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 II. rész JOGSZABÁLYOK

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
11/2006. (VIII. 1.) MNB

rendelete

a hitelintézeti elszámolóházak üzletszabályzatára
és szabályzataira vonatkozó követelményekrõl

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

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi
vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb -
biak ban: Hpt.) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
el szá mo lás for gal mi ügy le tet a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén vég zõ szer ve zet re (a továb biak ban e ren de let al kal ma -
zá sá ban: hi tel in té ze ti el szá mo ló ház) ter jed ki.

(2) E ren de let nek a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház ra vo nat -
ko zó sza bá lya it a Ma gyar Nem ze ti Bank ra (a továb biak -
ban: MNB) mint or szá gos fi ze té si és el szá mo lá si rend szert 
mû köd te tõ szer ve zet re is meg fele lõen al kal maz ni kell.

(3) A ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té se az
el szá mo lás for gal mi te vé keny ség vég zé sé nek a fel té te le. A
ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té sét az MNB
fel vi gyá zá si és jegy ban ki el len õr zé si te vé keny sé ge ke re té -
ben el len õr zi.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) el szá mo lá si rend szer: a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház,

– ha az nem azo nos a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház zal – a tel -
je sí tõ fél, va la mint a részt ve võk és – ha van nak ilye nek –
a köz vet len be nyúj tók kö zöt ti meg ál la po dá son ala pu ló, az
egy más kö zöt ti fi ze té si mû ve le tek el szá mo lá sa cél já ból
lét re jött együtt mû kö dé si for ma;

b) együtt mû kö dõ fe lek: a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház, a
részt ve võk, – ha van nak ilye nek – a köz vet len be nyúj tók
és – ha az nem azo nos a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház zal – a
tel je sí tõ fél;

c) köz vet len be nyúj tó: a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház nak
az a részt ve võ nek nem mi nõ sü lõ ügy fe le, amely egy köz -
vet len részt ve võ fel ha tal ma zá sa alap ján, ki zá ró lag sa ját
gaz dál ko dá sá val össze füg gõ fi ze té si mû ve le tek re adott
meg bí zá so kat a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház nak köz vet le nül 
nyújt be, és amellyel a köz vet len részt ve võ szá mol el;

d) mû kö dé si koc ká zat: an nak a koc ká za ta, hogy nem
várt vesz te ség ke let ke zik a bel sõ fo lya ma tok, a hasz nált
in for ma ti kai rend sze rek hi bás vagy elég te len vol ta, em be ri 
ma ga tar tás, vagy az igaz ga tó ság vagy a fel ügye lõ bi zott -
ság ve ze tõi és tag jai, vagy a ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek ál tal
el kö ve tett hiba  miatt;

e) pénz ügyi koc ká zat: az együtt mû kö dõ fe lek ál tal az
el szá mo lá si rend szer mû kö dé sé vel össze füg gés ben vi selt
hi tel- és lik vi di tá si koc ká zat;

f) rend kí vü li hely zet: olyan kü lön le ges el já rást igény lõ
hely zet, mely nek so rán az el szá mo lás for ga lom le bo nyo lí tá -
sá nak fo lya ma ta az üz let sza bály zat ban fog lal tak tól el té rõ;

g) részt ve võ: a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház ál tal mû köd -
te tett el szá mo lá si rend szer tag ja, amely a sa ját és ügy fe lei
fi ze té si mû ve le te it to váb bít ja, ille tõ leg fo gad ja,

ga) köz vet len részt ve võ: az a rend szer tag, amely a sa ját
és ügy fe lei fi ze té si mû ve le te i bõl szár ma zó kö ve te lé sét,
ille tõ leg tar to zá sát a tel je sí tõ fél ál tal ve ze tett bank szám lá -
ján a töb bi köz vet len részt ve võ bank szám lá já val vagy egy
köz pon ti tech ni kai szám lá val szem ben ren de zi,

gb) köz ve tett részt ve võ: az a rend szer tag, amely a sa ját
és ügy fe lei fi ze té si mû ve le te i bõl szár ma zó kö ve te lé sét,
ille tõ leg tar to zá sát egy köz vet len részt ve võ nél mint le ve -
le zõ hi tel in té zet nél ve ze tett szám lá ján ren de zi, a hi tel in té -
ze ti el szá mo ló ház a köz ve tett részt ve võ fi ze té si for gal mát
e köz vet len részt ve võ bank szám lá já nak ter hé re, ille tõ leg
ja vá ra szá mol ja el;

h) tel je sí tés: az el szá mo lá si rend szer részt ve või kö zöt ti
tar to zá sok és kö ve te lé sek ki egyen lí té se a tel je sí tõ fél nél
ve ze tett bank szám lá kon;

i) tel je sí tõ fél: az a szer ve zet, amely a részt ve võk bank -
szám lá já nak szám la ve ze tõ je ként biz to sít ja a fi ze té si mû -
ve le tek tel je sí té sét, il let ve – szük ség ese tén – a részt ve võk
ré szé re hi telt nyújt a tel je sí tés meg könnyí té se ér de ké ben.

II. Fejezet

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖTELEZÕ TARTALMI
ELEMEI

3.  §

A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az el szá mo lás for ga lom le -
bo nyo lí tá sát sza bá lyo zó üz let sza bály za tá ban (a továb -
biak ban: üz let sza bály zat) meg ha tá roz za a kö vet ke zõ ket:
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a) az el szá mo lá si rend szer cél ját, alap el ve it, az el szá -
mo lá si rend szer mû kö dé sét sza bá lyo zó egyéb do ku men tu -
mo kat,

b) az együtt mû kö dõ fe le ket,
c) az el szá mo lá si rend szer ben az együtt mû kö dõ fe lek

ál tal vi selt koc ká za to kat,
d) a csat la ko zás és a rész vé tel mód ját és fel té te le it,
e) az együtt mû kö dõ fe lek ál tal nyúj tan dó in for má ci ók

kö rét és az in for má ció nyúj tás fel té te le it,
f) a rész vé tel meg szün te té sé nek, szü ne tel te té sé nek

mód ját és fel té te le it,
g) az el szá mo lá si rend szer ben fel dol go zott fi ze té si mû -

ve le tek és egyéb üze ne tek kül dé sé nek mód ját, és az el szá -
mo lá si rend szer be való be fo ga dá sá nak kö ve tel mé nye it,

h) a tel je sí tés rend jét,
i) ha van ilyen, a biz to sí té kok ke ze lé sé nek és fel hasz -

ná lá sá nak, az eset le ges vesz te ség vi se lé sé nek sza bá lya it,
j) a rek la má ci ós ügy in té zés mód ját és ha tár ide jét,
k) a fe le lõs sé gi sza bá lyo kat, a fe le lõs ség kor lá to zá sá -

nak ese te it és a kár té rí tés re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
l) az el szá mo lá si rend szer mû kö dé si ide jét,
m) az üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak rend jét,
n) az üz let sza bály zat köz zé té te lé re vo nat ko zó sza bá -

lyo kat.

Célok, alapelvek,
az elszámolási rendszer mûködését szabályozó

dokumentumok

4.  §

(1) Az üz let sza bály zat ban a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház
meg ha tá roz za az el szá mo lá si rend szer cél ját, az el szá mo -
lás ra ke rü lõ fi ze té si mû ve le tek kö rét.

(2) Az üz let sza bály zat ban a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház
hi vat ko zik az el szá mo lá si rend szer mû kö dé se szem pont já -
ból lé nye ges jog sza bá lyok ra, meg ál la po dá sok ra és arra,
hogy az el szá mo lá si rend szer a ma gyar jog alap ján mû kö -
dik.

(3) Az üz let sza bály zat ban a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház
össze fog lal ja az el szá mo lás for ga lom le bo nyo lí tá sá nak fo -
lya ma tát.

Az együttmûködõ felek jogai és kötelezettségei

5.  §

Az üz let sza bály zat ban a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház
meg ha tá roz za az együtt mû kö dõ fe lek jo ga it és kö te le zett -
sé ge it. A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház nak és – ha az nem
azo nos a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház zal – a tel je sí tõ fél nek a 
cég ne vét is fel kell tün tet ni az üz let sza bály zat ban.

Az együttmûködõ felek által viselt kockázatok

6.  §

A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za az el szá mo lá si rend szer ben az együtt mû kö -
dõ fe lek ál tal vi selt pénz ügyi és mû kö dé si koc ká za to kat, és 
azok ke ze lé sé nek el já rá si rend jét.

A csatlakozás és a részvétel módja és feltételei

7.  §

(1) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za az el szá mo lá si rend szer hez részt ve võ ként
tör té nõ csat la ko zás és a részt ve võ ként való rész vé tel fel té -
te le it.

(2) Az üz let sza bály zat ban meg kell ha tá roz ni a részt ve -
võ ként való rész vé tel szint je it, és kü lönb sé get kell ten ni a
köz vet len részt ve võ és a köz ve tett részt ve võ kö zött, to váb -
bá – ha van ilyen – meg kell ha tá roz ni a köz vet len be nyúj tó 
jo ga it és kö te le zett sé ge it.

(3) A rész vé tel egyes szint je i hez kap cso ló dó an az azo -
nos szint hez tar to zó részt ve võk kel szem ben azo nos mi ni -
má li san szük sé ges kö ve tel mé nye ket kell tá masz ta ni.

(4) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za

a) a részt ve võ ként való rész vé tel fel té te le i nek tel je sü -
lé sé re vo nat ko zó idõ sza kon kén ti el len õr zés sza bá lya it,

b) a kö ve ten dõ el já rást ab ban az eset ben, ha az el szá -
mo lá si rend szer va la mely részt ve võ je az el szá mo lá si rend -
szer ben való rész vé tel fel té te le i nek már nem fe lel meg,

c) az üz let sza bály zat ban fog lal tak részt ve võk ál ta li
meg sze gé se ese tén al kal ma zan dó el já rást.

(5) A fi ze té si, il let ve ér ték pa pír-el szá mo lá si rend sze -
rek ben tör té nõ tel je sí tés vég le ges sé gé rõl  szóló 2003. évi
XXIII. tör vény sze rin ti ki je lölt rend szer ese té ben az üz let -
sza bály zat meg ha tá roz za a kül föl di szék hellyel ren del ke -
zõ in téz mény tá vo li hoz zá fé rés sel köz vet le nül vagy ma -
gyar or szá gi fi ók te le pe út ján a rend szer hez tör té nõ csat la -
ko zá sá nak fel té te le it.

Az együttmûködõ felek által nyújtandó információk

8.  §

A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za:

a) azon in for má ci ók kö rét, ame lye ket a részt ve võk és a
köz vet len be nyúj tók a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház nak nyúj -
ta ni kö te le sek,
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b) azon in for má ci ók kö rét, ame lye ket a hi tel in té ze ti el -
szá mo ló ház a részt ve võk nek és a köz vet len be nyúj tók nak
nyújt,

c) az a)–b) pont sze rin ti in for má ció nyúj tás mód ját, va -
la mint

d) azo kat a ha tár idõ ket, ame lye ken be lül az el szá mo lá -
si rend szer mû kö dé sét érin tõ in for má ci ót a részt ve võ és a
köz vet len be nyúj tó a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház nak be je -
len te ni kö te les, va la mint

e) azo kat a ha tár idõ ket, ame lye ken be lül az el szá mo lá si 
rend szer mû kö dé sét érin tõ in for má ci ót a hi tel in té ze ti el -
szá mo ló ház a részt ve võk nek és a köz vet len be nyúj tók nak
nyújt.

A részvétel megszüntetése, szüneteltetése

9.  §

(1) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
is mer te ti a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gét az MNB felé, amennyi ben va la mely részt ve võ el -
szá mo lá si rend szer ben való rész vé te le meg szün te té sé nek,
szü ne tel te té sé nek fel té te lei fenn áll nak, va la mint meg ha tá -
roz za a részt ve võk el szá mo lá si rend szer ben való rész vé te -
le meg szün te té sé nek, szü ne tel te té sé nek rend jét, fel té te le it, 
idõ pont ját, jog kö vet kez mé nye it, va la mint a jog or vos la ti
le he tõ sé ge ket.

(2) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
ren del ke zik a szük sé ges in téz ke dé sek rõl arra az eset re, ha
bí ró ság vagy más in téz ke dés re jo go sult ha tó ság va la mely
részt ve võ el len fi ze tést kor lá to zó el já rást in dít.

(3) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat -
ban ren del ke zik a rész vé tel részt ve võk ál ta li fel füg gesz -
té sé nek, fel mon dá sá nak, va la mint a részt ve võk rész vé -
te li szint jé nek meg vál toz ta tá sa ese tén kö ve ten dõ el já -
rás ról.

Az üzenetek küldésének módja és befogadásának
követelményei

10.  §

A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za

a) a fi ze té si mû ve le tek és egyéb üze ne tek tar tal mát és
for má ját, és azok hasz ná la tá nak fõbb sza bá lya it,

b) az adat át vi te li esz kö zök és az adat át vi te li mód sze rek 
fõbb ele me it, és

c) a hi bás fi ze té si mû ve le tek és egyéb hi bás üze ne tek
ese té ben kö ve ten dõ el já rá so kat.

A teljesítés rendje

11.  §

(1) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za a tel je sí tés mód ját, gya ko ri sá gát, a ha tár idõ -
ket és a tel je sí tés vég le ges sé gé nek idõ pont ját.

(2) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za az együtt mû kö dõ fe lek tel je sí tés sel kap cso -
la tos fel ada ta it.

(3) Ha tel je sí tõ fél ként nem a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház
jár el, és a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház és a tel je sí tõ fél egy -
más sal e tárgy ban szer zõ dést kö tött, az üz let sza bály zat tar -
tal maz za a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház nak és a tel je sí tõ fél nek 
a kö zöt tük lét re jött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel ada ta it.

Biztosítékok kezelése és felhasználása, veszteségviselés

12.  §

(1) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za

a) a biz to sí ték kép zés sza bá lya it,
b) a biz to sí té kok ér té ke lé sé nek sza bá lya it,
c) az el fo gad ha tó biz to sí té kok kö rét és mér té két,
d) a biz to sí té kok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it és vissza -

pót lá suk mód ját,
e) a biz to sí té kok kal nem fe de zett vesz te sé gek vi se lé sé -

nek sza bá lya it.

(2) Ha a tel je sí tés biz to sí té ka it nem a hi tel in té ze ti el szá -
mo ló ház ke ze li, az üz let sza bály zat tar tal maz za a hi tel in té -
ze ti el szá mo ló ház nak és a biz to sí té ko kat ke ze lõ fél nek a
kö zöt tük lét re jött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel ada ta it.

A reklamációs ügyintézés módja és határideje

13.  §

A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za a részt ve võk és a köz vet len be nyúj tók ál tal
te he tõ pa na szok ke ze lé sé re, el bí rá lá sá nak rend jé re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat és a pa na szok el bí rá lá sá nak ha tár ide jét,
ami al kal man ként nem le het hosszabb, mint 15 mun ka nap.

Felelõsségi viszonyok, a felelõsség korlátozása,
kárenyhítés és kártérítés

14.  §

(1) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
ren del ke zik az együtt mû kö dõ fe lek fe le lõs sé gé re vo nat ko -
zó sza bá lyok ról.
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(2) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za az együtt mû kö dõ fe lek kár té rí té si és kár -
eny hí té si kö te le zett sé gé nek fel té te le it és mód ját.

Az elszámolási rendszer mûködési ideje

15.  §

(1) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
is mer te ti az éves el szá mo lás for gal mi nap tár meg ha tá ro zá -
sá nak és köz zé té te lé nek mód ját.

(2) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ré -
sze ként köz zé te szi az el szá mo lá si rend szer rész le tes üzem -
idõ-be osz tá sá nak le írá sát.

Az üzletszabályzat módosításának rendje

16.  §

A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za az üz let sza bály zat mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
ja vas lat köz vet len részt ve võk kel tör té nõ meg is mer te té sé -
nek mód ját, mely nek so rán éssze rû idõt kell biz to sí ta nia
ész re vé te le ik meg té te lé re. A vé le mé nye zé si ha tár idõ leg -
alább 5, át fo gó vagy nagy ter je del mû mó do sí tás ese tén 10,
de leg fel jebb 15 mun ka nap.

Az üzletszabályzat közzététele

17.  §

Az üz let sza bály za tot és an nak mó do sí tá sát a hi tel in té ze -
ti el szá mo ló ház a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001.
évi LVIII. tör vény 27.  §-ának (1) be kez dé se, il let ve a Hpt.
203.  §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben kö te les köz zé ten ni.

III. Fejezet

A HITELINTÉZETI ELSZÁMOLÓHÁZAK
SZABÁLYZATAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó
 szabályzat

18.  §

(1) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház a rend kí vü li hely ze tek
ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bály za tá ban meg ha tá roz za a
rend kí vü li hely ze tek faj tá it, kri té ri u ma it és a rend kí vü li
hely zet meg ál la pí tá sá nak és ki hir de té sé nek sza bá lya it.

(2) A rend kí vü li hely ze tek ke ze lé sé re vo nat ko zó sza -
bály za tá ban a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház rög zí ti a rend kí -
vü li hely ze tek ese tén

a) al kal ma zan dó el já rá si ren det,
b) al kal ma zan dó dön té si jo go sult sá go kat,
c) az üz let sza bály zat ban le fek te tett sza bá lyok tól való

el té rés le he tõ sé gét,
d) a kap cso lat tar tás mód ját,
e) a kap cso lat tar tás ra szol gá ló köz pon ti te le fon szá mo -

kat, il let ve el ér he tõ sé ge ket.

(3) A rend kí vü li hely ze tek ke ze lé sé re vo nat ko zó sza -
bály za tá ra és a sza bály zat mó do sí tá sá ra irá nyu ló ja vas la tát 
a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház nak a köz vet len részt ve võk kel
meg kell is mer tet nie, és éssze rû idõt kell biz to sí ta nia ész -
re vé te le ik meg té te lé re. A vé le mé nye zé si ha tár idõ leg -
alább 5, át fo gó vagy nagy ter je del mû mó do sí tás ese tén 10,
de leg fel jebb 15 mun ka nap.

(4) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház rend kí vü li hely ze tek
ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bály za tá nak, ille tõ leg e sza bály -
zat mó do sí tá sá nak ha tály ba lé pé sé hez az MNB fel vi gyá zá -
si te vé keny sé ge kö ré ben meg adott jó vá ha gyá sa szük sé ges.

A díjszabályzat

19.  §

(1) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház díj sza bály za tá ban
meg ha tá roz za a csat la ko zá sért, a részt ve võ ként való rész -
vé te lért, a köz vet len be nyúj tá sért és a hi tel in té ze ti el szá -
mo ló ház szol gál ta tá sa i ért fel szá mí tott dí ja kat, ju ta lé ko kat, 
költ sé ge ket.

(2) Az el szá mo lá si rend szer dí ja i ban, ju ta lé ka i ban, költ -
sé ge i ben csak a for ga lom nagy sá ga, a nyúj tott szol gál ta tás
tar tal ma, a vá lasz tott táv köz lé si út alap ján le het kü lönb sé -
get ten ni a részt ve võk kö zött.

(3) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház díj sza bály za tá nak, ille -
tõ leg a díj sza bály zat mó do sí tá sá nak ha tály ba lé pé sé hez az
MNB fel vi gyá zá si te vé keny sé ge kö ré ben meg adott jó vá -
ha gyá sa szük sé ges.

A szabályzatok érintettek részére való rendelkezésre
bocsátása

20.  §

(1) A rend kí vü li hely ze tek ke ze lé sé re vo nat ko zó sza -
bály za tát és a díj sza bály za tát a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház -
nak az el szá mo lá si rend szer hez csat la ko zott köz vet len
részt ve võk, a köz vet len be nyúj tók és a tel je sí tõ fél ren del -
ke zé sé re kell bo csá ta nia.

(2) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház nak ké rés re ren del ke -
zés re kell bo csá ta nia a díj sza bály za tát az üz let sza bály zat
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sze rint az el szá mo lá si rend szer hez köz vet len részt ve võ -
ként vagy köz vet len be nyúj tó ként csat la koz ni jo go sul tak
ré szé re.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21.  §

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

(2) Az e ren de let hatályba lépésekor már a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén el szá mo lás for gal mi te vé keny sé get vég -
zõ hi tel in té ze ti el szá mo ló ház leg ké sõbb a ren de let
hatályba lépését kö ve tõ 7 hó na pon be lül kö te les a ren de let -
ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek ele get ten ni.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
65. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a a kö vet ke zõ 45. pont tal egé -
szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„45. Tér ti á ru: a Kö zös ség vám te rü le té rõl ki szál lí tott és 

oda vissza szál lí tott áru, amennyi ben az im por tõr iga zol ja,
hogy az ál ta la vissza szál lí tott áru meg fe lel a Kö zös sé gi
Vám kó dex 185., il let ve 186. cik ké ben, va la mint a

2454/93/EGK ren de let 848. cik ké nek (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott tér ti á ru ra vo nat ko zó fel té te lek nek.”

2.  §

Az R. 36.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[36.  § (1) A nyil ván tar tás ra kö te le zett kö te les]
„a) nap ra kész nyil ván tar tást ve zet ni – és ahol ez ér tel -

mez he tõ, nap ra kész hely szín raj zot ké szí te ni – azok ról a
he lyek rõl, ahol a vizs gá lat kö te les árut ter mesz ti, elõ ál lít ja,
tá rol ja, tart ja vagy fel hasz nál ja,”

3.  §

Az R. 51/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A Szol gá lat a vám hi va tal ér te sí té se, to váb bá nö -
vény egész ség ügyi el len õr zés kö te les szál lít má nyok ese tén
a meg fe le lõ jel zés meg lé tét el len õr zi, egyéb ese tek ben el -
len õriz he ti. A Szol gá lat a meg fe le lõ jel zés hi á nya ese tén
az 53/A.  § (2) be kez dé sé nek f) pont já ban, il let ve az im por -
tõr ké ré sé re és költ sé gé re az 53/A.  § (2) be kez dé sé nek a),
d) vagy e) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dést fo ga na to -
sít ja. Az 53/A.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti in téz -
ke dés fo ga na to sí tá sa ese tén a vám ha tó ság a szál lít mány
be lép te té sét meg ta gad ja.”

4.  §

Az R. 53/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„53/A.  § (1) Ha a be ho za ta li for ga lom ban a nö vény -

egész ség ügyi el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyert, hogy a
vizs gá lat kö te les áru meg fe lel e ren de let elõ írásainak, ak -
kor a 6. szá mú mel lék let B. ré szé ben fel so rolt vizs gá lat kö -
te les áruk ra is vo nat koz nak a 36/A.  § (3) és (4) be kez dé sé -
ben és a 36/E.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott elõ -
írások, amennyi ben a vizs gá lat kö te les áru meg ta lál ha tó a
6. szá mú mel lék let A. ré szé ben.

(2) Ha a be ho za ta li for ga lom ban a nö vény egész ség ügyi
el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyert, hogy a vizs gá lat kö te -
les áru nem fe lelt meg e ren de let elõ írásainak – a vámelõ -
írások figye lembe véte lével – az aláb bi ha tó sá gi in téz ke dé -
sek egyi két vagy kö zü lük töb bet kell fo ga na to sí ta ni:

a) ki vé te le sen, és ki zá ró lag kü lön le ges kö rül mé nyek
kö zött meg fe le lõ ke ze lés, amennyi ben a ke ze lés ered mé -
nye ként az elõ írt fel té te lek tel je sül ni fog nak és a ká ro sí tók
el ter je dé sé nek ve szé lye el ke rül he tõ,

b) a fer tõ zött vizs gá lat kö te les áru el tá vo lí tá sa a szál lít -
mány ból,

c) kor lá to zás el ren de lé se, amíg a nö vény egész ség ügyi
vizs gá la tok ered mé nyei ren del ke zés re nem áll nak,
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d) vám ha tó sá gi fel ügye let mel lett Kö zös sé gen be lü li
szál lí tás egy Kö zös sé gen kí vü li ren del te té si hely re,

e) meg sem mi sí tés,

f) a szál lít mány egé szé re vagy egy ré szé re vo nat ko zó an 
a be lép te tés meg ta ga dá sa.

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt ren del ke zés az
1., il let ve a 2. szá mú mel lék let ben fel nem so rolt ká ro sí tó
szer ve ze tek te kin te té ben is al kal maz ha tó.

(4) A fer tõ zött vizs gá lat kö te les áru el tá vo lí tá sa után a
be ho za tal ra al kal mas té tel az 54.  § ren del ke zé sei alap ján
lép tet he tõ be Ma gyar or szág ra.

(5) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti el tá vo lí tás, va la -
mint a d) és f) pont ja sze rin ti in téz ke dés ese tén a kül föl di
nö vény egész ség ügyi vagy re-ex port nö vény egész ség ügyi
bi zo nyít ványt ér vény te le ní te ni kell. Ér vény te le ní tés kor a
bi zo nyít vány elsõ ol da lán, jól lát ha tó he lyen a nö vény vé -
del mi fel ügye lõ nek egy há rom szög le tû, pi ros szí nû bé -
lyeg zõ le nyo ma tot kell el he lyez nie „ér vény te len bi zo nyít -
vány” fel irat tal. A bé lyeg zõn nagy be tûk kel sze re pel nie
kell a nö vény vé del mi ha tó ság ne vé nek és a vissza uta sí tás
dá tu má nak.”

5.  §

(1) Az R. 69.  §-a o) pont já nak 1. al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

„o) a Ta nács 2000/29/EK irány el ve (2000. má jus 22.) a 
nö vé nye ket vagy nö vé nyi ter mé ke ket ká ro sí tó szer ve ze tek -
nek a Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sa és a Kö zös sé gen
be lü li el ter je dé se el le ni vé de ke zé si in téz ke dé sek rõl, va la -
mint az azt mó do sí tó,]

„1. a Bi zott ság 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 irány el ve és a Ta nács 2002/89/EK,
2005/15/EK és 2005/16/EK, 2005/77/EK, 2006/14/EK
irány el ve,”

(2) Az R. 69.  §-ának p) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:]

„p) a Bi zott ság 2001/32/EK irány el ve (2001. má jus 8.)
a Kö zös sé gen be lül ta lál ha tó, kü lön le ges nö vény egész ség -
ügyi koc ká zat nak ki tett zó nák el is me ré sé rõl és a
92/76/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint 
az azt mó do sí tó, a Bi zott ság 2002/29/EK, 2003/21/EK,
2003/46/EK, 2004/32/EK, 2005/18/EK és 2006/36/EK
irány el ve,”

(3) Az R. 69.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek meg je lö lé se (1) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ha tá ro za tok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

1. a Bi zott ság 98/109/EK ha tá ro za ta (1998. feb ru ár 2.)
Tha i föld te kin te té ben a Thrips pal mi Karny ká ro sí tó el ter -
je dé se el le ni át me ne ti, szük ség hely ze ti in téz ke dé sek tag -
ál la mok ál tal tör té nõ meg ho za ta lá nak en ge dé lye zé sé rõl,

2. a Bi zott ság 2002/499/EK ha tá ro za ta (2002. jú ni us
26.) a Ko re ai Köz tár sa ság ból szár ma zó, ter mé sze te sen
vagy mes ter sé ge sen tör pe nö vé sû Cha ma e cy pa ris Spach,
Ju ni pe rus L. és Pi nus L. nö vé nyek re vo nat ko zó
2000/29/EK ta ná csi irány elv egyes ren del ke zé se i tõl való
el té ré sek en ge dé lye zé sé rõl,

3. a Bi zott ság 2002/757/EK ha tá ro za ta (2002. szep tem -
ber 19.) a Phy topht ho ra ra mo rum Wer res, De Cock & Man 
in ‘t Veld sp. nov. Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sá nak és a 
Kö zös sé gen be lü li el ter je dé se el le ni ide ig le nes nö vény -
egész ség ügyi szük ség in téz ke dé sek rõl és az azt mó do sí tó
2004/426/EK bi zott sá gi ha tá ro zat,

4. a Bi zott ság 2002/887/EK ha tá ro za ta (2002. no vem -
ber 8.) a Ja pán ból szár ma zó, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges 
mó don tör pe nö vé sû Cha ma e cy pa ris Spach, Ju ni pe rus L.
és Pi nus L. nö vény te kin te té ben a 2000/29/EK ta ná csi
irány elv bi zo nyos elõ írásaitól való el té rés en ge dé lye zé sé -
rõl, va la mint az azt mó do sí tó 2004/826/EK bi zott sá gi ha -
tá ro zat,

5. a Bi zott ság 2003/63/EK ha tá ro za ta (2003. ja nuár
28.) a tag ál la mok szá má ra a 2000/29/EK ta ná csi irány elv -
tõl a Kuba egyes tar to má nya i ból szár ma zó, nem ve tõ bur -
go nyá nak szánt bur go nya te kin te té ben való át me ne ti el té -
ré sek meg ál la pí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint az azt
mó do sí tó 2005/649/EK bi zott sá gi hatá rozat,

6. a Bi zott ság 2004/4/EK ha tá ro za ta (2003. de cem ber
22.) a Pse u do mo nas so la na ce a rum (Smith) Smith el ter je -
dé se el le ni Egyip tom ra vo nat ko zó szük ség hely ze ti in téz -
ke dé sek tag ál la mok ál tal tör té nõ meg ho za ta lá nak ide ig le -
nes en ge dé lye zé sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
2004/836/EK és 2005/840/EK bi zott sá gi ha tá ro zat,

7. a Bi zott ság 2004/200/EK ha tá ro za ta (2004. feb ru ár
27.) a Pe pi no mo sa ic vi rus (PepMV) Kö zös ség be való be -
hur co lá sa és a Kö zös sé gen be lü li el ter je dé se el le ni in téz -
ke dé sek rõl,

8. a Bi zott ság 2004/416/EK ha tá ro za ta (2004. áp ri lis
29.) az Ar gen tí ná ból vagy Bra zí li á ból szár ma zó egyes cit -
rus fé lék re vo nat ko zó ide ig le nes szük ség hely ze ti in téz ke -
dé sek rõl,

9. a Bi zott ság 2005/359/EK ha tá ro za ta (2005. áp ri lis
29.) az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból szár ma zó, fa ké reg -
gel bo rí tott tölgy fa (Qu er cus L.) rönk re vo nat ko zó an a
2000/29/EK ta ná csi irány elv egyes ren del ke zé se i tõl való
el té rés rõl,

10. a Bi zott ság 2005/477/EK ha tá ro za ta (2005. jú ni us
29.) a Hor vát or szág ból szár ma zó Vi tis L. nö vé nyek re a
ter més ki vé te lé vel vo nat ko zó an a 2000/29/EK ta ná csi
irány elv egyes ren del ke zé se i tõl való el té rés rõl,

11. a Bi zott ság 2005/775/EK ha tá ro za ta (2005. no vem -
ber 4.) a Ko re ai Köz tár sa ság ból szár ma zó, ter mé sze tes
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vagy mes ter sé ges mó don tör pe nö vé sû Cha ma e cy pa ris
Spach, Ju ni pe rus L. és Pi nus L. nö vé nyek te kin te té ben a
2000/29/EK ta ná csi irány elv bi zo nyos elõ írásaitól való el -
té rés en ge dé lye zé sé rõl  szóló 2002/499/EK ha tá ro zat mó -
do sí tá sá ról,

12. a Bi zott ság 2006/133/EK ha tá ro za ta (2006. feb ru ár
13.) a Bur sap he len chus xy lop hi lus (Ste i ner et Buh rer)
Nick le et al. (a fe nyõ fa fo nal fér ge) el ter je dé se el le ni, Por -
tu gá li á nak az at tól is mer ten men tes te rü le te in kí vü li más
te rü le te i re vo nat ko zó ide ig le nes ki egé szí tõ in téz ke dé sek -
nek a tag ál la mok szá má ra tör té nõ elõ írásáról.”

6.  §

(1) Az R. 1., 2., 4., 5., 6. és 7. szá mú mel lék le te e ren de -
let 1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az R. 24. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
3. szá mú mel lék le te lép.

7.  §

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

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

a) a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 63/2004. (IV. 27.) FVM ren de let mel -
lék le te III. ré szé nek 1. pont ja,

b) a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 119/2004. (VII. 12.) FVM ren de let
mel lék le te I. ré szé nek 1. pont ja, II. ré szé nek 2., 3. és
4. pont ja, III. ré szé nek 1. és 3. pont ja, va la mint V. ré szé nek 
1. pont ja,

c) a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 62/2005. (VII. 8.) FVM ren de let
3. szá mú mel lék le te,

d) a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 81/2005. (IX. 13.) FVM ren de let
4.  §-ának (2) be kez dé se, 1. szá mú mel lék le te I. ré sze,
II. ré szé nek 2. pont ja, III. ré sze, IV. ré szé nek 2., 4. és
5. pont ja, va la mint 2. szá mú mel lék le te.

8.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

1. a Bi zott ság 2006/35/EK irány el ve (2006. már ci us
24.) a nö vé nye ket vagy nö vé nyi ter mé ke ket ká ro sí tó szer -
ve ze tek nek a Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sa és a Kö zös -
sé gen be lü li el ter je dé se el le ni vé de ke zé si in téz ke dé sek rõl
 szóló 2000/29/EK ta ná csi irány elv I–IV. mel lék le té nek
mó do sí tá sá ról,

2. a Bi zott ság 2006/36/EK irány el ve (2006. már ci us
24.) a Kö zös sé gen be lül ta lál ha tó, kü lön le ges nö vény -
egész ség ügyi koc ká zat nak ki tett zó nák el is me ré sé rõl és a
92/76/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2001/32/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

3. a Bi zott ság 98/109/EK ha tá ro za ta (1998. feb ru ár 2.)
Tha i föld te kin te té ben a Thrips pal mi Karny ká ro sí tó el ter -
je dé se el le ni át me ne ti, szük ség hely ze ti in téz ke dé sek tag -
ál la mok ál tal tör té nõ meg ho za ta lá nak en ge dé lye zé sé rõl,

4. a Bi zott ság 2002/499/EK ha tá ro za ta (2002. jú ni us
26.) a Ko re ai Köz tár sa ság ból szár ma zó, ter mé sze te sen
vagy mes ter sé ge sen tör pe nö vé sû Cha ma e cy pa ris Spach,
Ju ni pe rus L. és Pi nus L. nö vé nyek re vo nat ko zó
2000/29/EK ta ná csi irány elv egyes ren del ke zé se i tõl való
el té ré sek en ge dé lye zé sé rõl,

5. a Bi zott ság 2002/757/EK ha tá ro za ta (2002. szep tem -
ber 19.) a Phy topht ho ra ra mo rum Wer res, De Cock & Man 
in ‘t Veld sp. nov. Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sá nak és a 
Kö zös sé gen be lü li el ter je dé se el le ni ide ig le nes nö vény -
egész ség ügyi szük ség in téz ke dé sek rõl és az azt mó do sí tó
2004/426/EK bi zott sá gi ha tá ro zat,

6. a Bi zott ság 2002/887/EK ha tá ro za ta (2002. no vem -
ber 8.) a Ja pán ból szár ma zó, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges 
mó don tör pe nö vé sû Cha ma e cy pa ris Spach, Ju ni pe rus L.
és Pi nus L. nö vény te kin te té ben a 2000/29/EK ta ná csi
irány elv bi zo nyos elõ írásaitól való el té rés en ge dé lye zé sé -
rõl, va la mint az azt mó do sí tó 2004/826/EK bi zott sá gi ha -
tá ro zat,

7. a Bi zott ság 2003/63/EK ha tá ro za ta (2003. ja nu ár
28.) a tag ál la mok szá má ra a 2000/29/EK ta ná csi irány elv -
tõl a Kuba egyes tar to má nya i ból szár ma zó, nem ve tõ bur -
go nyá nak szánt bur go nya te kin te té ben való át me ne ti el té -
ré sek meg ál la pí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint az azt
mó do sí tó 2005/649/EK bi zott sá gi ha tá ro zat,

8. a Bi zott ság 2004/4/EK ha tá ro za ta (2003. de cem ber
22.) a Pse u do mo nas so la na ce a rum (Smith) Smith el ter je -
dé se el le ni Egyip tom ra vo nat ko zó szük ség hely ze ti in téz -
ke dé sek tag ál la mok ál tal tör té nõ meg ho za ta lá nak ide ig le -
nes en ge dé lye zé sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
2004/836/EK és 2005/840/EK bi zott sá gi ha tá ro zat,

9. a Bi zott ság 2004/200/EK ha tá ro za ta (2004. feb ru ár
27.) a Pe pi no mo sa ic vi rus (PepMV) Kö zös ség be való be -
hur co lá sa és a Kö zös sé gen be lü li el ter je dé se el le ni in téz -
ke dé sek rõl,

10. a Bi zott ság 2004/416/EK ha tá ro za ta (2004. áp ri lis
29.) az Ar gen tí ná ból vagy Bra zí li á ból szár ma zó egyes cit -
rus fé lék re vo nat ko zó ide ig le nes szük ség hely ze ti in téz ke -
dé sek rõl,

11. a Bi zott ság 2005/359/EK ha tá ro za ta (2005. áp ri lis
29.) az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból szár ma zó, fa ké reg -

7838 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/96. szám



gel bo rí tott tölgy fa (Qu er cus L.) rönk re vo nat ko zó an a
2000/29/EK ta ná csi irány elv egyes ren del ke zé se i tõl való
el té rés rõl,

12. a Bi zott ság 2005/477/EK ha tá ro za ta (2005. jú ni us
29.) a Hor vát or szág ból szár ma zó Vi tis L. nö vé nyek re a
ter més ki vé te lé vel vo nat ko zó an a 2000/29/EK ta ná csi
irány elv egyes ren del ke zé se i tõl való el té rés rõl,

13. a Bi zott ság 2005/775/EK ha tá ro za ta (2005. no vem -
ber 4.) a Ko re ai Köz tár sa ság ból szár ma zó, ter mé sze tes
vagy mes ter sé ges mó don tör pe nö vé sû Cha ma e cy pa ris
Spach, Ju ni pe rus L. és Pi nus L. nö vé nyek te kin te té ben a
2000/29/EK ta ná csi irány elv bi zo nyos elõ írásaitól való el -

té rés en ge dé lye zé sé rõl  szóló 2002/499/EK ha tá ro zat mó -
do sí tá sá ról,

14. a Bi zott ság 2006/133/EK ha tá ro za ta (2006. feb ru ár
13.) a Bur sap he len chus xy lop hi lus (Ste i ner et Buh rer)
Nick le et al. (a fe nyõ fa fo nal fér ge) el ter je dé se el le ni, Por -
tu gá li á nak az at tól is mer ten men tes te rü le te in kí vü li más
te rü le te i re vo nat ko zó ide ig le nes ki egé szí tõ in téz ke dé sek -
nek a tag ál la mok szá má ra tör té nõ elõ írásáról.

Gõ gös Zol tán s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz té ri u mi

ál lam tit kár
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1. számú melléklet az 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelethez

I.

1. Az R. 1. szá mú mel lék le te B. ré sze a) cí mé nek 1. és 1.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Ká ro sí tó Vé dett zóna (zó nák)]

„1. Be mi sia ta ba ci Genn. (euró pai po pu lá ci ók) Ír or szág, Por tu gá lia (Azo ri-szi ge tek, bel sõ Be i ra, ten ger par ti
Be i ra, Do u ro és Min ho köze, Ma de i ra, Ri ba te jo és Oes te
( Albobaça, Alen qu er, Bom bar ral, Ca da val, Cal das da Ra in ha,
Lo u rinhn, Na za ré, Obi dos, Pe ni che és Tor res Ved ras
telepü lések) és Trás-os-Mon tes), Egye sült Ki rály ság,
Svéd or szág, Finn or szág

1.1. Dak tu losp ha i ra vi ti fo li ae (Fitch) Cip rus (2008. már ci us 31-ig)”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le te B. ré sze a) cí mé nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ká ro sí tó Vé dett zóna (zó nák)]

„3. Lep ti no tar sa de cem li ne a ta Say Spa nyol or szág (Me nor ca, Ibi za), Ír or szág, Cip rus (2008.
 március 31-ig), Mál ta, Por tu gá lia (Azo ri-szi ge tek és Ma de i ra),
Egye sült Ki rály ság, Svéd or szág (Ble kin ge, Got land, Hal land,
Kal mar és SkDne), Finn or szág (Cland te rü le tei, Tur ku,
 Uusimaa, Kymi, Häme, Pir kan maa, Sa ta kun ta)”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le te B. ré sze b) cí mé nek 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ká ro sí tó Vé dett zóna (zó nák)]

„1. Beet nec ro tic yel low vein vi rus Fran cia or szág (Bre tag ne), Ír or szág, Por tu gá lia (Azori- szigetek), 
Finn or szág, Egye sült Ki rály ság (Észak- Írország)”

II.

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te B. ré sze a) címe 6. pont já nak d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya Vé dett zóna (zó nák)]

„d) Ips sex den ta tus Bör ner Abi es Mill., La rix Mill., Pi cea A. Di etr. és 
Pi nus L. nö vény fa jok több mint 3 m
ma gas sá gú nö vé nyei, a ter mé s és a
ve tõ mag ki vé te lé vel, tû le ve lû ek
(Co ni fe ra les) kér ges fa anya ga és hán tolt
kér ge

Cip rus (2008. már ci us 31-ig), Ír or szág,
Egye sült Ki rály ság (Észak-Ír or szág,
Man-szi get)”



2. Az R. 2. szá mú mel lék le te B. ré sze b) cí mé nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya Vé dett zóna (zó nák)]

„2. Er wi nia amy lo vo ra (Burr.) Winsl.
et al.

Az aláb bi nem zet sé gek hez tar to zó
nö vé nyek ré szei, a ter mé s, ve tõ mag és
ül te tés re szánt nö vé nyek ki vé te lé vel, de
bele értve a be por zás ra szol gá ló élõ
pol lent: Ame lan chi er Med., Cha e no me les
Lindl., Co to ne as ter Ehrh., Cra ta e gus L.,
Cy do nia Mill., Eri o bot rya Lindl., Ma lus
Mill., Mes pi lus L., Pho ti nia da vi di a na
(Dcne.) Car dot, Py ra cant ha Roem., Py rus
L. és Sor bus L.

a) Spa nyol or szág, Észt or szág,
Fran cia or szág (Kor zi ka), Olasz or szág
(Ab ruz zi; Ba si li ca ta; Ca lab ria;
Cam pa nia; Fri u li-Ve ne zia Gi u lia;
La zio; Li gu ria Mar che; Mo li se;
Pi ed mont; Szar dí nia; Szi cí lia;
Tos ca na; Umb ria; Val le d’A os ta) és
Lett or szág, Por tu gá lia, Finn or szág, az 
Egye sült Ki rály ság (Észak-Ír or szág,
Man-szi get és a Csa tor na-szi ge tek)
ese té ben.

2008. már ci us 31-ig:
b) Ír or szág, Olasz or szág (Apu lia;

Emi lia-Ro mag na: For lí-Ce se na (a
9. szá mú or szá gos fõ út tól – a Via
Emi li á tól – észak ra fek võ me gyei
te rü let ki vé te lé vel), Par ma, Pi a cen za
és Ri mi ni tar to mány (a 9. szá mú
or szá gos fõ út tól – a Via Emi li á tól –
észak ra fek võ me gyei te rü let
ki vé te lé vel);  Lom bar dia; Ve ne to:
ki vé ve Ro vi go tar to mány ban Ro vi go,
Po le sel la, Vil la mar za na, Frat ta
Po le si ne, San Bel li no, Ba dia Po le si ne, 
Tre cen ta, Ce ne sel li, Pon tec chio
Po le si ne, Ar quá Po le si ne, Cos ta di
Ro vi go, Oc chi o bel lo, Lend in ara,
Can da, Fi ca ro lo, Gu ar da Ve ne ta,
Fras si nel le Po le si ne, Vil la no va del
Gheb bo, Fi es so Um ber ti a no,
Cas tel gug li el mo, Bag no lo di Po,
Gi ac ci a no con Ba ru chel la, Bo sa ro,
Ca na ro, Lu sia, Pin ca ra, Sti en ta,
Ga i ba, Sa la ra köz igaz ga tá si te rü let,
valamint Pa do va tar to mány ban
Cas tel bal do, Bar bo na, Pi a cen za
d’A di ge, Ves co va na, S. Ur ba no,
Bo a ra Pi sa ni, Masi köz igaz ga tá si
te rü let, és Ve ro na tar to mány ban Palu,
Ro ver chi a ra, Leg na go, Cas tag na ro,
Ron co all’ Ad ige, Vil la Bar to lo mea,
Op pe a no, Ter raz zo, Iso la Riz za,
An gi a ri köz igaz ga tá si te rü let);
Lit vá nia, Auszt ria [Bur gen land,
Kar in tia, Al só-Auszt ria, Ti rol (li en zi
köz igaz ga tá si te rü let), Stá jer or szág,
Bécs], Szlo vé nia (Go renjs ka és
Ma ri bor ré gi ó kat ki vé ve), Szlo vá kia
(Bla hó, Fel sõ vá mos és Ekecs
(Du na szer da hely me gye),
Ga ram da másd és Ga ram ke le csény
(Lõ cse me gye), Nagy ré pény
(To pol csány me gye), Mál na pa tak
(Pol tár me gye), Tor na gör gõ (Rozs nyó 
me gye), Nagy káz mér, Le ge nye,
Kis gé res, Szen tes ke és Zé tény
(Tõ ke te re bes me gye) te le pü lé sek
ki vé te lé vel), ese té ben”
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3. Az R. 2. szá mú mel lék let B. ré szé nek d) címe he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„d) Ví ru sok és ví rus sze rû szer ve ze tek

Ká ro sí tó A fer tõ zés tár gya Vé dett zóna (zó nák)

1. Cit rus tris te za vi rus (euró pai
izo lá tu mok)

Cit rus L., For tu nel la Swing le, Pon ci rus
Raf. fa jok és hib rid je ik ter mé se,
le ve lek kel és ko csá nyok kal

Gö rög or szág, Fran cia or szág (Kor zi ka),
Mál ta (2008. már ci us 31-ig)

,,

III.

1. Az R. 4. szá mú mel lék le te A. ré szé nek 1. pont ja az 1. pont szö ve gét köve tõen a kö vet ke zõ a) al pont tal egé szül ki:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Szár ma zá si or szág]

„a) Ter mé sze tes vagy mes ter sé ges mó don tör pe nö vé sû
 Chamaecyparis Spach, Ju ni pe rus, Pi nus L. nö vé nyek, a ter mé s
és a ve tõ mag ki vé te lé vel

Eu ró pán kí vü li or szá gok, ki vé ve Ja pán, amennyi ben a nö vény
az 5. szá mú mel lék let A. rész e I. sza ka szá nak 43. pont já ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ken fe lül meg fe lel a 2002/887/EK
bi zott sá gi ha tá ro zat ban fog lalt fel té te lek nek, illetve Ko rea,
amennyi ben a nö vény az 5. szá mú mel lék let A. rész e 
I. sza ka szá nak 43. pont já ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ken
fe lül meg fe lel a 2002/499/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban fog lalt
fel té te lek nek.”

2. Az R. 4. szá mú mel lék le te A. ré szé nek 12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Szár ma zá si or szág]

„12. So la num L. fa jok és hib rid je ik nek gu mó ja a 10. és a
11. pont ban meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel

A bur go nya gu mó ra vo nat ko zó, és az 5. szá mú mel lék let A. rész 
I. sza ka szá ban fel so rolt kü lön le ges elõ írások sé rel me nél kül az
Al gé ri án, Iz ra e len, Lí bi án, Ma rok kón, Szí ri án,  Svájcon,
Tu né zi án és Tö rök or szá gon kí vü li har ma dik or szá gok, valamint 
azok az euró pai har ma dik or szá gok, ame lye ket men tes nek
is mer tek el a Cla vi bac ter mi chi ga nen sis ssp.  sepedonicus
(Spi ec ker mann és Kott hoff) Da vis et al.-tól, vagy ame lyek ben
az Euró pai Unió Cla vi bac ter mi chi ga nen sis ssp. se pe do ni cus
(Spi ec ker mann és Kott hoff) Da vis et al. el le ni  védekezéssel
kap cso la tos ren del ke zé se i vel egyen ér té kû nek el is mert
ren del ke zé se ket tar ta nak be, valamint – a 2004/4/EK  bizottsági
ha tá ro zat ban elõ írt fel té te lek sé rel me nél kül – Egyip tom
ki vé te lé vel és – a 2003/63/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban elõ ír tak
sé rel me nél kül – Kuba kivételével.”

3. Az R. 4. szá mú mel lék le te A. ré szé nek 15. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Szár ma zá si or szág]

„15. Vi tis L. nö vény, a ter mé s ki vé te lé vel Har ma dik or szá gok Svájc és Hor vát or szág ki vé te lé vel a
2005/477/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban elõ ír tak sé rel me
 nél kül”
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4. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek B. ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„B. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek meghatározott védett zónákba történõ bevitele tilos

Le írás Vé dett zóna (zó nák)

1. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pont já ban fel so rolt nö vé nyek re
 vonatkozó ren del ke zé sek egy ide jû fenn tar tá sá val – meg fe le lõ
eset ben – az aláb bi nem zet sé gek hez tar to zó nö vé nyek és az
azok meg por zá sá ra szol gá ló élõ vi rág por: Ame lan chi er Med.,
Cha e no me les Lindl., Cra ta e gus L., Cy do nia Mill., Eri o bot rya
Lindl., Ma lus Mill, Mes pi lus L., Py ra cant ha Roem., Py rus L.
és Sor bus L., a ter mé s és a ve tõ mag ki vé te lé vel, ame lyek az
 Erwinia amy lo vo ra (Burr.) Winsl. et al.-tól men tes nek el is mert
har ma dik or szá go kon kí vü li har ma dik or szá gok ból szár maz nak
(Svájc ki vé te lé vel), vagy ame lyek ben a vo nat ko zó
Nö vény egész ség ügyi In téz ke dé sek Nem zet kö zi Szab vá nyá nak
meg fele lõen ká ro sí tó men tes te rü le te ket lé te sí tet tek az Er wi nia
amy lo vo ra (Burr.) Winsl. et al. ká ro sí tó val kap cso lat ban
és  azokat annak is me rik el.

Spa nyol or szág, Észt or szág, Fran cia or szág (Kor zi ka), Ír or szág,
Olasz or szág (Ab ruz zi; Apu lia; Ba si li ca ta; Ca lab ria; Cam pa nia;
Emi lia-Ro mag na: For lí-Ce se na (a 9. szá mú or szá gos fõ út tól
– a Via Emi li á tól – észak ra fek võ me gyei te rü let ki vé te lé vel),
Par ma, Pi a cen za és Ri mi ni tar to mány (a 9. szá mú or szá gos
fõ út tól – a Via Emi li á tól – észak ra fek võ me gyei te rü let
ki vé te lé vel); Fri u li-Ve ne zia Gi u lia; La zio; Li gu ria; Lom bar dia;
Mar che; Mo li se; Pi ed mont; Szar dí nia; Szi cí lia; Tos ca na;
Umb ria; Val le d’A os ta; Ve ne to: ki vé ve Ro vi go tar to mány ban
Ro vi go, Po le sel la, Vil la mar za na, Frat ta Po le si ne, San Bel li no,
Ba dia Po le si ne, Tre cen ta, Ce ne sel li, Pon tec chio Po le si ne, Ar qur 
Po le si ne, Cos ta di Ro vi go, Oc chi o bel lo, Lend in ara, Can da,
Fi ca ro lo, Gu ar da Ve ne ta, Fras si nel le Po le si ne, Vil la no va del
Gheb bo, Fi es so Um ber ti a no, Cas tel gug li el mo, Bag no lo di Po,
Gi ac ci a no con Ba ru chel la, Bo sa ro, Ca na ro, Lu sia, Pin ca ra,
Sti en ta, Ga i ba, Sa la ra köz igaz ga tá si te rü let, valamint Pa do va
tar to mány ban Cas tel bal do, Bar bo na, Pi a cen za d’A di ge,
Ves co va na, S. Ur ba no, Bo a ra Pi sa ni, Masi köz igaz ga tá si te rü let 
és Ve ro na tar to mány ban Palu, Ro ver chi a ra, Leg na go,
Cas tag na ro, Ron co all ’A di ge, Vil la Bar to lo mea, Op pe a no,
Ter raz zo, Iso la Riz za, An gi a ri köz igaz ga tá si te rü let),
Lett or szág, Lit vá nia, Auszt ria [Bur gen land, Kar in tia,
Al só-Auszt ria, Ti rol (li en zi köz igaz ga tá si te rü let), Stá jer or szág,
Bécs], Por tu gá lia, Szlo vé nia (Go renjs ka és Ma ri bor ré gi ó kat
ki vé ve), Szlo vá kia [Bla hó, Fel sõ vá mos és Ekecs
(Du na szer da hely me gye), Ga ram da másd és Ga ram ke le csény
(Lõ cse me gye), Nagy ré pény (To pol csány me gye), Mál na pa tak
(Pol tár me gye), Tor na gör gõ (Rozs nyó me gye), Nagy káz mér,
Le ge nye, Kis gé res, Szen tes ke és Zé tény (Tõ ke te re bes me gye)
te le pü lé sek ki vé te lé vel], Finn or szág, az Egye sült Ki rály ság
(Észak-Ír or szág, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).

2. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pont já ban fel so rolt nö vé nyek re
vonat kozó ren del ke zé sek egy ide jû fenn tar tá sá val – meg fe le lõ
eset ben – az aláb bi nem zet sé gek hez tar to zó nö vé nyek és az
azok meg por zá sá ra szol gá ló élõ vi rág por: Co to ne as ter Ehrh.
és Pho ti nia da vi di a na (Dcne.) Car dot. a ter mé s és a ve tõ mag
ki vé te lé vel, amely nö vé nyek az Er wi nia amy lo vo ra (Burr.)
Winsl. et al.-tól men tes nek el is mert har ma dik or szá go kon  kívüli 
har ma dik or szá gok ból szár maz nak, vagy ame lyek ben a
vo nat ko zó Nö vény egész ség ügyi In téz ke dé sek Nem zet kö zi
Szab vá nyá nak meg fele lõen ká ro sí tó men tes te rü le te ket
lé te sí tet tek az Er wi nia amy lo vo ra (Burr.) Winsl. et al.
ká ro sí tó val kap cso lat ban és azo kat annak is me rik el.

Spa nyol or szág, Észt or szág, Fran cia or szág (Kor zi ka), Ír or szág,
Olasz or szág (Ab ruz zi; Apu lia; Ba si li ca ta; Ca lab ria; Cam pa nia;
Emi lia-Ro mag na: For lí-Ce se na (a 9. szá mú or szá gos fõ út tól
– a Via Emi li á tól – észak ra fek võ me gyei te rü let ki vé te lé vel),
Par ma, Pi a cen za és Ri mi ni tar to mány (a 9. szá mú or szá gos
fõ út tól – a Via Emi li á tól – észak ra fek võ me gyei te rü let
ki vé te lé vel); Fri u li-Ve ne zia Gi u lia; La zio; Li gu ria; Lom bar dia;
Mar che; Mo li se; Pi ed mont; Szar dí nia; Szi cí lia; Tos ca na;
Umb ria; Val le d’A os ta; Ve ne to: ki vé ve Ro vi go tar to mány ban
Ro vi go, Po le sel la, Vil la mar za na, Frat ta Po le si ne, San Bel li no,
Ba dia Po le si ne, Tre cen ta, Ce ne sel li, Pon tec chio Po le si ne, Ar qur 
Po le si ne, Cos ta di Ro vi go, Oc chi o bel lo, Lend in ara, Can da,
Fi ca ro lo, Gu ar da Ve ne ta, Fras si nel le Po le si ne, Vil la no va del
Gheb bo, Fi es so Um ber ti a no, Cas tel gug li el mo, Bag no lo di Po,
Gi ac ci a no con Ba ru chel la, Bo sa ro, Ca na ro, Lu sia, Pin ca ra,
Sti en ta, Ga i ba, Sa la ra köz igaz ga tá si te rü let, valamint Pa do va
tar to mány ban Cas tel bal do, Bar bo na, Pi a cen za d’A di ge,
Ves co va na, S. Ur ba no, Bo a ra Pi sa ni, Masi köz igaz ga tá si te rü let 
és Ve ro na tar to mány ban Palu, Ro ver chi a ra, Leg na go,
Cas tag na ro, Ron co all ’A di ge, Vil la Bar to lo mea, Op pe a no,
Ter raz zo, Iso la Riz za, An gi a ri köz igaz ga tá si te rü let),
Lett or szág, Lit vá nia, Auszt ria [Bur gen land, Kar in tia,
Al só-Auszt ria, Ti rol (li en zi köz igaz ga tá si te rü let), Stá jer or szág,
Bécs], Por tu gá lia, Szlo vé nia (Go renjs ka és Ma ri bor ré gi ó kat
ki vé ve), Szlo vá kia [Bla hó, Fel sõ vá mos és Ekecs
(Du na szer da hely 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. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka sza 3. pont já nak jobb ol da li osz lo pa a szö veg vé gén a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Ké reg gel bo rí tott tölgy fa rönk ese té ben a szál lít mány nak meg kell fe lel nie a 2005/359/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban
fog lal tak nak.”

2. Az R. 5. szá mú mel lék le te A. ré szé nek I. sza ka sza a kö vet ke zõ 4. pont tal egé szül ki:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„4. a) Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból szár ma zó aláb bi
fa jok hoz tar to zó nö vé nyek a ter mé s és a mag vak ki vé te lé vel:
Acer mac rop hyl lum Pursh, Aes cu lus ca li for ni ca Nutt., Ar bu tus
men zi e sii Pursch., Ar bu tus une do L., Arc tos tap hy los spp.
Adans, Ca mel lia spp., Cas ta nea sa ti va Mill., Fa gus syl va ti ca L., 
Ha ma me lis vir gi ni a na L., He te ro me les ar bu ti fo lia (Lind ley) M.
Ro e mer, Kal mia la ti fo lia L., Le u cot hoe fon ta ne si a na (Ste u del)
Sle u mer, Lit ho car pus den sif lo rus (H & A), Lo ni ce ra his pi du la
(Do ugl.), Pi e ris spp., Pse u dot su ga men zi e sii (Mir bel) Fran co,
Qu er cus spp. L., Rham nus ca li for ni ca (Esch), Rho do dend ron
spp. L. – a Rho do dend ron sim sii Planch. ki vé te lé vel –, Se qu o ia
sem per vi rens (D. Don) Endl., Sy rin ga vul ga ris L., Ta xus spp.,
Tri en ta lis la ti fo lia (Hook), Um bel lu la ria ca li for ni ca (Pursch.),
Vac ci ni um vi tis-ida ea Britt., Vac ci ni um ova tum (Hook & Arn)
Nutt. és Vi bur num spp. L. egyedei.

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a nö vény meg fe lel a
2002/757/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban fog lalt
követelmé nyeknek.

b) Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból szár ma zó Acer
mac rop hyl lum Pursh., Aes cu lus ca li for ni ca Nutt., Lit ho car pus
den sif lo rus (H & A) és Qu er cus L. fa anya ga

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a nö vény meg fe lel a
2002/757/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban fog lalt
kö ve tel mé nyek nek.”

3. Az R. 5. szá mú mel lék le te A. ré szé nek I. sza ka sza a kö vet ke zõ 16.6. pont tal egé szül ki:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„16.6. A Cit rus L., For tu nel la Swing le, Pon ci rus Raf.
nem zet sé gek be tar to zó nö vény fa jok és hib rid je ik Ar gen tí ná ból
és  Brazíliából szár ma zó ter mé se

A 4. szá mú mel lék let 16.1., 16.3. és 16.5. pon tok ban
meg ha tá ro zott ter més re al kal ma zan dó elõ írások egy ide jû
fenn tar tá sá val, a 2004/416/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban elõ ír tak
sé rel me nél kül.”

4. Az R. 5. szá mú mel lék le te A. ré szé nek I. sza ka sza a kö vet ke zõ 36.3. pont tal egé szül ki:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„36.3. Tha i föld rõl szár ma zó, Or chi da ce ae csa lád ba tar to zó
vá gott vi rág

A 36.2. pont ban meg ha tá ro zot tak egy ide jû fenn tar tá sá val, a
98/109/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban fog lal tak alap ján, ha tó sá gi
nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a vá gott vi rág:
a) olyan ter mõ hely rõl szár ma zik, ame lyet men tes nek ta lál ták

Thrips pal mi Karny ká ro sí tó tól az ex port fel adást meg elõ zõ
há rom hó nap so rán leg alább ha von ta el vég zett ha tó sá gi el -
len õr zé sek alap ján,

vagy
b) azt köz vet le nül az ex por tot meg elõ zõ en meg fe le lõ gá zos ke -

ze lés ben ré sze sí tet ték a trip szek tõl való men te sí tés ér de ké -
ben. A ke ze lés ada ta it fel kell tün tet ni a 42.  § sze rin ti
bi zo nyít vá nyo kon.”
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5. Az R. 5. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka szá nak 48. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„48. Lyco per si con lyco per si cum L. Kars ten ex Farw. ve tõ mag A 2004/200/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban elõ ír tak nak
meg fele lõen ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a ve tõ ma got
meg felelõ sav ext rak ci ós mód szer alap ján ke zel ték, és
a) a ve tõ mag olyan te rü le tek rõl szár ma zik, ahol a Cla vi bac ter

mi chi ga nen sis ssp. mi chi ga nen sis (Smith) Da vis et al.,
a  Xanthomonas cam pest ris pv. ve si ca to ria (Do id ge) Dye, 
a Po ta to spind le tu ber vi ro id és Pe pi no mo sa ic vi rus nem
for dul elõ,

vagy
b) az a) pont ban fel so rolt ká ro sí tók okoz ta be teg sé gek tü ne te it

nem ész lel ték a ter mõ hely nö vé nye in a tel jes ve ge tá ci ós
idõ szak alatt,

vagy
c) a ve tõ mag té tel bõl vett rep re zen ta tív min tát ha tó sá gi lag

meg vizs gál ták leg alább az a) pont ban fel so rolt ká ro sí tók ra,
meg fe le lõ mód szert al kal maz va, és a vizs gá la tok so rán
ezek tõl a ká ro sí tók tól a ve tõ ma got men tes nek ta lál ták.”

6. Az R. 5. szá mú mel lék le te A. ré sze II. sza ka szá nak 2. pont ja a kö vet ke zõ a)–e) al pont tal egé szül ki:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„a) A Por tu gá lia olyan te rü le te i rõl szár ma zó „fo gé kony nö vé -
nyek” úgy mint az Abi es Mill., Ced rus Trew., La rix Mill.,
Pi cea A. Di etr., Pi nus L., Pse u dot su ga Carr. és Tsu ga Carr.
(a ter mé sek és a ma gok ki vé te lé vel), ahol a Bur sap he len -
chus xy lop hi lus-tól is mer ten nem for dul elõ (a továb biak -
ban: kö rül ha tá rolt te rü let)

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy
– a nö vé nye ket ha tó sá gi lag el len õriz ték és a Bur sap he len chus

xy lop hi lus ká ro sí tó tól és az az ál tal oko zott tü ne tek tõl men -
tes nek ta lál ták,

és
– a ter mõ he lyen vagy annak köz vet len kör nye ze té ben az utol -

só tel jes ve ge tá ci ós cik lus kez de te óta nem ész lel tek Bur sap -
he len chus xy lop hi lus-ra uta ló tü ne te ket.

b) A Por tu gá lia kö rül ha tá rolt te rü le te i rõl szár ma zó tû le ve lû ek
(Co ni fe ra les, ki vé ve Thu ja) fa anya ga és hán tolt fa kér ge a
kö vet ke zõ for má jú fa anya gok ki vé te lé vel:
– fa for gács, fû rész por, fa hul la dék vagy más tör me lék,

amely egé szé ben vagy rész ben e tû le ve lû ek bõl szár -
mazik,

– cso ma go ló lá dák, re ke szek vagy hor dók,
– rak la pok, ke re te zett ra ko dó la pok és egyéb rak la pok,
– alom fa, tér köz tar tók és áll vá nyok,
be le ért ve azo kat, ame lyek nem tar tot ták meg ter mé sze tes
hen ge res fel szí nü ket

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a fa anyag és a hán tolt
ké reg olyan meg fe le lõ hõ ke ze lé sen esett át, amely so rán annak
bel se je az élõ Bur sap he len chus xy lop hi lus-tól való men te sí tés
cél já ból 30 per cen át el ér te a leg alább 56 °C-os hõ mér sék le tet.

c) A Por tu gá lia kö rül ha tá rolt te rü le te i rõl szár ma zó egé szé ben
vagy rész ben e tû le ve lû ek bõl (Co ni fe ra les, ki vé ve Thu ja)
szár ma zó fa for gács, fû rész por, fa hul la dék vagy más tör me -
lék fa anya ga

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a fa anyag át esett a
meg fe le lõ gá zo sí tó ke ze lé sen.

d) A Por tu gá lia kö rül ha tá rolt te rü le te i rõl szár ma zó egé szé ben
vagy rész ben tû le ve lû ek bõl (Co ni fe ra les, ki vé ve Thu ja)
szár ma zó fo gé kony fa anya ga az aláb bi for má ban:
– alá tét fa, tér köz tar tók és áll vá nyok,
be le ért ve azo kat is, ame lyek nem tar tot ták meg ter mé sze tes
hen ge res fel szí nü ket.

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a fa anyag
– ké reg men tes,
– men tes a ro var lár vák ál tal rá gott 3 mil li mé ter nél na gyobb át -

mé rõ jû já ra ta i tól,
– a fa fel dol go zás kor el ért ned ves ség tar tal ma annak szá raz -

anyag szá za lé ká ban ki fe je zett ér té ke 20%-nál ke ve sebb.
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[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

e) A Por tu gá lia kö rül ha tá rolt te rü le te i rõl szár ma zó egé szé ben
vagy rész ben tû le ve lû ek bõl (Co ni fe ra les, ki vé ve Thu ja)
szár ma zó cso ma go ló lá dák, re ke szek, do bok és ha son ló cso -
ma go ló anya gok, rak la pok, ke re te zett ra ko dó la pok és egyéb
rak la pok, illetve rak lap ke re tek, füg get le nül at tól, hogy tény -
le ge sen hasz nál ják bár mi lyen tárgy cso ma go lá sá ra vagy
sem.

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a fa anyag át esett
– a meg fe le lõ hõ ke ze lé sen, amely nek so rán a fa bel se jé nek hõ -

mér sék le te 30 per cen át el ér te az 56 °C-ot,
vagy
– ma gas nyo má sú ke ze lé sen (imp reg ná lás),
vagy
– gá zo sí tá son,
és
el kell lát ni a ke ze lést iga zo ló, hi va ta lo san jó vá ha gyott
jel zéssel, amely le he tõ vé te szi annak azo no sí tá sát, hogy a
ke ze lést hol és ki vé gez te,
vagy
a fa anya got nö vény út le vél kí sé ri.”

7. Az R. 5. szá mú mel lék le te A. ré sze II. sza ka szá nak 9. pont ja a kö vet ke zõ b) al pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a pont
ere de ti szö ve gé nek meg je lö lé se a) al pont ra vál to zik:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„b) Az aláb bi nem zet ség be tar to zó fa jok ül te tés re szánt nö vé -
nyei a ve tõ mag ki vé te lé vel: Vi bur num spp., Ca mel lia spp.,
Rho do dend ron spp. a Rho do dend ron sim sii Planch kivé -
telével

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a nö vény meg fe lel a
2002/757/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban fog lalt
követelmé nyeknek.

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy
a) a nö vé nyek olyan te rü let rõl szár maz nak, ahol a ká ro sí tó

szer ve zet elõ for du lá sa nem is mert;
vagy
b) a nö vé nyek ak tív nö ve ke dé si idõ sza ká nak meg fe le lõ idõ -

pont já ban leg alább egy szer el vég zett hi va ta los vizs gá la tok
so rán – be le ért ve a gya nús tü ne tek la bo ra tó ri u mi vizs gá la -
tát – a ter mesz tés he lyén a fen ti nö vé nye ken a ká ro sí tó szer -
ve zet je le it a leg utób bi tel jes ve ge tá ci ós idõ szak kez de te óta 
nem ész lel ték;

vagy
c) az olyan ese tek ben, ami kor a fen ti nö vé nye ken a ter mesz tés

he lyén a ká ro sí tó szer ve zet je le it ész lel ték, a meg fe le lõ el já -
rá so kat vég re haj tot ták a ká ro sí tó szer ve zet fel szá mo lá sa cél -
já ból, amely leg alább a fer tõ zött nö vé nyek és a fer tõ zött
nö vé nyek 2 mé te res kör ze té ben ta lál ha tó összes fo gé kony
nö vény meg sem mi sí té sét ma gá ban fog lal ja,

valamint
ca) a fer tõ zött nö vé nyek 10 mé te res kör ze té ben min den fo gé -

kony nö vény és az érin tett té tel fenn ma ra dó nö vé nyei ese -
té ben:

– a nö vé nye ket a ter mesz tés he lyén tar tot ták, és
– a fel szá mo lá si in téz ke dé sek meg té te lét kö ve tõ há rom hó -

na pon be lül a nö vé nye ken leg alább két szer to váb bi hi va -
ta los vizs gá la to kat vé gez tek el, ami kor azok ak tív
nö ve ke dé si sza kasz ban vol tak, és

– az em lí tett há rom hó na pos idõ szak alatt nem vé gez tek
sem mi lyen ke ze lést, amely a ká ro sí tó szer ve zet ál tal oko -
zott tü ne te ket el fed het né, és

– a nö vé nye ket a hi va ta los vizs gá la tok so rán a ká ro sí tó
szer ve zet tõl men tes nek ta lál ták,

cb) a ter mesz tés he lyén az összes töb bi fo gé kony nö vény t is -
mé telt in ten zív hi va ta los vizs gá lat nak ve tet ték alá az ész le -
lést köve tõen, és azo kat e vizs gá la tok so rán a ká ro sí tó
szer ve zet tõl men tes nek ta lál ták.”
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8. Az R. 5. szá mú mel lék le te A. ré sze II. sza ka szá nak 27. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és egyéb anya gok Kü lön le ges elõ írások]

„27. A Lyco per si con lyco per si cum (L.) Kars ten ex Farw.
ve tõ mag jai

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a ve tõ ma go kat egy
meg fe le lõ sa vas ext rak ci ós mód szer alap ján ke zel ték, és
a) a ve tõ ma gok vagy olyan te rü le tek rõl szár maz nak, ahol a

Cla vi bac ter mi chi ga nen sis ssp. mi chi ga nen sis (Smith) Da -
vis et al., vagy a Xant ho mo nas cam pest ris pv. ve si ca to ria
(Do id ge) Dye és a – 2004/200/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban
elõ ír tak alap ján – Pe pi no mo sa ic vi rus elõ for du lá sa nem is -
mert,

vagy
b) a ter mõ he lyen a nö vé nyek leg utób bi tel jes ve ge tá ci ós idõ -

sza ka so rán nem ész lel ték azo kon e ká ro sí tók okoz ta be teg -
sé gek tü ne te it,

vagy
c) a ve tõ ma go kat ha tó sá gi vizs gá lat nak ve tet ték alá leg alább a

fen ti ká ro sí tók ra, rep re zen ta tív min ta és meg fe le lõ mód sze -
rek al kal ma zá sá val, és azo kat e vizs gá la tok ban a fen ti ká ro -
sí tók tól men tes nek ta lál ták.”

9. Az R. 5. szá mú mel lék le te B. ré szé nek 20.1., 20.2., 22., 23., 25., 26., 27.1., 27.2. és 30. pont já ban a jobb ol da li osz -
lop ban ta lál ha tó szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Vé dett zóna (zó nák)]

„Fran cia or szág (Bre tag ne), Ír or szág, Por tu gá lia (Azo ri-szi ge tek), Finn or szág, Egye sült Ki rály ság (Észak-Ír or szág)”

10. Az R. 5. szá mú mel lék le te B. ré szé nek 21. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és más anya gok Kü lön le ges elõ írások Vé dett zóna (zó nák)]

„21. Az aláb bi nem zet sé gek hez tar to zó
nö vé nyek és az azok meg por zá sá ra
szol gá ló élõ vi rág po ra:
Ame lan chi er Med., Cha e no me les Lindl.,
Co to ne as ter Ehrh., Cra ta e gus L., Cy do nia
Mill., Eri o bot rya Lindl., Ma lus Mill.,
Mes pi lus L., Pho ti nia da vi di a na (Dcne.)
Car dot, Py ra cant ha Roem., Py rus L. és
Sor bus L., a ter mé s és a ve tõ mag
ki vé te lé vel

A 4. szá mú mel lék let A. ré szé nek 9., 9.1.
és 18. pont já ban, a 4. szá mú mel lék let 
B. ré szé nek 1. pont já ban fel so rolt
nö vé nyek re vo nat ko zó til tó ren del ke zé sek 
egy ide jû fenn tar tá sá val, ha tó sá gi
nyi lat ko zat ar ról, hogy:
a) a nö vé nyek olyan har ma dik or szá gok -

ból szár maz nak, ame lye ket az Er wi nia 
amy lo vo ra (Burr.) Winsl. et al.-tól
men tes nek is mer tek el;

vagy
b) a nö vé nyek har ma dik or szág be li ká ro -

sí tó tól men tes te rü le tek rõl szár maz -
nak, ame lye ket a vo nat ko zó
Nö vény egész ség ügyi In téz ke dé sek
Nem zet kö zi Szab vá nyá nak meg fele -
lõen az Er wi nia amy lo vo ra (Burr.)
Winsl. et al. ká ro sí tó val kap cso lat ban
lé te sí tet tek és annak is me rik el;

vagy
c) a nö vé nyek az aláb bi sváj ci kan to nok

egyi ké bõl szár maz nak: Ber ne (Sig nau 
és Trach sel wald ke rü le tek ki vé te lé -
vel), Fri bo urg, Gri sons, Vaud, Va la is;

vagy
d) nö vé nyek a jobb ol da li osz lop ban fel -

so rolt vé dett zó nák ból szár maz nak;
vagy

Spa nyol or szág, Észt or szág, Fran cia or szág 
(Kor zi ka), Ír or szág, Olasz or szág
(Ab ruz zi; Apu lia; Ba si li ca ta; Ca lab ria;
Cam pa nia; Emi lia-Ro mag na:
For lí-Ce se na (a 9. szá mú or szá gos fõ út tól
– a Via Emi li á tól – észak ra fek võ me gyei
te rü let ki vé te lé vel), Par ma, Pi a cen za és
Ri mi ni tar to mány (a 9. szá mú or szá gos
fõ út tól – a Via Emi li á tól – észak ra fek võ
me gyei te rü let ki vé te lé vel);
Fri u li-Ve ne zia Gi u lia; La zio; Li gu ria;
Lom bar dia; Mar che; Mo li se; Pi ed mont;
Szar dí nia; Szi cí lia; Tos ca na; Umb ria;
Val le d’A os ta; Ve ne to: ki vé ve Ro vi go
tar to mány ban Ro vi go, Po le sel la,
Vil la mar za na, Frat ta Po le si ne, San
Bel li no, Ba dia Po le si ne, Tre cen ta,
Ce ne sel li, Pon tec chio Po le si ne, Ar quà
Po le si ne, Cos ta di Ro vi go, Oc chi o bel lo,
Lend in ara, Can da, Fi ca ro lo, Gu ar da
Ve ne ta, Fras si nel le Po le si ne, Vil la no va
del Gheb bo, Fi es so Um ber ti a no,
Cas tel gug li el mo, Bag no lo di Po,
Gi ac ci a no con Ba ru chel la, Bo sa ro,
Ca na ro, Lu sia, Pin ca ra, Sti en ta, Ga i ba,
Sa la ra köz igaz ga tá si te rü let, valamint
Pa do va tar to mány ban Cas tel bal do,
Bar bo na, Pi a cen za d’A di ge, Ves co va na,
S. Ur ba no, Bo a ra Pi sa ni, Masi
köz igaz ga tá si te rü let és Ve ro na
tar to mány ban Palu, Roverchiara,
Legnago,
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[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és más anya gok Kü lön le ges elõ írások Vé dett zóna (zó nák)]

e) a nö vé nye ket olyan táb lán ter mesz tet -
ték, illetve ha azo kat a leg utol só ve ge -
tá ci ós idõ szak áp ri lis 1-jé tõl ok tó ber
31-ig ter je dõ idõ sza kát ma gá ba fog la -
ló leg alább 7 hó na pon át fenn tar tott
„puf fer zó ná ba” szál lí tot ták,

ea) amely egy ha tó sá gi lag ki je lölt, leg -
alább 50 km te rü le tû „puf fer zó na”
ha tá rán be lül leg alább 1 km-re ta lál -
ha tó, ahol leg ké sõbb a leg utol só tel -
jes ve ge tá ci ós idõ sza kot meg elõ zõ
tel jes ve ge tá ci ós idõ szak kez de te
elõtt a gaz da nö vé nyek re egy ha tó sá -
gi lag en ge dé lye zett és fel ügyelt el -
len õr zé si prog ra mot al kal maz nak,
amely nek cél ja, hogy mi ni má lis ra
csök kent se az Er wi nia amy lo vo ra
(Burr.) Winsl. et al. ott ter mesz tett
nö vé nyek rõl való ter je dé sé nek koc -
ká za tát; a „puf fer zó na” lé te sí té sét
köve tõen a leg utol só tel jes ve ge tá-
ci ós idõ szak kez de té tõl szá mít va leg -
alább egy szer, a leg meg fe le lõbb idõ -
ben, ha tó sá gi vizs gá la to kat vé gez nek 
a zó ná ban, amely nem ter jed ki a
táb lá ra és az azt kö rül ve võ 500 m-es
sáv ra, és az Er wi nia  amylovora
(Burr.) Winsl. et al. tü ne tet mu ta tó
va la mennyi gaz da nö vényt azon nal el 
kell tá vo lí ta ni; a vizs gá la tok ered mé -
nye it min den év má jus 1-jé ig meg -
kül dik a Bi zott ság nak és a töb bi
tag ál lam nak; to váb bá

eb) ame lyet, valamint a „puffer zónát” a
leg utol só tel jes ve ge tá ci ós idõ sza kot
meg elõ zõ tel jes ve ge tá ci ós idõ szak
kez de te elõtt ha tó sá gi lag en ge dé lyez -
tek nö vény ter mesz tés cél jára az e
pont ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek meg fele lõen;

és
ec) amely és az azt kö rül ve võ 500 m-es

sáv az Er wi nia amy lo vo ra (Burr.)
Winsl. et al. ká ro sí tó tól men tes volt a 
leg utol só tel jes ve ge tá ci ós idõ szak
kez de te óta a ha tó sá gi vizs gá lat so -
rán, ame lyet leg alább – két szer vé -
gez nek a táb lán a leg meg fe le lõbb
idõ ben, egy szer jú ni us-au gusz tus,
egy szer pe dig au gusz tus-no vem ber
kö zött, és – egy szer vé gez nek az em -
lí tett kö rü löt te lévõ sáv ban a leg meg -
fe le lõbb idõ ben, az au gusz tus tól
no vem be rig ter je dõ idõ szak ban;

és
ed) ahon nan szár ma zó nö vé nyek rõl a

leg meg fe le lõbb idõ ben ha tó sá gi lag
vett min tá kat meg fe le lõ la bo ra tó ri u -
mi mód sze rek kel ha tó sá gi lag tesz tel -
ték lá tens fer tõ zé sek re. 2004. áp ri lis
1. és 2005. áp ri lis 1. kö zött ezek a
ren del ke zé sek nem érin tik a ha tó sá -
gi lag ki je lölt „puf fer zó ná kon” ta lál -
ha tó táb lá kon ter mesz tett és ne velt és 
a jobb ol da li osz lop ban fel so rolt vé -
dett zó nák ba és azon be lül szál lí tott
nö vé nye ket.

Cas tag na ro, Ron co all ’A di ge, Vil la
Bar to lo mea, Op pe a no, Ter raz zo, Iso la
Riz za, An gi a ri köz igaz ga tá si te rü let),
Lett or szág, Lit vá nia, Auszt ria
[Bur gen land, Kar in tia, Al só-Auszt ria,
Ti rol (li en zi köz igaz ga tá si te rü let),
Stá jer or szág, Bécs], Por tu gá lia, Szlo vé nia 
(Go renjs ka és Ma ri bor ré gi ó kat ki vé ve),
Szlo vá kia [Bla hó, Fel sõ vá mos és Ekecs
(Du na szer da hely me gye), Ga ram da másd
és Ga ram ke le csény (Lõ cse me gye),
Nagy ré pény (To pol csány me gye),
Mál na pa tak (Pol tár me gye), Tor na gör gõ
(Rozs nyó me gye), Nagy káz mér, Le ge nye, 
Kis gé res, Szen tes ke és Zé tény
(Tõ ke te re bes me gye) te le pü lé sek
ki vé te lé vel], Finn or szág, az Egye sült
Ki rály ság (Észak-Ír or szág, Man-szi get és
a Csa tor na-szi ge tek).”
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11. Az R. 5. szá mú mel lék le te B. ré szé nek 21.3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek és más anya gok Kü lön le ges elõ írások Vé dett zóna (zó nák)]

„21.3. Már ci us 15. és jú ni us 30. kö zött,
méh kap tá rak

Do ku men tu mok kal kell iga zol ni, hogy a
méh kap tá rak
a) olyan har ma dik or szá gok ból szár maz -

nak, ame lye ket az Er wi nia amy lo vo ra
(Burr.) Winsl. et al.-tól men tes nek is -
mer tek el;

vagy
b) a nö vé nyek az aláb bi sváj ci kan to nok

egyi ké bõl szár maz nak: Ber ne (Sig nau 
és Trach sel wald ke rü le tek ki vé te lé -
vel), Fri bo urg, Gri sons, Vaud, Va la is;

vagy
c) a jobb ol da li osz lop ban fel so rolt vé -

dett zó nák ból szár maz nak;
vagy
d) a szál lí tás elõtt meg fe le lõ zár la ti in -

téz ke dést fo ga na to sí tot tak.

Spa nyol or szág, Észt or szág, Fran cia or szág 
(Kor zi ka), Ír or szág, Olasz or szág
(Ab ruz zi; Apu lia; Ba si li ca ta; Ca lab ria;
Cam pa nia; Emi lia-Ro mag na:
For lí-Ce se na (a 9. szá mú or szá gos fõ út tól
– a Via Emi li á tól – észak ra fek võ me gyei
te rü let ki vé te lé vel), Par ma, Pi a cen za és
Ri mi ni tar to mány (a 9. szá mú or szá gos
fõ út tól – a Via Emi li á tól – észak ra fek võ
me gyei te rü let ki vé te lé vel);
Fri u li-Ve ne zia Gi u lia; La zio; Li gu ria;
Lom bar dia; Mar che; Mo li se; Pi ed mont;
Szar dí nia; Szi cí lia; Tos ca na;
Tren ti no-Al to Ad ige: Tren to au to nóm
tar to mány; Umb ria; Val le d’A os ta;
Ve ne to: ki vé ve Ro vi go tar to mány ban
Ro vi go, Po le sel la, Vil la mar za na, Frat ta
Po le si ne, San Bel li no, Ba dia Po le si ne,
Tre cen ta, Ce ne sel li, Pon tec chio Po le si ne,
Arquà Po le si ne, Cos ta di Ro vi go,
Oc chi o bel lo, Lend in ara, Can da, Fi ca ro lo,
Gu ar da Ve ne ta, Fras si nel le Po le si ne,
Vil la no va del Gheb bo, Fi es so
Um ber ti a no, Cas tel gug li el mo, Bag no lo di
Po, Gi ac ci a no con Ba ru chel la, Bo sa ro,
Ca na ro, Lu sia, Pin ca ra, Sti en ta, Ga i ba,
Sa la ra köz igaz ga tá si te rü let, valamint
Pa do va tar to mány ban Cas tel bal do,
Bar bo na, Pi a cen za d’A di ge, Ves co va na,
S. Ur ba no, Bo a ra Pi sa ni, Masi
köz igaz ga tá si te rü let és Ve ro na
tar to mány ban Palu, Ro ver chi a ra,
Leg na go, Cas tag na ro, Ron co all ’A di ge,
Vil la Bar to lo mea, Op pe a no, Ter raz zo,
Iso la Riz za, An gi a ri köz igaz ga tá si
te rü let), Lett or szág, Lit vá nia, Auszt ria
[Bur gen land, Kar in tia, Al só-Auszt ria,
Ti rol (li en zi köz igaz ga tá si te rü let),
Stá jer or szág, Bécs], Por tu gá lia, Szlo vé nia 
(Go renjs ka és Ma ri bor ré gi ó kat ki vé ve),
Szlo vá kia (Bla hó, Fel sõ vá mos és Ekecs
(Du na szer da hely me gye), Ga ram da másd
és Ga ram ke le csény (Lõ cse me gye),
Nagy ré pény (To pol csány me gye),
Mál na pa tak (Pol tár me gye), Tor na gör gõ
(Rozs nyó me gye), Nagy káz mér, Le ge nye, 
Kis gé res, Szen tes ke és Zé tény
(Tõ ke te re bes me gye), te le pü lé sek
ki vé te lé vel), Finn or szág, az Egye sült
Ki rály ság (Észak-Ír or szág, Man-sziget és
a Csatorna-szigetek).”

12. Az R. 5. szá mú mel lék le te B. ré szé nek 24.1., 24.2. és 24.3. pont já ban a jobb ol da li osz lop ban ta lál ha tó szö veg rész
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Vé dett zóna (zó nák)]

„Ír or szág, Por tu gá lia (Azo ri-szi ge tek, bel sõ Be i ra, ten ger par ti Be i ra, Do u ro és Min ho köz, Ma de i ra, Ri ba te jo és Oes te
(Al bo ba ça, Alen qu er, Bom bar ral, Ca da val, Cal das da Ra in ha, Lo u rinhn, Na za ré, Obi dos, Pe ni che és Tor res Ved ras te le -
pü lé sek) és Trás-os-Mon tes), Finn or szág, Svéd or szág, Egye sült Ki rály ság”
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V.

1. Az R. 6. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka sza 1. pont já nak 1.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[1. Nö vé nyek és nö vé nyi ter mé kek]

„1.1. Az aláb bi nem zet sé gek be tar to zó fa jok ül te tés re szánt nö vé nyei, a ve tõ mag ki vé te lé vel: Ame lan chi er Med.,
Cha e no me les Lindl., Co to ne as ter Ehrh., Cra ta e gus L., Cy do nia Mill., Eri o bot rya Lindl., Ma lus Mill., Mes pi lus L.,
Pho ti nia da vi di a na (Dcne.) Car dot, Pru nus L., Pru nus la u ro ce ra sus L. és a Pru nus lu si ta ni ca ki vé te lé vel, Py ra cant ha
Roem., Py rus L., Sor bus L., valamint Vi bur num spp., Ca mel lia spp., Rhododendron spp. a Rhododendron simsii Planch
kivételével.”

2. Az R. 6. szá mú mel lék le te A. ré sze I. sza ka sza 1. pont já nak 1.8. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Nö vé nyek és nö vé nyi ter mé kek]

„1.8. A Por tu gá lia kö rül ha tá rolt te rü le te i rõl szár ma zó

– Abi es Mill., Ced rus Trew., La rix Mill., Pi cea A. Di etr., Pi nus L., Pse u dot su ga Carr. és Tsu ga Carr. nö vé nyek (a ter -
mé sek és a ma gok ki vé te lé vel),

– tû le ve lû ek (Co ni fe ra les) fa anya ga és hán tolt fa kér ge a Thu ja L. ki vé te lé vel;

– egé szé ben vagy rész ben tû le ve lû ek bõl (Co ni fe ra les) szár ma zó (ki vé ve Thu ja) cso ma go ló lá dák, re ke szek, do bok és
ha son ló cso ma go ló anya gok, rak la pok, ke re te zett ra ko dó la pok és egyéb rak la pok, il let ve rak lap ke re tek, füg get le nül
 attól, hogy tény le ge sen hasz nál ják-e bár mi lyen tárgy cso ma go lá sá ra vagy sem, ki vé ve, ha el lát ták a ke ze lést iga zo ló,
hiva talosan jó vá ha gyott jel zés sel, amely le he tõ vé te szi an nak azo no sí tá sát, hogy a ke ze lést hol és ki vé gez te.”

3. Az R. 6. szá mú mel lék le te B. ré szé nek I. sza ka sza a kö vet ke zõ 9. pont tal egé szül ki:

„9. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból szár ma zó aláb bi fa jok hoz tar to zó nö vé nyek a ter més és a mag vak ki vé te lé vel
– az Acer mac rop hyl lum Pursh, Aes cu lus ca li for ni ca Nutt., Ar bu tus men zi e sii Pursch., Ar bu tus une do L., Arc tos tap hy -
los spp. Adans, Ca mel lia spp., Cas ta nea sa ti va Mill., Fa gus syl va ti ca L., Ha ma me lis vir gi ni a na L., He te ro me les arbuti -
folia (Lind ley) M. Ro e mer, Kal mia la ti fo lia L., Le u cot hoe fon ta ne si a na (Ste u del) Sle u mer, Lit ho car pus den sif lo rus
(H & A), Lo ni ce ra his pi du la (Do ugl.), Pi e ris spp., Pse u dot su ga men zi e sii (Mir bel) Fran co, Qu er cus spp. L., Rham nus
 californica (Esch), Rho do dend ron spp. L. – a Rho do dend ron sim sii Planch. ki vé te lé vel –, Se qu o ia sem per vi rens
(D. Don) Endl., Sy rin ga vul ga ris L., Ta xus spp., Tri en ta lis la ti fo lia (Hook), Um bel lu la ria ca li for ni ca (Pursch.), Vacci -
nium vi tis-ida ea Britt., Vac ci ni um ova tum (Hook & Arn) Nutt. és Vi bur num spp. L. egye dei.”

VI.

Az R. 7. szá mú mel lék le té nek 1.2.3.4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„1.2.3.4. A kór oko zó ra fo gé kony áru ter me lõ, va la mint sza po rí tó- és ül tet vény anyag elõ ál lí tó te rü le tek öt ki lo mé te res
kör ze té ben a Szol gá lat a vi rág zás idõ sza ká ban a mé hé sze tek ván do rol ta tá si ti lal mát, il let ve a te rü le ten je len levõ mé hé -
sze tek el tá vo lí tá sát ren del he ti 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 NÖVÉNY- ÉS 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 

  

Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Jelenlegi növényegészségügyi nyilvántartási szám: 
.......................................................................................................... 

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 
1. A termelés/raktározás jellege: Termelő Gyűjtőraktározó, 

forgalmazó 
Importőr 

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) 
   {} faiskolai áruda/lerakat 

3. Eladási célpiac:  
 {} EU tagállam  {} EU védett zóna (8. pont kitöltendő)  {} nem EU tagállam 
4. Szaporító- és ültetvényanyag előállítás: 
4.1. Faiskola, lágyszárú szaporítóanyag, vetőmag: 
 {} átmeneti (szűrő) faiskola  {} erdészeti csemetekert  {} vetőmag 
 {} bázis faiskola  {} lágyszárú szaporítóanyag  {} egyéb 
 {} gyümölcsfaiskola  {} zöldség palánta   
 {} szőlőiskola  {} dísznövény   
 {} bogyósiskola     
 {} díszfaiskola     
4.2. Törzsültetvények, törzstelepek: 
 {} kiinduló anyag, törzsültetvény jelölt  {} bázis  {} egyéb törzstelep (anyanövény) 
 {} prebázis  {} certifikált (üzemi) törzsültetvény  {} törzsgyümölcsös 
4.3. Szaporításra ideiglenesen engedélyezett szaporító- és ültetvényanyag:  
 {} szaporításra ideiglenesen 

engedélyezett ültetvény 
    

 {} továbbszaporításra kijelölt fa     
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5. Növényfajok:  
5.1. Vetőmagok:  
 {} Allium ascalonicum 

(mogyoróhagyma) 
 {} Medicago sativa (lucerna)   

 {} Allium cepa (vöröshagyma)  {} Phaseolus (bab)   
 {} Allium schoenoprasum 

(metélőhagyma) 
    

 {} Beta vulgaris (cukorrépa) mag  {} Harmadik országból származó 
vizsgálatköteles vetőmag 

  

 {} Helianthus annuus (napraforgó)  {} Harmadik országba szállítandó 
vizsgálatköteles vetőmag 

  

 {} Lycopersicon esculentum 
(paradicsom) 

    

5.2. Gumók, hagymák, rhizómák: 
 {} Allium ascalonicum 

(mogyoróhagyma) 
 {} Iris (nőszirom)   

 {} Allium cepa (vöröshagyma)  {} Ismene (pókliliom)   
 {} Allium schoenoprasum 

(metélőhagyma) 
 {} Muscari (gyöngyike)   

 {} Camassia (prérigyertya)  {} Narcissus (nárcisz)   
 {} Chionodoxa (hófény)  {} Ornithogallum (madártej)   
 {} Crocus flavus „Golden yellow” 

(krókusz) 
 {} Puschkinia (Puskin-csillagvirág)   

 {} Galanthus (hóvirág)  {} Scilla (csillagvirág)   
 {} Galtonia candicans (fehér óriás 

jácint) 
 {} Tigridia (tigrisvirág)   

 {} Gladiolus (kardvirág)  {} Tulipa (tulipán)   
 {} Hyacinthus (jácint)     
5.3. Lágyszárú növények: 
 {} Allium porrum (póréhagyma)  {} Impatiens „New Guinea hibrid” 

(nebáncsvirág) 
  

 {} Apium garveolens (zeller)  {} Lactuca spp. (salátafélék)   
 {} Araceae (kontyvirágfélék)  {} Leucanthemum (margaréta)   
 {} Argyranthemum spp. (margirvirág)  {} Lycopersicon esculentum 

(paradicsom) 
  

 {} Aster spp. (őszirózsa)  {} Lupinus (csillagfürt)   
 {} Beta vulgaris (cukorrépa)  {} Marantaceae (nyílgyökérfélék)   
 {} Begonia (begónia)  {} Musaceae (banánfélék)   
 {} Brassica spp. (káposztafélék)  {} Nicotiana (dohány)   
 {} Capsicum annuum (paprika)  {} Pelargonium (muskátli)   
 {} Cucumis spp. (kabakosok)  {} Persca spp. (avokádó)   
 {} Dendranthema (krizantémfélék)  {} Solanum tuberosum (áruburgonya)   
 {} Dianthus és hibridjei (szegfű)  {} Solanum tuberosum (vetőburgonya)   
 {} Euphorbia pulcherrima 

(mikulásvirág) 
 {} Solanum melongena 

(tojásgyümölcs) 
  

 {} Exacum spp. (keserűlevélke)  {} Spinacea spp. (spenót)   
 {} Ficus L. (füge)  {} Strelitziaceae (papagájvirág)   
 {} Fragaria (szamóca)  {} Tanacetum (margitvirág)   
 {} Gerbera (gerbera)  {} Verbena (vasfű)   
 {} Gypsophila (fátyolvirág)  {} Egyéb lágyszárú növény   
 {} Humulus lupulus (komló)     
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5.4. Fásszárú növények: 
 {} Abies (jegenyefenyő)  {} Picea (lucfenyő)   
 {} Amelanchier (fanyarka)  {} Pinus (fenyő)   
 {} Camelia (kamélia)  {} Pistacia vera (pisztácia)  
 {} Castanea (szelídgesztenye)  {} Platanus (platán)   
 {} Chaenomeles (japánbirs)  {} Populus (nyárfa)   
 {} Citrus (citromfélék)  {} Prunus (cseresznye, meggy, mandula, kajszi, 

  szilva és egyéb e nemzetségbe tartozó faj), 
  

 {} Cotoneaster (madárbirs)  {} Pseudotsuga (Douglász-fenyő)   
 {} Crataegus (galagonya)  {} Pyracantha (tűztövis)   
 {} Cydonia (birsalma)  {} Pyrus (körte)   
 {} Eryobotria (gyapjasnaspolya)  {} Quercus (tölgy)   
 {} Eucalyptus (mézgafa)  {} Rubus (málna, szeder és egyéb e nemzetségbe  

  tartozó fa) 
  

 {} Rhododendron (havasszépe)  {} Sorbus (berkenye)   
 {} Hibiscus (mályvacserje)  {} Photinia davidiana /Stranvaesia/ (korallberkenye)   
 {} Larix (vörösfenyő)  {} Tsuga (homlokfenyő)   
 {} Malus (alma)  {} Vitis (szőlő)   
 {} Mespilus (naspolya)  {} Viburnum (bangita)   
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: 

Növényfaj Termelő neve Termelés 
jellege Település Hrsz Magyar név Latin név 

Mennyiség 
(ha, db) 

              
              
       
       
       
              
7. Raktározott termény, valamint a terményraktár, a malom és a takarmánykeverő részletes adatai: 

Település Raktár neve Tárolási kapacitás (t) 
   
   
   
   
      
      
 8. Védett zónába történő szállítás:  

Védett zóna Termelés/Forgalmazás 
helye 

(település, utca, hrsz.) 

Növény, 
növényi termék 
és más anyag 

Mennyiség 
(t, kg, db, ha) 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 Károsító Ország Országrész leírás 
Spanyolország Andalúzia, Katalónia, 

Extremadura, Murcia, Valencia 
A1 Anthonomus grandis 

Görögország   
Finnország   
Egyesült Királyság   
Írország   
Portugália 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 

A2 Bemisia tabaci (európai 
populációk) 

Svédország   
Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget és 

Jersey 
A3 Cephalcia lariciphila 

Írország   
A3.1 Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) 

(Viteus vitifolii) 
 Ciprus   

Egyesült Királyság  Észak-Írország, Man-sziget, 
Jersey-sziget 

Görögország   

A4 Dendroctonus micans 

Írország   
Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget és 

Jersey 
Görögország   

A5 Gilphinia hercyniae 

Írország   
Finnország   
Lettország   
Szlovénia   

A6 Globodera paliida 

Szlovákia   
Görögország   A7 Gonipterus scutellatus 
Portugália Azori-szigetek 
Franciaország Korzika 
Egyesült Királyság   
Görögország   

A8 Ips amitinus 

Írország   
Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget 
Görögország   

A9 Ips cembrae 

Írország   
Egyesült Királyság   
Görögország   

A10 Ips duplicatus 

Írország   
Ciprus   
Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget 

A11 Ips sexdentatus 

Írország   
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Kód Károsító Ország Országrész leírás 
Egyesült Királyság   A12 Ips typographus 
Írország   
Spanyolország Menorca, Ibiza 
Ciprus   
Málta   
Finnország Åland területei, Häme, Kymi, 

Pirkanmaa, Satakunta, Turku és 
Uusimaa 

Egyesült Királyság   
Írország   
Portugália Azori-szigetek és Madeira 

A13 Leptinotarsa decemlineata 

Svédország Blekinge, Gotland, Halland, 
Kalmar és Skåne megyék 

Egyesült Királyság Észak-Írország A14 Liriomyza bryoniae 
Írország   
Spanyolország Granada és Malaga A15 Sternochetus (Cryptorhynchus) 

mangiferae Portugália Alentejo, Algarve és Madeira 
A16 Thaumetopoea pityocampa Spanyolország Ibiza 

Spanyolország   
Görögország   

B1 Curtobacterium flaccumfaciens 
pv. flac. 

Portugália   
Ausztria Burgenland, Karintia, Alsó-

Ausztria, Tirol (lienzi 
közigazgatási terület), 
Stájerország, Bécs 

Spanyolország   
Észtország   
Franciaország Korzika 
Finnország   
Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget és a 

Csatorna-szigetek 
Írország   
Lettország   

B2 Erwinia amylovora 

Litvánia   
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Kód Károsító Ország Országrész leírás 
Olaszország Abruzzi; Apulia; Basilicata; 

Calabria; Campania; Emilia-
Romagna: 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 

Portugália   
Szlovénia (Gorenjska és Maribor régiókat 

kivéve) 

  

Szlovákia (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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Kód Károsító Ország Országrész leírás 
Csehország   
Dánia   
Görögország Kréta, Leszbosz 
Írország   
Svédország   

C01 Cryphonectria parasitica  

Egyesült Királyság kivéve Man-sziget 
C1 Glomerella gossypii Görögország   

Egyesült Királyság Észak-Írország C2 Gremmeniella abietina 
Írország   
Egyesült Királyság Észak-Írország C3 Hypoxylon mammatum 
Írország   
Finnország   
Franciaorszag Bretagne 
Egyesült Királyság Észak-Írország 
Írország   

D1 Beet necrotic yellow vein 
furovirus 

Portugália Azori-szigetek 
Finnország   D2 Tomato spotted wilt tospovirus 
Svédország   
Franciaország Korzika 
Málta   
Görögország   

D3 Citrus tristeza virus (európai 
izolátumok) 

Portugália   
 

 



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

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
(a továb biak ban: VET) 5.  §-ának e) pont já ban, 96.  §-ában,
va la mint az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény 7.  § (1)–(2) be kez dé sé ben és mel lék le -
té nek „(B) Szol gál ta tá sok” pont já ban fog lal tak vég re haj -
tá sa ér de ké ben, a VET 113.  §-ának b) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A vil la mos ener gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá nos
rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 6.  §-a (5) be -
kez dé se b) pont já nak be) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott át vi te li dí jat kö te les
fi zet ni:

b) az át vi te li há ló za ti en ge dé lyes ré szé re az át vi te li há -
ló zat ra csat la ko zó]

„be) el osz tó há ló za ti en ge dé lyes;”

2.  §

Az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a)–d) és f) pont jai sze rin ti dí jak
– figye lembe véve a 7/A.  §-ban le ír ta kat is – hi va tot tak fe -
de ze tet nyúj ta ni az el osz tó (el osz tó há ló zat) in do kolt mû -
kö dé si és tõ ke költ sé ge i re, ki vé ve az el osz tó há ló za ti vesz -
te sé get.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 7/A.  §-sal egé szül ki:
„7/A.  § Az át vi te li en ge dé lyes az el osz tók ál tal fi ze tett

át vi te li díj ból szár ma zó be vé te lé nek azon ré szét, me lyet az 

1. szá mú mel lék let II. B) fe je ze té nek 1.1.1. és 1.2.1. pont ja
sze rin ti díj té te lek kü lönb sé ge, és a 2. szá mú mel lék let
B) fe je ze té nek 2.1.1. pont ja sze rin ti vil la mos ener gia
mennyi sé gek szor za ta ként re a li zál, a 4. szá mú mel lék let
sze rint kö te les meg osz ta ni az elosz tói en ge dé lye sek kö -
zött.”

4.  §

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

(2) Az R. 3. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(3) Az R. e ren de let 3. mel lék le té vel meg ál la pí tott
4. mel lék let tel egé szül ki.

5.  §

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

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

a) az R. 5.  §-ának (4) be kez dé se, 6.  §-ának (6) be kez dé -
se és az R. 2. szá mú mel lék le té ben az „A) Ál ta lá nos sza bá -
lyok” címû fe je zet 4. pont ja,

b) a vil la mos ener gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá -
nos rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló
57/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
106/2003. (XII. 29.) GKM ren de let 2. szá mú mel lék le té -
nek 1. pont já ban az R. 2. szá mú mel lék le te „A) Ál ta lá -
nos sza bá lyok” címû fe je ze té nek 4. pont ját meg ál la pí tó
ren del ke zé se,

c) a vil la mos ener gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá nos
rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 94/2004.
(VII. 9.) GKM ren de let 1.  §-ának az R. 7.  §-a (2) be kez dé -
sét meg ál la pí tó ré sze, va la mint

d) a vil la mos ener gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá nos
rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 113/2005.
(XII. 23.) GKM ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé se és 1. mel -
lék le te.

Dr. Ga ram he gyi Ábel s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz té ri u mi

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

[1. mel lék let az 57/2002. (XII. 29.) GKM ren de let hez]

A villamos energia általános rendszerhasználat legmagasabb hatósági díjai (áfa nélkül)

I. RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJ ÉS RENDSZERSZINTÛ
SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

A) Az elosztó részére fizetendõ

1. Az el osz tó há ló zat ra csat la ko zó, az el osz tó há ló za tot vé te le zés re hasz ná ló [5. § (3) be kez dés aa)–ac) pont jai] az 1.1.
és az 1.2. pon tok ban meg ha tá ro zott mér té kû dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

1.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 3,748 Ft/kWh

A rend szer irá nyí tá si díj ré sze ként

(i) át ál lá si díj ként: 1,238 Ft/kWh

(ii) szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si díj elem ként: 0,291 Ft/kWh

(iii) az 5. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra: 2,070 Ft/kWh

ke rült meg ha tá ro zás ra.

1.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0,631 Ft/kWh

2. Az el osz tó há ló zat ra csat la ko zó erõ mû [5. § (3) be kez dés ad) pont ja] a 2.1. és 2.2. pon tok ban meg ha tá ro zott mér té kû
dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

2.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 0 Ft/kWh

2.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0 Ft/kWh

B) A rendszerirányító részére fizetendõ

1. Az át vi te li há ló zat ra csat la ko zó, az át vi te li há ló za tot vé te le zés re hasz ná ló [5. § (3) be kez dés ba)–bc) és be) pont jai] az 
1.1. és 1.2. pon tok ban meg ha tá ro zott mér té kû dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

1.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 3,410 Ft/kWh

A rend szer irá nyí tá si díj ré sze ként

(i) át ál lá si díj ként: 1,126 Ft/kWh

(ii) szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si díj elem ként: 0,265 Ft/kWh

(iii) az 5. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra: 1,884 Ft/kWh

ke rült meg ha tá ro zás ra.

1.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0,574 Ft/kWh

2. Ha tár ke resz te zé sen ke resz tül tör té nõ vil la mos ener gia ki szál lí tás [5. § (3) be kez dés ca) pont ja] ese tén a VET 64. §-a
sze rin ti te vé keny sé gi en ge dé lyes a rend szer irá nyí tó ré szé re a kö vet ke zõ dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

2.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 0 Ft/kWh

2.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0 Ft/kWh



3. Az át vi te li há ló zat ra csat la ko zó erõ mû, ami kor az át vi te li há ló za tot be táp lá lás ra hasz nál ja [5. § (3) be kez dés
bd) pont ja] a 3.1. és 3.2. pon tok ban meg ha tá ro zott mér té kû dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

3.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 0 Ft/kWh

3.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0 Ft/kWh

4. Ha tár ke resz te zé sen ke resz tül tör té nõ vil la mos ener gia be szál lí tás [5. § (3) be kez dés cb) pont ja] ese tén a VET 64. §-a
sze rin ti te vé keny sé gi en ge dé lyes a rend szer irá nyí tó ré szé re a 4.1. és 4.2. pon tok ban meg ha tá ro zott mér té kû dí ja kat
kö te les meg fi zet ni:

4.1. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1228/2003/EK ren de let 3. cik ké nek vég re haj tá sá ra a rend szer irá nyí tó ál tal kö -
tött szer zõ dés(ek)ben részt vevõ or szág ból tör té nõ be szál lí tás ese tén:

4.1.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 0 Ft/kWh

4.1.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0 Ft/kWh

4.2. Egyéb or szág ból tör té nõ be szál lí tás ese tén:

4.2.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 0,25 Ft/kWh

4.2.2. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja: 0 Ft/kWh

II. ÁTVITELI DÍJ

A) Az elosztó részére fizetendõ

1. Az el osz tó há ló zat ra csat la ko zó, az el osz tó há ló za tot vé te le zés re hasz ná ló [6. § (5) be kez dés aa)–ac) pont jai] a
kö vet ke zõ mér té kû dí jat kö te les meg fi zet ni:

Ál ta lá nos át vi te li díj: 0,968 Ft/kWh

2. Az el osz tó há ló zat ra csat la ko zó erõ mû [6. § (5) be kez dés ad) pont ja] a kö vet ke zõ mér té kû dí jat kö te les meg fi zet ni:

Ál ta lá nos át vi te li díj: 0 Ft/kWh

B) Az átviteli engedélyes részére fizetendõ

1. Az át vi te li há ló zat ra csat la ko zó, az át vi te li há ló za tot vé te le zés re hasz ná lók az aláb bi dí ja kat kö te le sek meg fi zet ni:

1.1. Elosz tói há ló za ti en ge dé lyes [6. § (5) be kez dés be) pont ja]:

1.1.1. Ál ta lá nos át vi te li díj: 1,753 Ft/kWh

1.1.2. Át vi te li med dõ ener gia díj: 0 Ft/kWh

1.2. Egyéb rend szer hasz ná ló [6. § (5) be kez dés ba)–bc) pont jai]:

1.2.1. Ál ta lá nos át vi te li díj: 0,881 Ft/kWh

1.2.2. Át vi te li med dõ ener gia díj: 0 Ft/kWh

2. Ha tár ke resz te zé sen ke resz tül tör té nõ vil la mos ener gia ki szál lí tá sa ese tén a VET 64. §-a sze rin ti te vé keny sé gi
en ge dé lyes [6. § (5) be kez dés ca) pont ja] a kö vet ke zõ dí ja kat kö te les meg fi zet ni:

Ál ta lá nos át vi te li díj: 0 Ft/kWh

3. Az át vi te li há ló zat ra csat la ko zó erõ mû, ami kor az át vi te li há ló za tot be táp lá lás ra hasz nál ja [6. § (5) be kez dés
bd) pont ja], és a ha tár ke resz te zé sen ke resz tül tör té nõ vil la mos ener gia be szál lí tás ese tén a VET 64. §-a sze rin ti
te vé keny sé gi en ge dé lyes [6. § (5) be kez dés cb) pont ja] a kö vet ke zõ dí jat kö te les meg fi zet ni:

Ál ta lá nos át vi te li díj: 0 Ft/kWh
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III. ELOSZTÁSI DÍJ

1. A 7. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rend szer hasz ná lók a kö vet ke zõ dí ja kat kö te le sek fi zet ni:

Elosz tói alap díj
Elosz tói

tel je sít mény díj
Elosz tói

for gal mi díj
Elosz tói

med dõ ener gia díj
Elosz tói

vesz te ség díj

Ft/csat la ko zá si
pont/év

Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh

A) Az el osz tó ré szé re fi ze ten dõ

 A1) Az el osz tó há ló za tot vé te le zés re hasz ná lók ál tal [7. § (4) be kez dés aa), ab) és ac) pont ja]

a) Nagy fe szült sé gû csat la ko zás 155 232 540 0,16 1,74 0,22

b) Kö zép fe szült sé gû
transz for má tor hoz tör té nõ
csat la ko zás

77 616 1 704 0,72 2,10 0,30

c) Kö zép fe szült sé gû csat la ko zás 77 616 3 156 1,16 2,10 0,63

d) Kis fe szült sé gû csat la ko zás

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 el osz tó há ló za tot be táp lá lás ra hasz ná lók ál tal [7. § (4) be kez dés ad) pontja]

a) Nagy fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0

b) Kö zép fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0

c) Kis fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0

B) Az el osz tó ré szé re fi ze ten dõ

B1) Az el osz tó há ló zat ról tör té nõ vil la mos ener gia ki szál lí tás ese tén [7. § (4) be kez dés ba) pontja]

a) Nagy fe szült sé gû csat la ko zás 155 232 540 0,16 1,74 0,22

b) Kö zép fe szült sé gû
transz for má tor hoz tör té nõ
csat la ko zás

77 616 1 704 0,72 2,10 0,30

c) Kö zép fe szült sé gû csat la ko zás 77 616 3 156 1,16 2,10 0,63

d) Kis fe szült sé gû csat la ko zás 25 872 6 096 3,24 2,91 1,86

B2) Az el osz tó há ló zat ra tör té nõ vil la mos ener gia be szál lí tás ese tén [7. § (4) be kez dés bb) pontja]

a) Nagy fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0

b) Kö zép fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0

c) Kis fe szült sé gû csat la ko zás 0 0 0 0 0

2. A 7. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rend szer hasz ná lók az 1. pont sze rin ti dí ja kon túl a kö vet ke zõ dí jat is kö te le sek 
fi zet ni:
Elosz tói me net rend ki egyen sú lyo zá si 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. mel lék le té nek „B) Kü lö nös sza bá lyok” fe je ze te 
a kö vet ke zõ 4. pont tal egé szül ki:

„4. El osz tók vissza té rí té si szám lái
4.1. A má so dik át vi te li szám lá val meg egye zõ idõ pont -

ban az át vi te li en ge dé lyes tá jé koz ta tó el szá mo lást küld az
el osz tók ré szé re az – 1. szá mú mel lék let II. B) fe je ze té nek
1.1.1. és 1.2.1. pont jai sze rin ti dí jak kü lönb sé ge, va la mint
a 2. szá mú mel lék let B) fe je ze té nek 2.1.1. pont ja sze rin ti
vil la mos ener gia mennyi sé gek szor za tá val szá mí tott be vé -
te lé bõl a 7/A. § alap ján – õket il le tõ tárgy ha vi összeg rõl. 

4.2. A 4.1. pont sze rin ti összeg meg fi ze té se a má so dik
át vi te li szám la ki egyen lí té si ha tár ide jét kö ve tõ na pon, a
jo go sul tak ál tal be nyúj tott szám la alap ján tör té nik.

4.3. A 4.2. pont ban meg ha tá ro zott, az el osz tó ál tal az
át vi te li en ge dé lyes ré szé re ki ál lí tott vissza té rí té si szám la
ki egyen lí té se ként be folyt össze get az el osz tó ár be vé tel -
ként kö te les ki mu tat ni, és tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge so -
rán az ár be vé te len be lül a Hi va tal szá má ra el kü lö nül ten is
kö te les ki mu tat ni.”

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

[4. melléklet
az 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]

Az átviteli hálózati engedélyes általános átviteli díjból
származó többletbevételének megosztása

Az át vi te li há ló za ti en ge dé lyes azon be vé te li több le tét,
me lyet az 1. szá mú mel lék let II. B) fe je ze té nek 1.1.1. pont ja
sze rin ti díj nak az 1.2.1. pont sze rin ti dí jat meg ha la dó ré sze
és a 2. szá mú mel lék let 2.1.1. pont sze rin ti vil la mos ener gia
mennyi sé gek szor za ta ként re a li zál az elosz tói en ge dé lye sek
el té rõ költ ség és díj be vé tel struk tú rá ból adó dó kü lönb sé ge i -
nek kom pen zá lá sa ér de ké ben, a kö vet ke zõ ará nyok alap ján
kö te les meg osz ta ni az elosz tói en ge dé lye sek kö zött:

Elosz tói en ge dé lyes Rész arány

E.ON Dél-du nán tú li Áram szol gál ta tó Zrt. 22,2%

Dél-ma gyar or szá gi Áram szol gál ta tó Nyrt. 11,5%

Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek Nyrt. 0,0%

E.ON Észak-du nán tú li Áram szol gál ta tó Zrt. 17,3%

Észak-ma gyar or szá gi Áram szol gál ta tó Nyrt. 27,7%

E.ON Ti szán tú li Áram szol gál ta tó Zrt. 21,3%

Össze sen 100,0%

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
34/2006. (VIII. 1.) KvVM

rendelete

a Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – 36.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va -
tal 15/1978. (XII. 19.) ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott,
Sop ron bel te rü let 7183 és 7192 in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mú, össze sen 17,2 hek tár ki ter je dé sû Sop ro ni
Bo ta ni kus Kert Ter mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si ter vét e ren de let ben ál la pí tom meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé szet vé del -
mi ke ze lé si ter vet e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

2.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si terv ben fog lal tak nak meg fele lõen – a Fer -
tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság lát ja el.

3.  §

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

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 34/2006. (VIII.  1.) KvVM rendelethez

A Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

Õriz ze meg
– a te rü le ten elõ for du ló, az ere de ti ter mõ hely re jel lem -

zõ vé dett nö vény- és ál lat fa jo kat.
Biz to sít sa
– a ve szé lyez te tett ha zai nö vény fa jok ex situ meg õr zé sét,
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– a te rü le ten fész ke lõ és vo nu ló ma dár ál lo mány vé -
del mét,

– az ok ta tá si, ku ta tá si fel ada tok el lá tá sá hoz a meg fe le lõ 
ke re te ket.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A meg lé võ és a ter ve zett nö vény ál lo mány nak meg fe -
le lõ ter mõ he lyi adott sá gú te rü le tek fenn tar tá sa.

– Szik la ker tek fel újí tá sa, a víz ked ve lõ mo csá ri nö vé -
nyek élõ he lyé nek (me den cék) fel újí tá sa, fej lesz té se.

– A kü lön le ges ér té ket je len tõ egyes öreg fák (pl. Se -
guoiadendron, Gink go stb.) ki emelt vé del me.

– Ag resszív fa jok ter jesz ke dé sé nek meg aka dá lyo zá sa.
– A ká ros em be ri ha tá sok csök ken té se, kor lá to zá sa.
– A te rü let táj- és kul túr tör té ne ti ér té ke it je len tõ szob -

rok, épü le tek, uszo da kar ban tar tá sa, eset le ges fel újí tá sa.
– A Ma gyar or szá gon ve szé lyez te tett, rit ku ló nö vé -

nyek bõl törzs te le pek nek al kal mas nö vény ál lo má nyok lé -
te sí té se.

– A ter mõ hely jel zõ nö vé nyek gyûj te mé nye i nek bõ ví té -
se, fej lesz té se.

– A hagy más, gu mós nö vé nyek gyûj te mé nyé nek fej -
lesz té se.

– Eu rá zsia jel leg ze tes, alap ve tõ fái, cser jéi, éve lõ lágy -
szá rú gyûj te mé nye i nek fej lesz té se.

– A bo ta ni kus ker ti gyûj te mény ok ta tó kert té fej lesz té -
se.

– Ok ta tá si te vé keny ség meg szer ve zé se az is ko lai kor -
cso port szá má ra, va la mint szak kép zé si gya kor la ti be mu ta -
tó hely ként való mû kö dés (te re pi nö vény tár) a kö zép- és
fel sõ fo kú szak kép zés szá má ra.

– A te rü let lá to gat ha tó sá gá nak meg szer ve zé se.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra,
ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra vo nat -
ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren de let
2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve a ren de let mel lék le -
té nek 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a 3.1–3.6. fe -
je zet tar tal maz za.

3.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– Fo lya ma to san biz to sí ta ni kell a mo csá ri nö vény zet

élõ he lye ként fenn tar tott me den ce víz el lá tá sát meg fe le lõ
mi nõ sé gû víz zel.

– Biz to sí ta ni kell a gyep te rü le tek éven te leg alább egy -
sze ri ka szá lá sát.

– Ti los a gally ége tés és a gyep te rü le tek ége té se. A
gally hul la dé kot ap rí tás sal kell a ter mõ hely re vissza jut tat -
ni.

– A Bo ta ni kus Kert te rü le tén ti los nö vény vé dõ sze rek
al kal ma zá sa.

– A gyep te rü let re mû trá gya és híg trá gya ki jut ta tá sa
ti los.

– A fás te rü le tek ke ze lé sé vel kap cso la tos mun ká la tok
(fa ki vá gás, gyé rí tés, szál al ás stb.) ki zá ró lag szep tem ber 1.
és feb ru ár 28. kö zött vé gez he tõk.

– A fás te rü le tek ke ze lé sét a gyep szint ben elõ for du ló
ér té kes lágy szá rú nö vény zet mi nél na gyobb fokú kí mé le -
té vel kell el vé gez ni.

– A Bo ta ni kus Kert te rü le tén el kell vé gez ni az idõs fák
ápo lá sát, a bal eset ve szé lyes (szá raz, kor hadt) ágak le vá gá -
sát és a se bek ke ze lé sét.

3.2. Fa jok vé del me
– Biz to sí ta ni kell a tel jes te rü le ten az ad vent ív és ag -

resszí ven ter je dõ nö vény fa jok ter je dé sé nek meg aka dá lyo -
zá sát.

3.3. Ok ta tás, be mu ta tás
– A Bo ta ni kus Kert – nyit va tar tá si ide jé ben – sza ba don

lá to gat ha tó.

3.4. Köz le ke dés
– A te rü le ten ti los az át me nõ köz úti for ga lom.
– A meg lé võ sé ta uta kon gép jár mû vel köz le ked ni ki zá -

ró lag a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság vagy a
Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem hoz zá já ru lá sá val, a te rü -
le ten ta lál ha tó inf ra struk tú ra, kul tu rá lis és ter mé sze ti ér té -
kek fenn tar tá sa ér de ké ben sza bad.

– Gya lo gos köz le ke dés csak az asz fal to zott uta kon és a
sé tá nyo kon meg en ge dett. Ke rék pá ros köz le ke dés csak az
asz fal to zott uta kon meg en ge dett, a gya lo gos jár dá kon, sé -
ta uta kon, par cel lá kon ke rék pár ral köz le ked ni ti los.

3.5. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü let to váb bi be épí té se ti los, ki vé ve, ha ez a vé -

dett ter mé sze ti ér té kek fenn ma ra dá sá nak biz to sí tá sá hoz
el en ged he tet len.

– Csak a Bo ta ni kus Kert fenn tar tá sá hoz szük sé ges, il -
let ve a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek meg va ló su lá sát elõ -
se gí tõ épít mé nyek lé te sí té se en ge dé lyez he tõ te rü le ten.

– Újabb asz fal to zott út és sé tány épí té se ti los.
Amennyi ben a sé tá nyok bõ ví té se in do kolt, ak kor ki zá ró -
lag ka viccsal, kõ zú za lék kal, tér kõ vel, il let ve más táj ba
illõ, ter mé sze tes anyag gal bur kolt sé tá nyok lé te sí té se meg -
en ge dett.

– Új lég ve ze ték a te rü le ten nem lé te sít he tõ, az egye te -
mi épü le tek mû kö dé sé hez szük sé ges köz mû vek ki zá ró lag
a föld ben ve zet he tõk.

– A te rü le ten ipa ri jel le gû te vé keny sé get ki zá ró lag a
Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem Fa ipa ri Tan mû he lyé ben
le het foly tat ni, az ok ta tá si te vé keny ség ke re tei kö zött. Az
üzem te rü le te nem bõ vít he tõ a te rü let ter mõ he lye i nek ro -
vá sá ra.

3.6. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– A te rü let je len le gi táj ké pi ka rak te rét meg kell õriz ni,

a kul túr tör té ne ti ér té kek, ob jek tu mok meg ma ra dá sá ért
min den szük sé ges in téz ke dést meg kell ten ni.
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM
rendelete

a helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek, valamint a kisebbségi

önkormányzati képviselõk választása
költségeinek normatíváiról, tételeirõl,

elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 153.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já -
ban, ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a köz -
igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada tok irá nyí tá sá ban szük sé ges
azon na li vál toz ta tá sok ról  szóló 144/2006. (VI. 29.) Korm.
ren de let re és a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vénynek a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes -
te rek, va la mint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá -
lasz tá sán tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 29/2006. (V. 30.)
BM ren de let re – a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol -
gár mes te rek, va la mint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi -
se lõk vá lasz tá sa (a továb biak ban: vá lasz tás) költ sé ge i nek
nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo lá si és bel sõ el len õr zé si
rend jé rõl a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da (a továb biak ban: OVI) 
ve ze tõ je fe le lõs a vá lasz tá sok elõ ké szí té sé vel, szer ve zé sé -
vel, le bo nyo lí tá sá val, a vá lasz tó pol gá rok, je löl tek és je lö lõ 
szer ve ze tek párt sem le ges tá jé koz ta tá sá val, a vá lasz tá si
adat ke ze lés sel, a tech ni kai fel té te lek meg te rem té sé vel
kap cso la tos, cél hoz kö tött pénz ügyi fel adat és költ ség terv
el ké szí té sé ért a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
irá nyí tá sa alatt mû kö dõ Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil -
ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal (a továbbiak ban: Hi va tal)
ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel, me lyek jó vá ha gyá sá ról az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) dönt.

(2) A te rü le ti vá lasz tá si iro da (a továb biak ban: TVI) és a 
he lyi vá lasz tá si iro da (a továb biak ban: HVI) ve ze tõ je ille -
té kességi te rü le tén be lül

a) fe le lõs a vá lasz tás elõ ké szí tés, szer ve zés és le bo nyo -
lí tás pénz ügyi fel té te le i nek fel ada tok hoz kö tött meg ha tá -
ro zá sá ért, a pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz ná lá sá ért
és el len õr zé sé ért,

b) gya ko rol ja a vá lasz tás pénz esz kö zei fe let ti kö te le -
zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jo got, va la mint fel ha tal -
ma zást ad az el len jegy zé si jog gya kor lá sá ra,

c) fe le lõs a vá lasz tás pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo nyo lí -
tá sá ért, el szá mo lá sá ért,

d) gon dos ko dik a vá lasz tás cél já ra szol gá ló pénz esz kö -
zök nek a szám vi te li nyil ván tar tá son be lü li el kü lö ní tett ke -
ze lé sé rõl.

(3) A HVI-k ve ze tõ i nek, va la mint az or szág gyû lé si
egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si iro dák (a továb biak ban:
OEVI) fel ada ta it is el lá tó or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó -
ke rü let (a továb biak ban: OEVK) szék he lyén mû kö dõ HVI
ve ze tõ jé nek, az OEVI több let fel ada tok kap csán járó sze -
mé lyi jut ta tá sa i ra vo nat ko zó an meg ha tá ro zott fel ada to kat
a TVI ve ze tõ je lát ja el.

(4) A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó és az egyéb köz re -
mû kö dõ költ ség ve té si szerv(ek) ve ze tõ jé nek a vá lasz tás sal 
kap cso lat ban meg ha tá ro zott fel ada tai:

a) fe le lõs a fel ada tai pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo nyo lí -
tá sá ért, el szá mo lá sá ért, a pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel -
hasz ná lá sá ért és el len õr zé sé ért,

b) gya ko rol ja a vá lasz tás pénz esz kö zei fe let ti kö te le -
zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jo got,

c) gon dos ko dik a vá lasz tás cél já ra szol gá ló pénz esz kö -
zök nek a szám vi te li nyil ván tar tá sán be lü li el kü lö ní tett ke -
ze lé sé rõl.

(5) A Hi va tal ve ze tõ je:
a) fe le lõs a vá lasz tás pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo nyo lí -

tá sá ért, el szá mo lá sá ért, a be szá mo ló el ké szí té sé ért, el len -
õr zé sé ért,

b) gon dos ko dik a vá lasz tás cél já ra szol gá ló pénz esz -
kö zök nek a Hi va tal szám vi te lén be lü li el kü lö ní tett ke -
ze lé sé rõl,

c) gya ko rol ja a vá lasz tás pénz esz kö zei fe let ti, a ha tás -
kö ré be tar to zó kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jo -
got, va la mint fel ha tal ma zást ad az el len jegy zé si jog gya -
kor lá sá ra,

d) meg te rem ti a Duna Pa lo tá ban az Or szá gos Vá lasz tá -
si Köz pont mû kö dé sé nek fel té te le it,

e) meg ál la po dást köt a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó
és a vá lasz tás ban köz re mû kö dõ egyéb költ ség ve té si szer -
vek kel a pénz ügyi tá mo ga tá sok át adá sá ról és el szá mo lá sá -
nak rend jé rõl,

f) biz to sít ja a köz pon ti nyom tat vá nyok, vá lasz tás tech -
ni kai szak anya gok elõ ál lí tá sát, a kap cso ló dó lo gisz ti kai
szol gál ta tá so kat,

g) mû köd te ti a vá lasz tás in for ma ti kai rend sze re it.

2.  §

(1) A vá lasz tá sok he lyi és te rü le ti fel ada tai elõ ké szí té sé -
nek és le bo nyo lí tá sá nak pénz ügyi fe de ze té ül az 1–3. mel -
lék let ben fel so rolt té te lek, nor ma tí vák, va la mint a nem
nor ma tív ki adá sok te kin te té ben a vo nat ko zó meg ál la po -
dás(ok) alap ján meg ál la pí tott költ ség ve té si fe de zet szol -
gál.
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(2) A pénz ügyi fe de zet szá mí tá sá nál a né pes ség re, a vá -
lasz tó pol gá rok ra vo nat ko zó ada to kat a Hi va tal ál tal meg -
ál la pí tott, a köz pon ti sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar -
tás ból a név jegy zék össze ál lí tá sá hoz hasz nált, va la mint a
név jegy zék hez össze ál lí tott adat ál lo mány alap ján kell
figye lembe ven ni. Az egyéb ada to kat a Hi va tal nak a vá -
lasz tá sok pénz ügyi ter ve zé sé re vo nat ko zó bel sõ sza bály -
za ta alap ján kell figye lembe ven ni.

A pénzügyi fedezet biztosítása

3.  §

(1) A Hi va tal ve ze tõ je az 1–3. mel lék let ben meg ha tá ro -
zott nor ma tí vák, va la mint elõ ze tes szá mí tá sok, meg ál la po -
dá sok alap ján a vá lasz tá sok hoz elõ le get fo lyó sít a vá lasz -
tá sok le bo nyo lí tá sá ra biz to sí tott elõ irány zat ból

a) a TVI ve ze tõ je ré szé re a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság
(a továbbiak ban: TVB) és a TVI mû kö dé si ki adá sa i ra,
amely nem tar tal maz za a TVI-k ve ze tõ i nek dí ja zá sát,

b) a TVI-k ve ze tõ in ke resz tül a HVI-k ré szé re a te le pü -
lést meg il le tõ nor ma tív össze gek ere jé ig, to váb bá az
 OEVI-k költ sé ge i nek fe de ze té re,

c) a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó és az egyéb köz re -
mû kö dõ költ ség ve té si szerv(ek) mû kö dé si ki adá sa i ra,
amely nem tar tal maz za a szerv(ek) ve ze tõ jé nek dí ja zá sát.

(2) Az 1.  § (2)–(4) be kez dé se ha tá lya alá tar to zó vá lasz -
tá si és egyéb szer vek tá mo ga tá sát az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ámr.) alap ján tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si 
be vé tel ként, il let ve ki adás ként, vagy to vább adá si (le bo -
nyo lí tá si) célú mû kö dé si be vé tel ként, il let ve ki adás ként,
il let ve ál lam ház tar tá si kö rön kí vü li át adás ese tén mû kö dé -
si célú pénz esz köz át adás ként kell el szá mol ni a 10. mel lék -
let sze rint.

(3) A Hi va tal ve ze tõ je a sza va zás nap ját meg elõ zõ
20. mun ka na pig, il let ve az 1.  § (5) be kez dés e) pont ja alap -
ján kö tött meg ál la po dá sok sze rint át utal ja

a) az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott tá -
mo ga tást a fõ vá ro si, me gyei köz gyû lés hi va ta lá nak bank -
szám lá já ra,

b) az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga -
tást a költ ség ve té si szer vek Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve -
ze tett elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra.

4.  §

A TVI ve ze tõ je a sza va zás nap ját meg elõ zõ 15. mun ka -
na pig át utal ja a 3.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
meg ál la pí tott tá mo ga tást az ille té kes te le pü lé si ön kor -
mány za tok pol gár mes te ri hi va ta lai, va la mint kör jegy zõ -
ség ese tén a kör jegy zõ ség bank szám lá já ra.

A pénzeszközök felhasználási módja

5.  §

(1) A Hi va tal ve ze tõ je gon dos ko dik a köz pon ti fel ada -
tok vég re haj tá sá ra biz to sí tott for rá sok fel hasz ná lá sá ról a
jó vá ha gyott pénz ügyi fel adat- és költ ség terv elõ irány za tá -
nak fõ össze gén be lül.

(2) Az 1–3. mel lék let ben meg ha tá ro zott nor ma tív pénz -
esz kö zök fel hasz ná lá sa a kö vet ke zõk sze rint tör té nik:

a) a fel adat vég re haj tá sá hoz biz to sí tott pénz esz kö -
zö ket (sze mé lyi jut ta tá sok, a mun ka adó kat ter he lõ já ru -
lé kok és a do lo gi ki adá sok) az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény ben (a továb biak ban: Áht.)
és az Ámr.-ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével
kell fel hasz nál ni, azon ban sze mé lyi ki adás ra az
1–3. mel lék let sze rin ti fel ada tok te kin te té ben leg alább
az ott meg ál la pí tott nor ma tí vá kat kell biz to sí ta ni. A do -
lo gi ki adá sok ra biz to sí tott pénz esz kö zö ket sze mé lyi ki -
adá sok ra az Áht. és az Ámr. ál ta lá nos ren del ke zé sei sze -
rint – kü lö nös te kin tet tel az Ámr. 57.  § (13) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra – a fel adat el lát ás sal össze füg gés ben le -
het át cso por to sí ta ni, az át cso por to sí tás nál fi gye lem mel
kell len ni arra, hogy a do lo gi ki adá sok ra biz to sí tott
pénz esz kö zök a fel me rült köz vet len költ sé gek mel lett
fe de ze tet nyújt sa nak az in téz mény üze mel te té si, fenn -
tar tá si költ sé gek ará nyos ré szé re is,

b) több let tá mo ga tást a sza va zó kö rök szá má nak vagy
a sza va zat szám lá ló bi zott ság ba be vont pót ta gok szá má -
nak nö ve ke dé se, a szer vek szá má ra a Hi va tal ve ze tõ je
ál tal el ren delt több let fel ada tok, va la mint a Ve.
21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adá sok mér té ké ig le -
het igé nyel ni,

c) fel adat el ma ra dás (kü lö nö sen a sza va zó kö rök szá má -
nak csök ke né se) ese tén az erre a fel adat ra biz to sí tott, a
nor ma tí vák sze rint szá molt tá mo ga tást, il let ve an nak ma -
rad vá nyát vissza kell utal ni. Amennyi ben az el ma radt fel -
adat tal össze füg gés ben, an nak is mert té vá lá sa elõtt in do -
kolt ki fi ze tés vagy kö te le zett ség vál la lás tör tént, an nak az
el szá mo lás ban való ér vé nye sí té sét a TVI ve ze tõ je a Hi va -
tal ve ze tõ jé nek egyet ér té se mel lett en ge dé lyez he ti. A TVI
ve ze tõ je ké rel mét az OVI ve ze tõ jé hez nyújt ja be, aki
 annak szak mai meg ala po zott sá gát meg vizs gál ja, és a ké -
rel met ja vas la tá val együtt 3 mun ka na pon be lül meg kül di a
Hi va tal ve ze tõ jé nek. A Hi va tal ve ze tõ je dönt a ké re lem el -
fo ga dá sá ról. Amennyi ben a ké rel met nem fo gad ja el, dön -
té sé rõl 3 mun ka na pon be lül ér te sí ti a TVI ve ze tõ jét, és ar -
ról egy út tal tá jé koz tat ja az OVI ve ze tõ jét is. Ha a ké re lem
el bí rá lá sá ra a fen ti ha tár idõn be lül nem ke rül sor, a ha tár -
idõ le tel tét kö ve tõ na pon az egyet ér tést meg adott nak kell
te kin te ni,
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d) több let költ ség ként, il let ve fel adat el ma ra dás ként kell 
el szá mol ni a té ves adat szol gál ta tás ból szár ma zó tá mo ga tá -
si kü lön bö ze te ket.

(3) A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó és egyéb köz re mû -
kö dõ szerv(ek)nek a (2) be kez dés ben ré szük re meg ha tá ro -
zott pénz esz kö zö kön fe lül vagy kü lön – az áta lány összeg -
ben nem meg ha tá roz ha tó – fel ada tok ra biz to sí tott tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sa, a pénz esz köz át adás ról  szóló meg ál la po -
dás ban rög zí tet tek sze rint tör té nik.

(4) A TVI ve ze tõ je a fel adat tí pu sú el szá mo lás el fo ga dá -
sá val egy idõ ben dönt és in téz ke dik a HVI-k ve ze tõi ré szé -
re a dí ja zá sok ki fi ze té sé rõl (be le ért ve az OEVK szék hely
HVI ve ze tõ jé nek az OEVI több let fel ada tok kap csán járó
dí ját is). Nem fi zet he tõ ki dí ja zás, ha a HVI ve ze tõ je az
e ren de let ben elõ írt el szá mo lá si és el len õr zé si kö te le zett -
sé gé nek nem tett ele get.

(5) A mi nisz ter dönt a TVI ve ze tõk, a köz igaz ga tá si hi -
va ta lok ve ze tõi dí já nak ki fi ze té sé rõl, az OVI ve ze tõ je és
tag jai, a Hi va tal ve ze tõ je és a mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá
tar to zó köz re mû kö dõ költ ség ve té si szerv(ek) ve ze tõ je dí -
já nak mér té ké rõl és an nak ki fi ze té sé rõl. A ki fi ze tés rõl a
Hi va tal ve ze tõ je 8 mun ka na pon be lül in téz ke dik. Nem fi -
zet he tõ ki dí ja zás a szerv ve ze tõ je ré szé re, ha e ren de let ben 
elõ írt el szá mo lá si és el len õr zé si kö te le zett sé gé nek nem
tett ele get.

Az elszámolás módja

6.  §

(1) A vá lasz tás cél já ra biz to sí tott pénz esz kö zö ket a ren -
de let ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nek szám vi te li leg el -
kü lö ní tet ten kell ke zel ni ük. A költ ség ve té si szerv a szám -
vi te lé ben a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról – ezen be lül a
több let költ sé gek rõl és a fel adat el ma ra dás ról – fel ada ton -
ként (vá lasz tá son ként) szá mol el, és a tény le ges pénz -
forgalomról (be vé tel, ki adás) fõ köny vé ben a vá lasz tá si
fel ada tok kal kap cso la tos szak fel ada ton nyil ván tar tást
 vezet.

(2) A fel adat tí pu sú el szá mo lást 1–3. mel lék le té ben fel -
tün te tett nor ma tí vák te kin te té ben a 4–9. mel lék let sze rint
kell el ké szí te ni. A költ ség ve té si szer vet meg il le tõ
 pénzügyi fe de zet össze gét a vá lasz tás tény ada tai alap ján,
az 5.  § (2) be kez dé se figye lembe véte lével kell megálla -
pítani.

(3) A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó és az egyéb köz re -
mû kö dõ költ ség ve té si szerv(ek) az 5.  § (3) be kez dé se sze -
rint szá muk ra biz to sí tott elõ leg rõl, a pénz esz köz át adás ról
 szóló meg ál la po dás sal össz hang ban té te les el szá mo lást
ké szí te nek. Az el szá mo lást alap bi zony la tok kal kell alá tá -
masz ta ni.

(4) A Hi va tal az éves költ ség ve té sé ben biz to sí tott elõ -
irány zat ról az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let sze rin ti ha tár idõ ben
és mó don szá mol el a vá lasz tá sok kal kap cso la tos szak fel -
ada ton.

A feladattípusú elszámolás lebonyolítása

7.  §

(1) A HVI ve ze tõ je fel adat tí pu sú el szá mo lást ké szít. A
fel adat tí pu sú el szá mo lást, a pénz ügyi el szá mo lást se gí tõ
prog ram ál tal elõ ál lí tott és a 4. mel lék let sze rin ti adat tar -
tal mú mun ka la pon tel je sí ti a TVI ve ze tõ je ré szé re. Az ok -
mány iro da szék hely HVI ve ze tõ je az el szá mo lá si kö te le -
zett sé gét a pénz ügyi el szá mo lást se gí tõ prog ram igény be -
vé te lé vel tel je sí ti a TVI ve ze tõ je ré szé re.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a pénz ügyi el szá -
mo lást se gí tõ prog ram igény be vé te lé vel el szá mo lást ké szít 
– az 5. mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal – a ren del ke zés -
re bo csá tott tá mo ga tás ról a Hi va tal ve ze tõ jé nek.

(3) A TVI ve ze tõ je
a) el szá mo lást ké szít – az 5. mel lék let sze rin ti adat tar -

ta lom mal – a TVI ré szé re biz to sí tott pénz ügyi fe de zet rõl,
b) össze sí tõ el szá mo lást ké szít – a 6. mel lék let sze rin ti

adat tar ta lom mal – a 3.  § sze rint biz to sí tott pénz esz kö zök -
rõl,

c) dönt az 5.  § (2) be kez dé sé nek b) és c), to váb bá
d) pont já ban biz to sí tott több let költ ség, il let ve vissza té rí tés 
el fo ga dá sa kér dé sé ben és össze gé ben.

(4) A TVI ve ze tõ je a (3) be kez dés sze rin ti el szá mo lá si
kö te le zett sé gét – a pénz ügyi el szá mo lást se gí tõ prog ram
igény be vé te lé vel – tel je sí ti a Hi va tal ve ze tõ je ré szé re.

(5) A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó és az egyéb köz re -
mû kö dõ költ ség ve té si szerv(ek) ve ze tõ je el szá mo lást ké -
szít a Hi va tal ve ze tõ je ré szé re a 7. mel lék let sze rin ti adat -
tar ta lom mal.

(6) A Hi va tal ve ze tõ je az (1)–(5) be kez dés ben fog lalt
el szá mo lá sok alap ján a 8–9. mel lék let sze rin ti adat tar ta -
lom mal tel je sí ti el szá mo lá si kö te le zett sé gét a mi nisz ter
felé. A Hi va tal ve ze tõ je az el szá mo lást tá jé koz ta tá sul meg -
kül di az OVI ve ze tõ jé nek is.

A feladattípusú elszámolás határideje
és a pénzügyi ellenõrzés rendje

8.  §

(1) A 2006. évi he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol -
gár mes te rek, a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi -
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se lõk ál ta lá nos vá lasz tá sa után a HVI ve ze tõ je a 7.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti, va la mint a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je
a 7.  § (2) be kez dé se sze rin ti el szá mo lást a vá lasz tás nap ját
kö ve tõ 10 nap tá ri na pon be lül, a TVI ve ze tõ je a 7.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti el szá mo lást a vá lasz tás nap ját kö ve tõ
45 nap tá ri na pon be lül, a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó,
va la mint az egyéb köz re mû kö dõ költ ség ve té si szerv(ek)
ve ze tõ je a 7.  § (5) be kez dé se sze rin ti el szá mo lást a vá lasz -
tás nap ját kö ve tõ 45 nap tá ri na pon be lül kö te les(ek) tel je -
sí te ni. A Hi va tal ve ze tõ je az el szá mo lá sok el fo ga dá sá ról
dönt, va la mint a pénz ügyi fel adat- és költ ség terv vég re haj -
tá sá ról el szá mol a vá lasz tás nap ját kö ve tõ 70 nap tá ri na -
pon be lül.

(2) A 2007. évi te rü le ti és or szá gos ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok vá lasz tá sá nak te kin te té ben a Hi va tal nak a vá -
lasz tást kö ve tõ 30 na pon be lül el kell ké szí te ni az el szá mo -
lást, va la mint az (1) be kez dés ben fog lalt el szá mo lás sal
együt te sen be szá mo lót kell be nyúj ta ni.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett, el szá mo lást ké szí tõ
szerv ve ze tõ je az el szá mo lá sa el fo ga dá sát kö ve tõ 8 ban ki
na pon be lül ele get tesz vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek.

(4) A Hi va tal ve ze tõ je az el szá mo lá sok el fo ga dá sát kö -
ve tõ 8 ban ki na pon be lül a több let költ sé gek fe de ze tét át -
utal ja a szer vek ré szé re a 3.  § (4) be kez dé sé ben le ír tak sze -
rint. A TVI ve ze tõ je to vább uta lá si kö te le zett sé gét 8 ban ki
na pon be lül tel je sí ti.

9.  §

(1) Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -
rium El len õr zé si Tit kár ság a Hi va tal, a köz igaz ga tá si hi va -
tal, a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó köz re mû kö dõ költ -
ség ve té si szerv(ek) és az egyéb szer vek, va la mint a TVI
pénz ügyi el len õr zé sét az el len õr zé si prog ram ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint lát ja el; a TVI ve ze tõ je a HVI pénz ügyi
el len õr zé sét a ren de let 8.  §-ában szá má ra meg ha tá ro zott
el szá mo lá si ha tár idõ ig kö te les el vé gez ni.

(2) A Hi va tal a gaz dál ko dá si sza bály za tá ban fog lal tak
sze rint hajt ja vég re az e ren de let 1–3. szá mú mel lék le té ben 
nem sze rep lõ köz pon ti fel ada tok hoz kap cso ló dó meg ren -
de lé se ket és pénz ügyi el szá mo lá so kat.

(3) A HVI és a TVI ve ze tõ je a vá lasz tá sok pénz ügyi ki -
adá sa i nak el szá mo lá sá ra és utó el len õr zé sé re a vá lasz tá si
iro da tag já nak ad meg bí zást.

(4) A Hi va tal a vá lasz tás ki adá sa i nak el szá mo lá sá hoz,
va la mint a mi nisz té ri um az el len õr zé si fel ada tok vég re haj -
tá sá hoz se gít sé get nyújt.

(5) Az el len õr zés so rán a költ ség ve té si szer vek bel sõ el -
len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let elõ -
írásait kell al kal maz ni.

Idõközi választás

10.  §

Az idõ kö zi vá lasz tá son a ren de let ben fog lal ta kat az
aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni:

a) a költ ség ve té si szer vek ré szé re az idõ kö zi vá lasz tá -
sok pénz ügyi fe de ze te az át adó nál tá mo ga tás ér té kû mû kö -
dé si ki adás ként, az át ve võ szerv nél tá mo ga tás ér té kû mû -
kö dé si be vé tel ként ke rül biz to sí tás ra,

b) elõ leg ki zá ró lag a do lo gi ki adá sok ra biz to sít ha tó,
c) az OE VI-t és a HVI-t meg il le tõ tá mo ga tást köz vet le -

nül az ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri hi -
va ta la, kör jegy zõ ség ese tén a kör jegy zõ ség bank szám lá já -
ra kell át utal ni,

d) a sze mé lyi jut ta tá sok nor ma tí vá i nak fo lyó sí tá sá ra
csak utó lag, a pénz ügyi el szá mo lás jó vá ha gyá sát és fel ter -
jesz té sét köve tõen ke rül sor, az el szá mo lás ban a sze mé lyi
jut ta tá sok té te le it is sze re pel tet ni kell,

e) a TVI ve ze tõ je a ren de let 7.  §-ának (3) be kez dé se
sze rin ti el szá mo lást a vá lasz tás nap ját kö ve tõ 15 nap tá ri
na pon be lül kö te les tel je sí te ni.

Záró rendelkezések

11.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a 2002. ok tó ber 20-i, va la mint az idõ kö zi he lyi és ki -
sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek vá -
lasz tá si költ sé ge i nek nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo lá si
és bel sõ el len õr zé si rend jé rõl  szóló 19/2002. (VII. 26.) BM 
ren de let.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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1. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 

 
2006. évi helyi önkormányzati választás 

 
Tételek és normatívák (forintban) 

Kód Jogcím Normatíva 
(Ft) 

 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. 

1 500 

 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 Normatíva 
(Ft) 

 2.03.01.  –1 000 lakosig   3 tag  12 000 
 2.03.02.  1 001–5 000 lakosig   4 tag  16 000 
 2.03.03.  5 001–10 000 lakosig   5 tag  20 000 
 2.03.04.  10 001–20 000 lakosig   9 tag  36 000 
 2.03.05.                  20 001–50 000 lakosig 13 tag  52 000 
 2.03.06.  50 001–100 000 lakosig 15 tag  60 000 
 2.03.07.  100 001 lakos felett 20 tag  80 000 
 2.04. HVB 3 választott tagjának 8000 Ft/fő díja több szavazókörös településen. 24 000 
 2.05. HVI tagjai 4000 Ft/fő díja körjegyzőségnél, kapcsolt település után, településenként 1 

fő. 
 4 000 

 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. 

 20 000 

 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. 

 80 000 

 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.02.  Munkaadókat terhelő járulék OEVK-nál, hatályos jogszabály szerint.   

      

 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  10 000 
 2.31.02.  1 001–5 000 lakosig HVI vezetői díj  12 000 
 2.31.03.  5 001–10 000 lakosig HVI vezetői díj  15 000 
 2.31.04.  10 001–20 000 lakosig HVI vezetői díj  20 000 
 2.31.05.  20 001–50 000 lakosig HVI vezetői díj  30 000 
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 2.31.06.  50 001–100 000 lakosig HVI vezetői díj  40 000 
 2.31.07.  100 001 lakos felett HVI vezetői díj  50 000 
 2.33. Irodavezető plusz díja OEVK székhely településen, OEVI-nként. Az OEVK 

illetékessége szerinti szavazatösszesítéssel összefüggő feladatok irányítása, 
ellenőrzése, az ezekhez kapcsolódó informatikai rendszerek működtetésének 
biztosítása. 

 30 000 

 2.34. TVB 3 választott tagjának 12 500 Ft/fő díja.  37 500 
 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. 

 75 000 

 2.36. TVI vezetők helyetteseinek díja, megyénként.   
 2.36.01. TVI vezető jogi helyettesének díja.  50 000 
 2.36.02. TVI informatikai felelősének díja.  50 000 
 2.36.03. TVI pénzügyi felelősének díja.  50 000 
 2.37. TVI vezetők díja, megyénként.  100 000 
 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. 

 350 000 

 2. Személyi juttatások 
 2.41. Megbízási szerződések a közigazgatási hivatalok kapacitás kiegészítésére 

(6 emberhó x 60 000 Ft/megye). 
 360 000 

 2.42. Közigazgatási hivatalvezetők díja, megyénként.  60 000 
 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. 10 000 
 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.   
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2. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 

2006. évi kisebbségi önkormányzati választás 

Tételek és normatívák (forintban) 

Kód Jogcím Normatíva 
(Ft) 

 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. 

 1 500 

 1.02. Egyéb kiadások a szavazás napján.    
 1.02.01. Kiadás szavazás napján kisebbségi szavazókörökben. Szavazókörökben telefon, fax, 

villamos energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 
 3 000 

 1.05. Választással összefüggő egyéb dologi kiadások (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) kisebbségi szavazókörönként. 

 7 000 

 1.06. Lakossági értesítés kisebbségi választói jegyzékbe vételhez, választópolgáronként.   30 
 1.07. Lakossági értesítés kisebbségi választásról, kisebbségi választópolgáronként.  30 
 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. 
 50 000 

 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. 

 5 000 

 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.01.  Munkaadókat terhelő járulék településnél, hatályos jogszabályok szerint.   

      
 KÖZPONTI KIADÁSOK 
 2. Személyi juttatások 
 2.55. SZSZB tagok díja. 10 000 
 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.   
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3. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 
 

Időközi helyi önkormányzati választás 

Tételek és normatívák (forintban) 

Kód Jogcím Normatíva 
(Ft) 

 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. 

 1 500 

 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, 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. 

 7 000 

 1.56.01 Szavazólapok, jegyzőkönyvek, boríték (választópolgáronként)  
 1.56.01.01.  polgármesteri, főpolgármesteri  7 
 1.56.01.02.  kislistás, egyéni választókerületi  15 
 1.56.01.03.  jegyzőkönyvek  50 
 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. 
 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 

 2.55.01. 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. 

 5 000 
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Kód Jogcím Normatíva 
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 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  12 000 
 2.03.02.  1 001–5 000 lakosig 4 tag  16 000 
 2.03.03.  5 001–10 000 lakosig 5 tag  20 000 
 2.03.04.  10 001–20 000 lakosig 9 tag  36 000 
 2.03.05.                  20 001–50 000 lakosig 13 tag  52 000 
 2.03.06.  50 001–100 000 lakosig 15 tag  60 000 
 2.03.07.  100 001 lakos felett 20 tag  80 000 
 2.04. HVB 3 választott tagjának 8000 Ft/fő díja több szavazókörös településen. 24 000 
 2.05. HVI tagjai 4000 Ft/fő díja körjegyzőségnél, kapcsolt település után, településenként 1 

fő. 
 4 000 

 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  10 000 
 2.31.02.  1 001–5 000 lakosig HVI vezetői díj  12 000 
 2.31.03.  5 001–10 000 lakosig HVI vezetői díj  15 000 
 2.31.04.  10 001–20 000 lakosig HVI vezetői díj  20 000 
 2.31.05.  20 001–50 000 lakosig HVI vezetői díj  30 000 
 2.31.06.  50 001–100 000 lakosig HVI vezetői díj  40 000 
 2.31.07.  100 001 lakos felett HVI vezetői díj  50 000 
 2.36. TVI vezetők helyetteseinek díja.   
 2.36.03. TVI pénzügyi felelősének díja, időközi választásonként  5 000 
 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.03.  Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, megyénél.   

      
 



 
 
 
 
2006/96. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7873 

 

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

…. évi ….. választás 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma 

HVI 
 

   Főváros, megye:     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

   hozzá kapcsolódó települések száma:     
   hozzá kapcsolódó települések megnevezése:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése Igen/Nem:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés b) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja]: (+) 
   T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  A települést, körjegyzőséget megillető pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a település részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  A területi választási irodának visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma 

HVI 
 

 Főváros, megye: 
 Település megnevezése:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi  
kiadások Átlagbér Összesen 

  kód  név           
  
  

            

  
  

            

 
 

      

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

 Összesen:               

Dátum: ................................................ 

 

P. H. 

 

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

 

 

Készült:  2 példányban 
Kapja:   1 példányt a helyi választási iroda vezetője 

1 példányt a területi választási iroda vezetője 
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5. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 
 

…. évi ….. választás 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  

TVI, illetve közigazgatási hivatal 
 

   Főváros, megye     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.   Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:      

   hozzá kapcsolódó települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése      

   OEVK-k száma:      
 1.4.   Település lakosságszáma:      
 1.5.   Körjegyzőség lakosságszáma:      
 1.6.   Választópolgárok száma:      
 1.7.  Szavazókörök száma:      

   támogatásszámításnál figyelembe vett:      
   tényleges:      
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés a), illetve c) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+): 
   T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:     F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  A Hivatal részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma  

TVI, illetve közigazgatási hivatal 
 

 Főváros, megye:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím  Személyi 
juttatások 

 Munkaadói 
járulék 

 Dologi 
kiadások  Átlagbér  Összesen 

  kód  név           
  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

 Összesen:               

Dátum: ................................................ 

P. H. 

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

 

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

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

…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  

Fővárosi/megyei összesítő 
 

   Főváros, megye     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Megye:     

   települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés a) és b) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+): 
   T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  A Hivatal részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma 

Fővárosi, illetve megyei összesítő 

 
 Főváros, megye:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím  Személyi 
juttatások 

 Munkaadói 
járulék 

 Dologi 
kiadások  Átlagbér  Összesen 

kód név           
  
 

            

  
 

            

  
 

            

  
 

            

  
 

            

 Összesen:               

Dátum: ................................................ 

P. H. 

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

 

Készült:  2 példányban 
Kapja:   1 példányt a területi választási iroda vezetője 

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

…. évi ….. választás 

Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma  
Egyéb szerv 

   Felügyeleti szerv     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

   hozzá kapcsolódó települések száma:     
   hozzá kapcsolódó települések neve:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés c) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+): 
   F–N=T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:     F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6. A Hivatal részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma  
Választási kiadások részletezése  

Egyéb szerv 
 

 Felügyeleti szerv 
 Szerv megnevezése:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím Bizonylat
szám 

Személyi 
juttatások

 Munkaadói 
járulék 

 Dologi 
kiadások  Átlagbér  Összesen 

  kód  név            
  
  

             

  
  

             

  
  

             

  
  

             

  
  

             

  
  

             

 Összesen:                

Dátum: ................................................ 

P. H. 

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

Készült:  2 példányban 
Kapja:   1 példányt a szerv vezetője 

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

…. évi ….. választás 

Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma 

Egyéb szervek összesítő 

   Felügyeleti szerv:     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

   hozzá kapcsolódó települések száma:     
   hozzá kapcsolódó települések neve:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés c) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+): 
   F–N=T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6. A Hivatal részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma  
Választási kiadások részletezése  

Egyéb szervek összesítő 
 

 Felügyeleti szerv megnevezése:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím  Személyi 
juttatások 

 Munkaadói 
járulék 

 Dologi 
kiadások  Átlagbér  Összesen 

kód  név           
  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

 Összesen:               

Dátum: ................................................ 

P. H. 

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

Készült:  2 példányban 
Kapja:   1 példányt a szerv vezetője 

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

…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  
Országos összesítő 

   Országos összesen     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Országos összesen:     

   települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     

   Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.5.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.6.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.7.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja]: 
   T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Az elszámolások szerinti pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   OVI vezetője által engedélyezett átcsoportosítás:     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerveket megillető összeg:    F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6. A Hivatal részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások:     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma 

Országos összesítő 
 

 Országos összesen:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím  Személyi 
juttatások 

 Munkaadói 
járulék 

 Dologi 
kiadások  Átlagbér  Összesen 

kód  név           
  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

 Összesen:               

Dátum: .............................................. 

P. H. 

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

Készült:  2 példányban 
Kapja:   1 példányt az OVI vezetője 

1 példányt a Hivatal vezetője 
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10. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 
 

Hivatal 

 Közigazgatási hivatal, egyéb ÖTM 
szervek, egyéb az államháztartási tv. 

hatálya alá tartozó szervek  
 

 Egyéb az Áht.  
hatálya alá nem tartozó szervek 

   Kiadás  Bevétel  Kiadás  Bevétel  Kiadás 
 Áht. hatálya alá 
tartozó szervet illető 
támogatás 

 Támogatásértékű 
működési és 
felhalmozási 
kiadás központi 
költségvetési 
szervnek 

 Támogatásértékű 
működési és 
felhalmozási 
bevétel központi 
költségvetési 
szervtől 

 Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

    

   TVI   
 TVI-k támogatása  Támogatásértékű 

működési kiadás 
helyi önkormány- 
zatoknak és 
költségvetési 
szerveinek 

 Támogatásértékű 
működési bevétel 
központi 
költségvetési 
szervtől 

 Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

    

      
 Áht. hatálya alá nem 
tartozó szervet illető 
támogatás 

 Működési célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 
kívülre 

     Számviteli 
törvény szerint 

 Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően, 
számviteli 
törvény szerint 

Hivatal  TVI  HVI 
   Kiadás  Bevétel  Kiadás  Bevétel  Kiadás 
 HVI-k támogatása  Támogatásértékű 

működési kiadás 
helyi önkormány- 
zatoknak és 
költségvetési 
szerveinek 

 Továbbadási 
(lebonyolítási) 
célú működési 
bevétel központi 
költségvetési 
szervtől 

 Központi 
költségvetési 
szervtől kapott 
továbbadási 
(lebonyolítási) 
célú működési 
kiadás 

 Támogatásértékű 
működési bevétel 
központi 
költségvetési 
szervtől 

 Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

 



 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
48/2006. (VIII. 1.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér -
tés ben tett elõ ter jesz té sé re –

a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko lán

ifj. Nagy Zol tán fõ is ko lai ta nárt – 2006. au gusz tus 1-jé -
tõl 2009. jú li us 31-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

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

 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 Kor mány Új egyen súly prog ram já ról és az eh hez kap -
cso ló dó tör vényjavaslatokról az OÉT jú ni us 10. és 27. kö -
zött – több for du ló ban – kon zul tá ci ót foly ta tott.

1. A kor mány ol dal ré szé rõl Gyur csány Fe renc mi nisz -
ter el nök jú ni us 10-én, az OÉT ülé sén is mer tet te az új kor -
mány prog ram ját, az ál lam ház tar tás egyen sú lyá nak tar tós
meg te rem té sét cél zó in téz ke dé se ket.

A 2006–2008. évek re  szóló Új egyen súly prog ram já val
össze füg gés ben a mi nisz ter el nök ki emel te, hogy az ál lam -
ház tar tás pénz ügyi egyen sú lyá nak hely re ál lí tá sá hoz szük -
sé ges fel ada tok nem egy sze rû költ ség ve té si ki iga zí tást je -
len te nek, ha nem szer ve sen össze kap cso lód nak a hosszabb

távú, re form jel le gû lé pé sek kel. Ki e mel ten fon tos nak tar -
tot ta az ál la mi sze rep vál la lás mér té ké nek, a tár sa dal mi lag
igaz sá go sabb köz te her vi se lés kér dé se i nek át gon do lá sát,
és eb ben a szo ci á lis part ne rek ak tív részt vál la lá sát kér te.

A ter ve zett re for mok kal kap cso lat ban a mi nisz ter el nök
hang sú lyoz ta, hogy a nagy rend sze rek át ala kí tá sa – a köz -
igaz ga tás, az ön kor mány za ti rend szer, az egész ség ügy, az
ok ta tás és a szo ci á lis el lá tás te rü le tén – hosszabb tá von
hoz hat nak ér de mi ered mé nye ket, ezért az egyen súly gyors
meg te rem té se ér de ké ben szük ség van az ál la mi ki adá sok
azon na li csök ken té sé re és a be vé te lek le het sé ges mér té kû
nö ve lé sé re. A Kor mány olyan ki adás csök ken tõ és be vé tel -
nö ve lõ prog ra mot ál lí tott össze, amely ered mé nye ként a
2008. évre lét re jö het nek azok a fel té te lek, ame lyek ga ran -
tál ni tud ják az egyen súly tar tós fenn ma ra dá sát, az ál lam -
ház tar tá si hi ány cél zott, 3 szá za lék kö rü li ala ku lá sát.

Az OÉT a Kor mány Új egyen súly prog ram já ról a jú ni us
10-én meg kez dett kon zul tá ci ót jú ni us 15-i, jú ni us 22-i és
jú ni us 27-i ülé sén foly tat ta, az Or szág gyû lés nek be nyúj -
tott tör vényjavaslatok alap ján. Szak ér tõi elõ ké szí té sek
alap ján meg vi tat ta a) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények
mó do sí tá sá ról, b) az ál lam ház tar tás egyen sú lyát ja ví tó kü -
lön adó ról és a költ ség ve té si for rás ból szár ma zó ka mat tá -
mo ga tá sok után fi ze ten dõ já ru lé kok ról  szóló tör -
vényjavaslatról, c) a há zi pénz tár adó ról  szóló tör -
vényjavaslatról, d) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do -
sí tá sá ról, e) a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló 2005. évi tör vény mó do sí tá sá ról  szóló tör -
vényjavaslatokat.

2. Az ál lam ház tar tás egyen sú lyát ja ví tó in téz ke dé sek -
kel, va la mint az ez zel össze füg gõ tör vényjavaslatokkal
kap cso lat ban a szo ci á lis part ne rek az aláb bi vé le mé nye -
ket, ész re vé te le ket és ja vas la to kat fo gal maz ták meg:

a) Az OÉT mun ka vál la lói ol da la hang sú lyoz ta:

aa) A ma gyar szak szer ve ze tek tisz tá ban van nak az zal,
hogy szük sé ges az ál lam ház tar tás egyen sú lyá nak hely re ál -
lí tá sa, a hi ány új ra ter me lé sé nek meg aka dá lyo zá sa. Ugyan -
ak kor vissza uta sí ta nak min den olyan ál lás pon tot, amely
azt ál lít ja, hogy a ki ala kult hely zet oka a je len tõs bér nö ve -
ke dés, a mun ka vál la lók nak adott ked vez mé nyek len né -
nek. Az el múlt idõ szak re ál ke re set-emel ke dé sét a ke re se -
tek nél je len tõ sen na gyobb mér ték ben nö ve ke dõ tel je sít -
mé nyek ala poz ták meg.

Vé le mé nyük sze rint hi ány zik az át gon dolt, hosszú távú
tár sa dal mi és gaz da ság po li ti ka, egy re na gyobb mé re te ket
ölt a köz ter hek vi se lé se aló li ki bú vás, a fe ke te- és szür ke -
gaz da ság je len lé te. A rend szer vál tás elsõ szá mú vesz te sei
a bér bõl és fi ze tés bõl élõk, de vi lá go san lát ják, hogy en nek 
a vál to zás nak van nak nyer te sei is. Most raj tuk a sor, hogy
a ter hek vál la lá sá ból ki ve gyék a ré szü ket. Ezért el fo gad ha -
tat lan a szak szer ve ze tek szá má ra, hogy az egyen súly te -
rem tés ér de ké ben ter ve zett sú lyos meg szo rí tá sok dön tõ
mér ték ben most is a mun ka vál la ló kat sújt ják.
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ab) Ál lás pont juk sze rint a ter ve zett in téz ke dé sek ha tá -
sá ra a mun ka vál la lók re ál jö ve del me 6–7 szá za lék kal fog
csök ke ni, a mi ni mál bér szint jén pe dig 3,3 szá za lé kos re ál -
bér csök ke nés vár ha tó.

Ezért a tör vényjavaslat-csomagot eb ben a for má já ban
nem tá mo gat ják. A Kor mány nak meg fon to lás ra ja va sol ják 
a kö vet ke zõ ket:

– a ter ve zett ár eme lé sek szo ci á lis el vek sze rin ti kom -
pen zá lá sát, már 2006. év tõl kez dõ dõ en,

– a ked vez mé nyes ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) kulcs
meg szün te té se he lyett a fel sõ kulcs 25%-ra tör té nõ vissza -
ál lí tá sát át me ne ti idõ re, vagy a két kulcs 3-3 szá za lé kos
eme lé sét az ala cso nyabb jö ve de lem mel ren del ke zõk ér de -
ké ben,

– a já ru lék eme lés mél tá nyos ará nyo sí tá sát a mun ka vál -
la lói és a mun kál ta tói já ru lé kok meg ha tá ro zá sá nál úgy,
hogy a já ru lék eme lés ke rül jön meg osz tás ra a mun ka vál la -
lók és a mun kál ta tók kö zött 1,5-1,5% arány ban,

– a nem adó zó fe ke te gaz da ság szi go rú el len õr zé sét, és
adó zás alá vo ná sát.

ac) Nem ér te nek egyet, ezért vissza vo ná sát ja va sol ják
azok nak a meg szo rí tó in téz ke dé sek nek, ame lyek

– az ön kén tes nyug díj pénz tá ri ked vez mény adó men -
tes sé gé nek kor lá to zá sát,

– az éven te há rom al ka lom mal ad ha tó kis össze gû jut ta -
tá sok adó men tes sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo zást mó do -
sítják,

– az adó jó vá írás meg ál lí tá sát 63 000 fo rint nál, a mi ni -
mál bér adó men tes sé gé nek meg szün te té sét,

– a fel nõtt kép zés adó men tes sé gé nek el tör lé sét,
– az üdü lé si csekk fel hasz ná lá sá nak kor lá to zá sát,
– a bank szám lá ra utalt mun ka bé rek hez kap cso ló dó

2000 fo rin tos ked vez mény el tör lé sét je len tik.
A je len le gi mun ka vál la lói ked vez mé nyek meg õr zé se

ér de ké ben ja va sol ják:
– a ter mé szet be ni jut ta tá sok kö ré ben ma rad ja nak meg

azok a sza bá lyo zá sok, ame lyek alap ján az ér vé nyes mun -
ka he lyi kol lek tív szer zõ dé se ket meg kö töt ték,

– a mun kál ta tói ér dek bõl tör té nõ át he lye zés ese tén a
mun ka vál la ló ré szé re a la kó hely vál to zás hoz nyúj tott költ -
ség té rí tés adó men tes sé ge ma rad jon meg.

b) Az OÉT mun kál ta tói ol da la hang sú lyoz ta:
ba) Az ál lam ház tar tá si egyen súly ban ki ala kult hely zet -

hez, az an nak ke ze lé sét szol gá ló kény szer in téz ke dé sek hez 
meg ér tés sel vi szo nyul, mert ér de kelt ab ban, hogy a pi a ci
fo lya ma to kat ne za var ja az ál lam ház tar tás egyen súly ta lan -
sá ga. A vál lal ko zá sok szá má ra je len tõs több lett er het je len -
tõ adó- és já ru lék eme lé sek nek csak ak kor lát ja ér tel mét, ha 
az ál lam ház tar tás tar tós egyen sú lyát biz to sí tó re for mok
sür gõ sen el in dul nak olyan tar ta lom mal, amely a több let be -
fi ze té se ket csak a leg rö vi debb ide ig (leg fel jebb 2008-ig)
te szi szük sé ges sé.

A fen ti ek alap ján tu do má sul ve szi:
– az áfa kul csok eme lé sét az zal, hogy ja va sol ja a Kor -

mány nak meg fon tol ni a dif fe ren ci ál tabb eme lést úgy,
hogy az áfa 15 és 20 szá za lé kos kul csa egy aránt 3-3%
pont tal emel ked jen,

– az eva kul csá nak eme lé sét 15%-ról 20%-ra,
– az ál lam ház tar tás egyen sú lyát ja ví tó kü lön adó, a szo -

li da ri tá si adó 4% pont tal tör té nõ be ve ze té sét mind a tár sas
vál lal ko zá sok nál, mind pe dig a ma gán sze mé lyek nél,

– a hi tel in té ze tek nél a ka mat tá mo ga tás cí mén ka pott
összeg után 20% mér té kû já ru lék be ve ze tését,

– a mun kál ta tók ál tal fi ze ten dõ tár sa da lom biz to sí tá si já -
ru lék 3% pon tos csök ken té sé nek el ma ra dását 2007. ja nu ár
1-jé tõl,

– a há zi pénz tár adó já nak olyan mó don tör té nõ be ve ze -
tését, amely nél a kész pénz napi záró ál lo má nyá nak meg -
ha tá ro zá sá nál a napi kész pénz be vé te lek 3%-a, de leg alább
vál lal ko zás ként napi 800 000 fo rint, to váb bá a kis ke res ke -
del mi te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zá sok nál a napi pénz -
tár nyi tás hoz szük sé ges kész pénz men tes sé get él vez,

– az ár tá mo ga tá sok csök ken tését,
– hogy a szö vet ke ze tek rõl  szóló tör vény ben a szö vet -

ke ze ti ta gok nak adott jut ta tá sok, tá mo ga tá sok a vál lal ko -
zá sok ér de ké ben fel me rült költ ség nek, rá for dí tás nak mi -
nõ sül je nek.

bb) Ja va sol ja, hogy azok az in téz ke dé sek, ame lyek a
vál lal ko zá sok gaz dál ko dá sát köz vet le nül érin tik, csak
2007. ja nu ár 1-jé tõl lép je nek ha tály ba.

bc) Fel hív ja a fi gyel met arra, hogy a meg is mert in téz -
ke dé sek nek ked ve zõt len gaz da sá gi és fog lal koz ta tá si ki -
ha tá sai van nak, és a mun ka adók egy ré szé nek je len tõs
prob lé má kat okoz nak. Ki fo gá sol ja, hogy a gaz dál ko dást
ed dig is je len tõ sen ter he lõ bü rok ra ti kus el já rá sok nem
csök ken nek, sõt to váb bi ad mi niszt rá ci ós kö te le zett sé ge ket 
ró nak a mun kál ta tók ra azok költ ség ter he i vel együtt.

A mun kál ta tói ol dal ki e mel ten ne hez mé nye zi:
– a ko ráb bi OÉT meg ál la po dás el le né re az egész ség -

ügyi hoz zá já ru lás 2006. no vem ber 1. utá ni to váb bi fenn -
tar tá sát,

– hogy év köz ben ke rül nek be ve ze tés re adók, já ru lé -
kok, le he tet len né téve a ki szá mít ha tó, elõ re lá tás ra ala po zó
gaz dál ko dást,

– a rend szer ide gen, új tí pu sú adót (elv árt adó), va la -
mint al kal ma zá si prob lé má kat elõ re ve tí tõ új já ru lék alap
(két sze res mi ni mál bér) be ve ze té sét.

bd) A mun kál ta tói ol dal nem te kin ti le zárt nak 2007-re
az adó jog sza bá lyok vál to zá sát, és szük sé ges nek tart ja új
bér tár gya lás le foly ta tá sát, mi u tán a 3 éves meg ál la po dás
pe rem fel té te lei a ter ve zett kor mány za ti in téz ke dé sek ha tá -
sá ra je len tõ sen rom lot tak.

bf) A mun kál ta tói ol dal nem fo gad ja el az Or szá gos
Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség biz to sí -
tott azon le he tõ sé gét, hogy a mun ka ügyi jog sér tést el kö ve -
tõ mun kál ta tó ada ta it nyil vá nos ság ra hoz za; he lyet te azt
ja va sol ja, hogy az érin tett ál la mi ön kor mány za ti szer ve ze -
tek kö zött zárt rend szer ben, elekt ro ni kus úton tör tén jék az
in for má ció át adá sa.

3. A kon zul tá ci ó kon meg fo gal ma zott mun ka vál la lói és 
mun kál ta tói vé le mé nyek kel, ja vas la tok kal össze füg gés -
ben a kor mány ol dal hang sú lyoz ta:
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a) Az ál lam ház tar tá si egyen súly meg te rem té sét szol -
gáló in téz ke dé sek cél ja, hogy rö vid tá von ér zé kel he tõ
ered mé nyek szü les se nek a re form lé pé sek meg ala po zá sá -
hoz. Az egyen súly tar tós meg ma ra dá sát a re for mok fog ják
ga ran tál ni.

b) Az OÉT fó ru ma in le foly ta tott kon zul tá ci ók, szak ér -
tõi egyez te té sek alap ján a szak tár ca el vé gez te a szük sé ges
szá mí tá so kat az áfa kul csok dif fe ren ci ált eme lé sé vel kap -
cso la tos mun ka vál la lói és mun kál ta tói ja vas la tok ról. A
szá mí tá sok iga zol ták, hogy a 15%-os kulcs 17%-ra, il let ve
a 20%-os kulcs 23%-ra eme lé se ele get tesz an nak a fel té -
tel nek, hogy az egyen sú lyi prog ram pénz ügyi sa rok szá mai 
ne sé rül je nek. A ke let ke zõ költ ség ve té si több let be vé tel le -
he tõ sé get biz to sí ta na arra, hogy a mun ka vál la lói já ru lék
0,5% pont tal csök kent he tõ le gyen. Az elõ ter jesz tõ kor -
mány ol dal kép vi se lõ je je lez te, hogy ilyen ér tel mû ja vas la -
tot fog meg fo gal maz ni a Kor mány ré szé re.

Ugyan csak tá mo ga tó lag ja va sol ja a Kor mány ré szé re a
kö vet ke zõ mó do sí tá so kat:

– A me zõ gaz da sá gi és er dõ gaz dál ko dá si, va la mint a
ha lá sza ti ágba so rolt adó zók ese té ben az elõ leg fi ze tés re
– ter me lé si sa já tos sá ga ik  miatt, a tár sa sá gi adó elõ leg fi ze -
tés hez ha son ló an – az adó év har ma dik és ne gye dik ne -
gyed évé ben ke rül jön sor.

– A kü lön adó év kö zi be ve ze té se  miatt 2006. au gusz tus
31-ére ké szí ten dõ köz ben sõ mér le get (ha a kü lön adó alap -
já nak meg ál la pí tás hoz ezt a mód szert vá laszt ja az adó zó)
nem kell könyv vizs gá ló val au di tál tat ni.

– Az át la gos napi kész pénz for ga lom he lyett az adó -
alany el szá molt éves összes be vé te lé nek 0,8 szá za lé ka és
leg alább 300 000 fo rint le gyen az a pénz tá ri pénz kész let,
amely nek túl lé pé se ese tén fi zet ni kell a há zi pénz tár adót,
il let ve, amely hez vi szo nyí ta ni kell az át la gos napi kész -
pénz zá ró e gyen le get az adó alap meg ál la pí tá sá hoz. Ez zel a
vál lal ko zás mé re té hez iga zo dik az a pénz esz köz-ál lo -
mány, amely – ha azt nem ha lad ja meg a tény le ges
összeg – nem ke let kez tet adó kö te le zett sé get.

– Az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ba tör té nõ
be fi ze tés ese tén az adó men tes ség mó do sí tá sa oly mó don,
hogy a nyug díj pénz tá ri mun kál ta tói be fi ze tés – az egész -
ség- és ön se gé lye zõ pénz tár tól füg get le nül – a havi mi ni -
mál bér 50 szá za lé ká ig len ne adó men tes, az egész ség- és
ön se gé lye zõ pénz tá ri be fi ze té sek együt tes össze ge a mi ni -
mál bér 20 szá za lé ká ig.

– Amennyi ben az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz -
tár nak a ma gán sze mély az adó tá mo ga tás tel je sí tés kor már
nem tag ja, a be folyt össze get a pénz tár az adó ha tó ság nak
vissza utal ja, de a vissza utalt összeg re a ma gán sze mély az
adó ha tó ság hoz be nyúj tott ké rel me alap ján igényt tart hat,
ha iga zol ja, hogy tag sá gi jog vi szo nya neki fel nem ró ha tó
ok ból szûnt meg.

– Üdü lé si csekk jut ta tá sá ra vo nat ko zó adó men tes sé gi
sza bály ki egé szí té se a szak szer ve zet a tag já nak, nyug dí jas
tag já nak, az em lí tett sze méllyel kö zös ház tar tás ban élõ kö -
ze li hoz zá tar to zó nak, az el hunyt tag (nyug dí jas tag) kö ze li
hoz zá tar to zó já nak adott jut ta tás sal, va la mint az üdü lé si

csekk ki zá ró lag bel föl di üdü lés cél já ból igény be vett szál -
lás ra és a szál lás hoz kap cso ló dó ét ke zé si szol gál ta tás ra,
va la mint a szál lás he lyen igény be ve he tõ egyéb szol gál ta -
tás ra vált ha tó be.

– A cse kély ér té kû aján dék to vább ra is évi há rom al ka -
lom mal, al kal man ként az adó év elsõ nap ján ér vé nyes havi
mi ni mál bér 10 szá za lé kát meg nem ha la dó rész ere jé ig
adó men tes.

– Az elv árt adó alap ja csök kent he tõ le gyen a köz ve tí -
tett szol gál ta tá sok ér té ké vel.

– A há zi pénz tár adó le gyen el is mert költ ség a tár sa sá gi
adó alap meg ál la pí tá sá nál.

– A Tbj. sze rin ti já ru lék ked vez mény igény be vé te lé hez
szük sé ges be je len té si ha tár idõ 2006. szep tem ber 1-jé rõl
2006. ok tó ber 12-re mó do sul jon, az ad mi niszt rá ció egy -
sze rû sí té se  miatt.

c) A kor mány ol dal elvi jel leg gel vi tat ta az egy sze rû sí -
tett vál lal ko zói adó (eva) csök ken té sé re, az egész ség ügyi
hoz zá já ru lás (eho) meg szün te té sé re vo nat ko zó ja vas la to -
kat és a mun ka vál la lói ol dal nak az adó ked vez mé nyek
vissza ál lí tá sá ra irá nyu ló ja vas la ta it.

d) Az OÉT 2005. no vem ber 25-i meg ál la po dás fe lül -
vizs gá la tá val kap cso lat ban ki fe jez te, hogy a há rom éves
meg ál la po dás 2007. évre ha tály ba lépõ ele me i rõl a jövõ
évi bér tár gya lá sok ke re té ben le het és cél sze rû tár gyal ni. A
2006 jú li u sá tól kö te le zõ en al kal ma zan dó, kép zett ség tõl
füg gõ ga ran tált bér mi ni mu mok idei fe lül vizs gá la tá nak in -
do kolt sá gát vi tat ta.

e) A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok iga zo lá sá nak
nyil vá nos sá gá val kap cso lat ban a sza bá lyo zás egy sze rû sí -
té sé re irá nyu ló ja vas la to kat mér le gel ni fog ja.

4. Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy a 2007. évre vo nat -
ko zó bér tár gya lá sok so rán egyes adó és költ ség ve té si jog -
sza bá lyok – kor mány za ti elõ ter jesz tés hi á nyá ban is – na pi -
rend re ke rül het nek.

* Az OÉT jú ni us 15-i ülé sén na pi rend elõtt a mun ka -
vál la lói ol dal ról Gas kó Ist ván, a LIGA Szak szer ve ze tek
el nö ke – a LIGA és a Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö vet sé -
ge ne vé ben – je lez te, hogy a szak szer ve ze ti szö vet sé gek
meg nyug vás sal vet ték tu do má sul a Leg fel sõbb Bí ró ság
dön té sét az or vo sok és az egész ség ügyi szak dol go zók ké -
szen lét ben le töl tött ide je mun ka idõ ként tör tént el is me ré sé -
rõl. A kon fö de rá ci ók fel kér ték a Kor mányt, hogy mi e lõbb
te gye le he tõ vé az el ma radt mun ka bé rek ki fi ze té sét, és tár -
gya lást kez de mé nyez tek az OKÉT-ben az eset le ges egye di 
pe rek so ka sá gá nak el ke rü lé se, a szük sé ges rész le tek ki -
mun ká lá sa ér de ké ben.

A kor mány ol dal vá la szá ban hang sú lyoz ta, hogy a meg is -
mert Leg fel sõbb Bí ró ság dön té se azok ra a rész le tek re, ame -
lyek a dí ja zás mér té ké re és tech no ló gi á já ra vo nat koznak,
nem ter jed ki, ezért a kö vet ke zõ idõ szak fel ada ta, hogy eze -
ket kö zö sen ki mun kál ják, az ér dek egyez te tés ke re te in be lül,
és meg hoz zák a szük sé ges kor mány za ti dön té se ket.

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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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 megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

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 el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle 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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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 (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

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 fax-
számán.
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 kézhez-
vétele 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 szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, 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 fax-
számán.

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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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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, Buda-
pest 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 90 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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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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