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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány tagjainak
rendeletei
A honvédelmi miniszter
21/2006. (VIII. 8.) HM
rendelete
a hadkötelesek rendkívüli állapotban
és megelõzõ védelmi helyzetben történõ
katonai szolgálatra való behívásának,
katonai szolgálatának és leszerelésének rendjérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 207. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A rendelet hatálya a hadkötelezettség fennállásának
idõszakában a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) katonai szervezeteire, a hadkötelesek behívásának
elõkészítésében részt vevõ szervekre és természetes személyekre, valamint a hadkötelesekre terjed ki.

II. Fejezet
A HADKÖTELESEK BEHÍVÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE
A behívhatóság elbírálása
2. §
(1) A hadkötelezettség bevezetését követõen a hadkiegészítõ parancsnokság a Honvédség központi adatfeldolgozó szervének adatszolgáltatása alapján a hadkötelesekre vonatkozó adatokat pontosítja.
(2) A hadkiegészítõ parancsnokság e rendelet melléklete szerinti „Adatkérõ(-közlõ) lapot” a hadkötelesekrõl
kezelhetõ adatok átvételét követõ 10 munkanapon belül
megküldi az illetékességi körébe tartozó katonai szolgálatot teljesített hadkötelesek, 30 munkanapon belül pedig
a többi hadköteles részére.
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(3) A hadköteles az „Adatkérõ(-közlõ) lapot” köteles
a valóságnak megfelelõen kitöltve, a kézhezvételtõl számított 8 napon belül a hadkiegészítõ parancsnokságnak
visszaküldeni a kért okiratok vagy azok másolatával
együtt.
(4) Ha az „Adatkérõ(-közlõ) lap” a (3) bekezdésében
elõírt határidõt követõ 8 napon belül nem érkezik meg
a hadkiegészítõ parancsnokságra, illetõleg valószínûsíthetõ, hogy „Adatkérõ(-közlõ) lapot” a valóságnak nem
megfelelõen töltötték ki, a hadkiegészítõ parancsnokság
vezetõje a hadköteles személyazonosító, lakcím és anyakönyvi adatainak pontosítása céljából a lakóhely szerint
illetékes jegyzõt keresi meg.

3. §
(1) A hadkötelesek katonai szolgálatra történõ behívhatóságát elsõ ízben a hadkiegészítõ parancsnokság a katonai nyilvántartás adatai alapján a beérkezett „Adatkérõ(-közlõ) lap” visszaérkezése után állapítja meg.
(2) Ennek alapján a hadköteleseket a következõ kategóriákba sorolja:
a) Behívásra nem tervezhetõ, aki a Hvt. 13. §-ának
(3) bekezdése alapján mentes a sorozás alól.
b) Behívásra ideiglenesen nem tervezhetõ:
1. aki a katonai szolgálat teljesítését befolyásoló
egészségügyi állapotáról orvosi igazolást csatol,
2. aki a Hvt. 22. §-a (4) bekezdésének b)–i) pontjai
alapján nem hívható be katonai szolgálatra és az
errõl szóló igazolást – a Hvt. 22. §-a (4) bekezdésének g)–h) pontjai kivételével – az „Adatkérõ(-közlõ) lap”-hoz csatolja,
3. akinek elõzetes letartóztatását rendelték el,
4. aki szabadságvesztés büntetését tölti,
5. aki katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan,
6. aki külföldön tartózkodik.
c) Aki nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, azt a behívásra tervezhetõ kategóriába kell sorolni. Ezen belül:
1. szakbeosztásba beosztható hadköteles az, aki katonai szolgálatot teljesített és katonai szakképzettséget szerzett,
2. szakbeosztásba nem beosztható hadköteles az,
aki katonai szolgálatot teljesített, de katonai
szakképesítése nincs,
3. kiképzetlen hadköteles az, aki katonai szolgálatot
nem teljesített.
(3) A sorozást követõen, illetõleg a (2) bekezdés
b) pontja szerinti akadály megszûnése után a behívhatóság
elbírálását ismételten el kell végezni és a hadkötelest újból
be kell sorolni azzal, hogy aki „katonai szolgálatra alkalmatlan” minõsítést kapott, az behívásra nem tervezhetõ.
(4) A behívhatósági elbírálást a hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje által kijelölt 3 fõs bizottság végzi.
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(5) A behívhatósági elbírálást a katonai szolgálatot teljesítettekkel kell kezdeni. Ezen hadkötelesek adatait a
Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a Hvt. alapján
szolgáltatott adatokban elkülönítetten kezeli.
A sorozás
4. §
A sorozást a HM központi személyügyi szerve által
kiadott „Sorozási kivetés” alapján, a katonai szervezetek
hadkiegészítési szükségleteinek és sorrendjének figyelembevételével kell végrehajtani. A sorozási kivetés a hadkiegészítésre utalt katonai szervezetek hadi létszámra történõ kiegészítéséhez szükséges hadkötelesek sorozási létszámát tartalmazza.
5. §
(1) A hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje – amennyiben szükséges – a sorozás megkezdése elõtt legalább
15 nappal a területileg illetékes megyei közgyûlés elnökétõl, a fõvárosban a fõpolgármestertõl sorozásra alkalmas
objektum kijelölését kéri.
(2) A sorozásra kijelölt objektum helyiségeit úgy kell
elõkészíteni és berendezni, hogy azok lehetõvé tegyék
a) a sorozáson megjelent hadkötelesek fogadását, személyazonosságának megállapítását, tájékoztatását, továbbá nyilvántartási adatainak pontosítását,
b) az orvosi, pszichológiai vizsgálat és az elnöki munka
elkülönített helyiségekben történõ zavartalan végzését.
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(2) Ismételten sorozásra kell rendelni azt a hadkötelest,
a) akinek a hadkötelezettség bevezetését követõen
a hadkötelezettség alapján teljesített katonai szolgálatát
egészségi okból félbeszakították a szolgálat folytatásának
megkezdése elõtt,
b) aki az egészségi állapotában történt változás miatt
a katonai szolgálatra való alkalmasságának megállapítását
kérte,
c) aki a sorozáson katonai szolgálatra „ideiglenesen
alkalmatlan” minõsítést kapott,
d) akinek a katonai alkalmassági fokozatát múló jellegû betegsége miatt a sorozáskor nem lehetett megállapítani, felgyógyulása után.
(3) A sorozásról igazoltan távol maradt hadkötelest
a legközelebbi sorozásra kell rendelni.
(4) A hadköteles a sorozásra köteles magával vinni azokat az okiratokat (igazolásokat), amelyeket a felhívás megjelöl.
(5) A hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje szakorvosi
igazolás alapján, a sorozó szakfõorvos javaslatára határozatban állapítja meg a Hvt. 13. §-ának (3) bekezdése szerint bekövetkezett sorozás alóli mentességet.

III. Fejezet
A HADKÖTELESEK KATONAI SZOLGÁLATRA
TÖRTÉNÕ BEHÍVÁSA
A behívás általános szabályai

6. §

8. §

(1) A hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje az elsõ
fokú sorozóbizottságot (sorozóbizottság elnöke, tagjai és
kisegítõ személyei) a sorozás megkezdése elõtt legalább
10 nappal parancsban hozza létre.
(2) Az elsõ fokú sorozóbizottság orvos és pszichológus
tagjainak, valamint a hadkiegészítõ parancsnokság sorozó
szakfõorvosának kijelölését a hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje a sorozás megkezdése elõtt legalább 15 nappal az orvost, pszichológust foglalkoztató egészségügyi
intézet vezetõjétõl, illetve a hadkiegészítõ parancsnokság
székhelye szerinti Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fõvárosi intézetének vezetõjétõl
kéri.

(1) A katonai szervezetek hadkötelesekkel történõ hadkiegészítését a készenléti idõk és a hadkötelesek felkészültségének figyelembevételével kell végrehajtani.

7. §
(1) A hadkiegészítõ parancsnokság elsõ fokú sorozásra
a „Behívásra tervezhetõ” kategóriába sorolt azon hadköteleseket rendeli, akiknek az egészségi alkalmassága még
nem került megállapításra.

(2) A katonai szervezetek kiegészítését a szakbeosztásba beosztható hadkötelesek behívásával kell kezdeni.

9. §
(1) A szakbeosztásba beosztható hadköteleseket közvetlenül ahhoz a katonai szervezethez kell bevonultatni,
amelynek állományát hadi létszámra kell feltölteni.
(2) A katonai szolgálatot teljesített, de szakbeosztásba
nem beosztható hadköteleseket a Honvéd Vezérkar fõnöke
által kijelölt katonai szervezetekhez szakalapozó kiképzésre kell bevonultatni.
(3) A kiképzetlen hadköteleseket a Honvéd Vezérkar
fõnöke által kijelölt kiképzõ központba kell bevonultatni.

7946

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/100. szám

A behívás végrehajtása

történõ átadásukat követõen – katonai igazolvánnyal látja el.

10. §

(2) A katonai igazolvány tartalmazza a hadköteles katona
a) nevét, anyja nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) rendfokozatát,
d) katonai szervezetét,
e) arcképét,
f) saját kezû aláírását,
g) a katonai igazolvány okmányazonosítóját és érvényességi idejét,
h) a kiállítás idõpontját,
i) a kiállító szervezet megnevezését, bélyegzõlenyomatát és vezetõjének aláírását.
(3) A Honvédség központi adatfeldolgozó szerve e rendelet hatálybalépését követõ 60 napon belül – a biztonsági
okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.)
Korm. rendelet alapján – mint kibocsátó kérelmezi a katonai igazolvány elõállításának engedélyezését. A katonai
igazolványok elõállítására csak a hadkötelezettség bevezetését követõen kerül sor.

A hadkötelesek behívását a hadköteles bejelentett lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokság
(a továbbiakban: behívó hadkiegészítõ parancsnokság),
a bevonulási helyen megjelent hadkötelesek katonai szervezet részére történõ átadását pedig a katonai szervezet
helyõrsége szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokság
(a továbbiakban: átadó hadkiegészítõ parancsnokság) hajtja végre. Az átadó hadkiegészítõ parancsnokság személyi
megerõsítésére a HM központi személyügyi szervének
vezetõje intézkedik.
11. §
A behívó hadkiegészítõ parancsnokság
a) ha elegendõ idõ áll rendelkezésre, a behívás tervezett idõpontja elõtt 30 nappal írásban tájékoztatja a behívásra kiválasztott hadköteleseket,
b) a behívásra kerülõ hadkötelesek nyilvántartási adatait – a Hvt. 9. §-ának (3) bekezdése szerinti büntetettségre
vonatkozó adatokat lepecsételt zárt borítékban „PK sk.
Felbontásra” jelöléssel – a bevonulást megelõzõ 3. munkanapig megküldi a hadköteleseket fogadó katonai szervezet
parancsnokának.

15. §
A bevonulási helyrõl a behívó hadkiegészítõ parancsnokság képviselõjének intézkedésére el kell bocsátani azt
a hadkötelest, aki a bemutatott okmányok alapján a Hvt.
szerint nem hívható be katonai szolgálatra.

12. §
Behívóparancs tartalma, kiadása és visszavonása

Az átadó hadkiegészítõ parancsnokság
a) a behívás megkezdése elõtt legalább 15 nappal a bevonulási helyen közremûködõ orvosok kijelölését kéri az
orvosokat foglalkoztató egészségügyi intézet vezetõjétõl,
illetve a székhelye szerinti Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fõvárosi intézetének vezetõjétõl,
b) tájékoztatja a bevonulás helye szerint illetékes
védelmi bizottságot a bevonulás idõpontjáról, a bevonulási helyekrõl és intézkedést kér a bevonulási hely rendõri
biztosítására.

(1) A behívóparancsot a behívó hadkiegészítõ parancsnokság állítja ki a behívásra tervezett hadköteles részére.
(2) A hadkiegészítõ parancsnokság a behívóparancsot a
bevonulás idõpontja elõtt
a) megelõzõ védelmi helyzetben legalább 20 nappal,
b) rendkívüli állapotban legalább 10 nappal
köteles a hadköteles részére postai úton megküldeni.

13. §

17. §

Hadköteleseket fogadó katonai szervezet a bevonulás
zavartalan végrehajtása érdekében együttmûködik az illetékes rendõri szervvel, megszervezi a tömegközlekedéssel
érkezõ hadkötelesek helyõrségen belüli szállítását, a bevonulási hely forgalomszabályozását.

A behívóparancs tartalmazza
a) a hadköteles Hvt. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott személyazonosító és lakcím adatait (a továbbiakban: személyazonosító és lakcím adatok),
b) a katonai szolgálatra való bevonulás idejét, helyét,
c) azon okmányok és felszerelési tárgyak megnevezését, amelyeket a behívott köteles magával hozni,
d) a megjelenési kötelezettség elmulasztásának következményeire való figyelmeztetést,
e) a tömegközlekedés használatának szabályairól szóló
tájékoztatást,

14. §
(1) A katonai szervezet állományilletékes parancsnoka
a bevonult hadköteleseket – a katonai szervezet részére

16. §
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f) a hadkiegészítõ parancsnokság vezetõjének aláírását,
g) a hadkiegészítõ parancsnokság bélyegzõlenyomatát.
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(2) A szolgálati hely áthelyezéssel és vezényléssel megváltoztatható.

18. §

22. §

A kiadott behívóparancsot a behívó hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje határozatban vonja vissza, amennyiben a Hvt. 22. §-ának (4) bekezdésében foglalt körülmények a behívóparancs kiadása után következtek be, illetõleg ha a hadköteles elõzetes letartóztatását rendelték el.

(1) A kiképzõ központba bevonult hadköteles katonát
az alap- és szakalapozó kiképzés befejezését követõen
a haderõnemi parancsnokságok igényei szerint, a HM központi személyügyi szervének intézkedése alapján más
katonai szervezethez kell áthelyezni.
(2) Az a hadköteles, aki nem kiképzõ központba vonult
be, a haderõnemi parancsnokok intézkedése alapján szakbeosztásra való felkészítés céljából a Honvéd Vezérkar
fõnöke által kijelölt katonai szervezethez vezényelhetõ.

IV. Fejezet
A HADKÖTELESEK KATONAI SZOLGÁLATÁNAK
RENDJE
A szolgálati viszony kezdete és megszûnése,
a beosztásba helyezés
19. §
(1) A hadköteles katonát az átadását követõen az átvevõ
katonai szervezet parancsnoka állományparancsban
beosztásba helyezi. A parancs tartalmazza a hadköteles
katona személyazonosító adatait, rendfokozatát, szolgálati
viszonyának kezdetét, valamint alegységének és beosztásának megnevezését.
(2) A hadköteles katonát a kiképzettség fokának megfelelõen alapkiképzést folytató alegységbe, szakalapozó
kiképzést folytató alegységbe vagy szakbeosztásba kell
helyezni.
(3) A hadköteles katona beosztása áthelyezéssel és
vezényléssel megváltoztatható.
(4) A hadköteles katona személyi okmányait és nyilvántartási adatait az áthelyezéssel egy idõben az új szolgálati
és beosztási helyére kell átadni.
20. §

A hadköteles katona szolgálatának félbeszakítása
23. §
(1) A hadköteles katona szolgálatának félbeszakítására
az állományilletékes parancsnok parancsban intézkedik.
(2) Ha a katonai szolgálat félbeszakításának kezdeményezésére – a félbeszakítás okát bizonyító jegyzõi igazolás
hiányában – a Hvt. 22. §-a (4) bekezdésének d) pontja szerinti kötelezettség miatt kerül sor, a kérelem elõterjesztõjét
hiánypótlásra kell felszólítani és a hiánypótlás teljesítését
követõ 8 napon belül a szolgálatból el kell bocsátani.
(3) A hadköteles katona szolgálatának a Hvt. 25. §-a
(1) bekezdésének a) pontja szerinti félbeszakítása során
a 30 napon túl gyógyuló betegséget a katonai kórház illetékes felülvizsgáló bizottsága állapítja meg.
24. §
A katonai szolgálat félbeszakítása esetén a katonai szervezet a hadköteles nyilvántartási adatait lezárja, a letöltött
katonai idõt, a kiképzettség fokát, a megszerzett szakképzettséget rögzíti, és 8 napon belül megküldi a behívó hadkiegészítõ parancsnokságnak.

A hadköteles katona szolgálati viszonya a szolgálat félbeszakításával vagy a leszereléssel szûnik meg. A szolgálati viszony a félbeszakításra vagy leszerelésre vonatkozó
parancsban meghatározott napon, abban az idõpontban
szûnik meg, amikor a hadköteles katona a szolgálati helyét
(laktanyát) elhagyja.

A katonai szolgálat félbeszakításának megszüntetésérõl
a hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje határozatban dönt
és a hadköteles behívását a soron következõ bevonuláskor
tervezi.

A szolgálati hely

A hadköteles katona leszerelése

21. §

26. §

(1) A hadköteles katona szolgálati helye az a katonai
szervezet, amelynek állományába az arra jogosult elöljáró
beosztásba helyezte.

(1) A katonai szervezet parancsnoka a leszerelõ hadkötelesekrõl a behívó hadkiegészítõ parancsnokságokat
a leszerelés elõtt 10 nappal névjegyzéken értesíti.

25. §
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(2) A leszerelõ hadkötelesek nyilvántartási adatait
a leszerelés elõtt ellenõrizni és pontosítani kell.
(3) A leszerelésre kerülõ hadköteles vezénylésének
megszüntetésérõl a katonai szervezet parancsnoka intézkedik, vagy erre javaslatot tesz a vezénylést elrendelõ elöljárónak.
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31. §

A katonai szervezet a leszerelt hadkötelesek nyilvántartási adatait a leszerelést követõ 15 napon belül megküldi
a behívó hadkiegészítõ parancsnokságnak.
32. §

27. §

A honvédelmi miniszter rendeletében megállapított
leszerelési idõponttól eltérõ idõpontban kerülnek leszerelésre azok a hadkötelesek, akiknél a Hvt. 27. §-ának (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállnak. A leszerelés
elõkészítésére és végrehajtására a 26–31. §-ban foglaltakat
kell alkalmazni.

A katonai szolgálat teljesítésérõl a leszerelõ hadköteles
igazolást kap, amely a személyazonosító adatokon túl tartalmazza a hadköteles elért rendfokozatát, a katonai szolgálat teljesítésének helyét(-it) és idejét, a megszerzett
katonai szakképzettséget, katonai szakképzettségének
megfelelõ beosztásban eltöltött idõt, gépjármûvön, illetve
egyéb technikai eszközön vezetett kilométer vagy üzemóra számát és a technikai eszköz típusát, valamint a kiállítás dátumát, a katonai szervezet bélyegzõlenyomatát és
a kiállító aláírását.

A hadköteles katona a harmadik gyermeke születését
a születési anyakönyvi kivonat állományilletékes parancsnoknak való bemutatásával igazolja.

28. §

34. §

A leszerelési parancsot a leszerelés elõtti napon a hadkötelesekkel az alegységeknél közölni kell, és egyidejûleg
át kell adni részükre a személyi okmányaikat (a személyazonosító igazolvány kivételével), valamint a járandóságaikat.

29. §
A leszerelõ hadköteleseket úgy kell elbocsátani, hogy
a leszerelés napján elsõnek induló tömegközlekedési eszközökkel hazautazhassanak. A személyazonosító igazolványokat a leszerelés napján az alegység elhelyezési körletének elhagyása elõtt kell átadni.

30. §
A katonai szervezet parancsnoka a leszerelés napjáról,
annak zavartalan végrehajtása, illetve biztosítása érdekében a területileg illetékes rendõri szervet a leszerelés elõtt
10 nappal tájékoztatja.

33. §

(1) A katonai szervezet parancsnoka leszereli azt a hadköteles katonát, akit a Honvédség központi egészségügyi
szervének illetékes felülvizsgáló bizottsága egészségi
okból katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánított.
(2) Szabadságvesztés büntetés végrehajtása céljából
a hadköteles katona a büntetés kiszabását elrendelõ bírói
ítélet alapján szerelhetõ le.
(3) A hadkötelezettség felsõ korhatárát elért leszerelésre
kerülõ hadköteles részére a hadkiegészítõ parancsnokság
a Hvt. 31. §-ában elõírt értesítést és igazolást a leszerelést
követõ 30 napon belül kiadja.
V. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
35. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 2. hónap 1. napján
lép hatályba.
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 21/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez
ADATKÉRÕ(-KÖZLÕ) LAP
a katonai nyilvántartás pontosításához
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 10. §-ának (1) bekezdése alapján a hadköteles az alábbi adatairól köteles tájékoztatást adni, és az adatlapot a kézhezvételtõl számított 8 napon belül a csatolt válaszborítékban a hadkiegészítõ parancsnokság részére eljuttatni.
1.

Születési családi és utóneve(i)

2.

Házassági családi és utóneve(i)

3.

Születési ideje

4.

Születési helye

5.

Anyja leánykori családi és utóneve(i)

6.

Személyi azonosítója

7.

Bejelentett lakóhelye

8.

Tartózkodási helye

9.

További állampolgársága(i)
Nõtlen* Házas* Özvegy* Élettárs*

10.

Családi állapota*

11.

Katonai alkalmasságát érintõ betegsége Igen** Megnevezése: ..................................................................
van-e?*
Nincs
Orvosi igazolás csatolandó!
Szemüveget használ-e: Igen* Nem*

12.

Szomatometriai adatai

Testsúly: ..... kg. Magasság: ..... cm. Mellbõség: ..... cm.
Fejméret: ..... cm. Derékbõség: ..... cm. Lábméret: .....

13.

Jelenleg folyó iskolai tanulmánya(i)

Tanintézet: .....................................................................................
Kezdés éve: ....................................................................................
Befejezés éve: ................................................................................

14.

Befejezett tanulmányai

Tanintézet: .....................................................................................
Befejezés éve: ................................................................................
Tanintézet: .....................................................................................
Befejezés éve: ................................................................................

15.

Szakképzettsége(i)

16.

Foglalkozása

Munkaköre: ...................................................................................
Munkahelye: ..................................................................................

17.

Idegen nyelv ismerete és foka*

Nyelv: ........................................ Alap* Közép* Felsõ*
Nyelv: ........................................ Alap* Közép* Felsõ*
Nyelv: ........................................ Alap* Közép* Felsõ*

18.

Gépjármûvezetõi engedélye

A* B* C* D* E* T* MK* Érvényesség éve: ....................
Vezetett: .......... km. Eszköz típusa: szgk* tgk* egyéb*
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19.

Saját háztartásban eltartott vér szerinti, Száma: ...........................................................................................
örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyer- Születési idõk: 1: .......... 2: .......... 3: .......... 4: ..........
meke***

20.

Külföldön teljesített katonai szolgálata

Ország: ..........................................................................................
Katonai szakképzettsége: ...............................................................
Rendfokozata: ................................................................................

21.

Katonai szolgálata alatt kiértesíthetõ
hozzátartozója

Neve: ..............................................................................................
Lakcíme: ........................................................................................

22.

Egyéb közlendõje, amely a katonai szolgálat tervezését és teljesítését befolyásolhatja:
– a közös háztartásban élõ 18 éven aluli
gyermeke, akit egyedül tart el***
– közös háztartásban élõ állandó ápolásra, illetõleg gondozásra szoruló egyenes
ági rokon vagy házastársa (élettársa),
akit egyedül ápol, gondoz***
– közös háztartásban élõ – az adatközléskor – katonai szolgálatot teljesítõ házastárs (élettárs) megnevezése
– stb.

* A megfelelõ válasz aláhúzandó!
** Megfelelõ igazolás vagy annak másolata csatolandó!
*** A jegyzõ igazolását csatolni kell!

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

................................................................................
aláírás
(hadköteles vagy törvényes képviselõje)

Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. §-a alapján az a hadköteles, aki tájékoztatási (adatszolgáltatási) kötelezettségének nem tesz eleget, ……………………… forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
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A honvédelmi miniszter
22/2006. (VIII. 8.) HM
rendelete
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látásra jogosultak, amelyet a természetbeni ellátás feltételeinek hiánya esetén fogyasztásra kész élelmiszerek beszerzését biztosító élelmiszer-utalvánnyal (a továbbiakban: élelmiszer-utalvány) kell megváltani.

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § n) pontja, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban:
Hjt.) 287. § (2) bekezdés f) pontjában és a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak
és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény
50. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Hjt. 125. § (2) bekezdésében és a
127. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Magyar Honvédség tényleges katonai szolgálatot teljesítõ tagjai élelmezési
ellátásáról a következõket rendelem el:
I. Fejezet

3. §
(1) A Magyar Honvédségen belül az élelmezési ellátást
– a tevékenységhez igazodóan differenciálva – I–VI. számú élelmezési normák szerint kell biztosítani. Az
I–VI. számú élelmezési normákat a honvédelmi miniszter
külön rendeletben1 állapítja meg.
(2) A normák részértékeit, továbbá az egyéb élelmezési,
valamint utánpótlási normák értékét a Magyar Honvédség
Pénz és Anyagnormáiról szóló Normafüzet (a továbbiakban: NORMAFÜZET) tartalmazza.
(3) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott normák
felszámítási rendjét jelen rendelet, valamint a honvédelmi
miniszter által kiadott Szakmai Szabályzat tartalmazza.

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Honvédelmi Minisztérium, a minisztérium közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a honvédelmi
miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó
szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek hivatásos állományú (a továbbiakban: hivatásos)
és szerzõdéses állományú (a továbbiakban: szerzõdéses)
katonáira;
b) a katonai felsõoktatási intézmény honvéd tisztképzésben részt vevõ ösztöndíjas hallgatóira, valamint a Tiszthelyettes Szakképzõ Iskolában tanuló, nappali képzésben részt
vevõ hallgatókra (a továbbiakban együtt: hallgató);
c) a katonai középfokú tanintézet növendékeire (a továbbiakban: növendék);
d) az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítõ
katonákra; továbbá
e) az e rendeletben meghatározott esetekben a hivatásos és szerzõdéses katonák családtagjaira, valamint a
nyugállományú katonákra és családtagjaira.
(2) Személyi állomány: e rendelet alkalmazásában az
(1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott személyek.

Általános rendelkezések
2. §
A személyi állomány tagjai az e rendeletben meghatározott esetekben térítésmentes természetbeni élelmezési el-

4. §
(1) A szerzõdéses katona a munkában töltött napokon
– választása szerint – jogosult:
a) a napi egyszeri, térítésmentes ebédre, vagy
b) az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló honvédelmi miniszteri rendeletben2 meghatározott értékû élelmiszer-utalványra. Azoknál a honvédelmi szervezeteknél,
ahol az üzemi étkeztetés feltételei nem biztosítottak,
a szerzõdéses katona részére élelmiszer-utalványt kell
kiadni.
(2) A szerzõdéses katona részére az (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott ebéd az I. számú élelmezési
norma részértékének megfelelõen, az arra megállapított
szabályok szerint jár.
(3) A szerzõdéses katona nyilatkozatot tesz az általa választott ellátási formáról. A választott ellátási formára vonatkozó nyilatkozatot évente egy alkalommal, legkésõbb
a tárgyévet megelõzõ év december hónapjának 15. napjáig
– illetõleg az állományba vételkor – kell megtenni. A nyilatkozat év közben csak akkor módosítható, ha a szerzõdéses katonának más beosztásba történõ áthelyezése következtében a felette munkáltatói jogkört gyakorló személye
megváltozik.
(4) Az a szerzõdéses katona, aki a (3) bekezdés szerinti
nyilatkozatot határidõn belül, önhibáján kívül nem tette
meg, azt az akadályoztatás elhárulását követõ 15 napon
belül pótolhatja. A nyilatkoztatást a HM és MH szervezetek személyügyi szervezetei hajtják végre.
1
Jelenleg a Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó szervezetek
állománya élelmezési pénznormáinak megállapításáról szóló 18/2004.
(VII. 7.) HM rendelet.
2
Jelenleg az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló 15/2000.
(VI. 20.) HM rendelet.
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(5) A nyilatkozat megtételének hiányában a szerzõdéses
katona részére élelmiszer-utalványt kell biztosítani.

8. §

(6) Az érintett honvédelmi szervezet személyügyi fõnöke elkészíti a napi egyszeri természetbeni, térítésmentes
ebédet választó szerzõdéses állomány névsorát, amelyet
parancsban (határozatban) kell rögzíteni.

(1) Az ejtõernyõs és búvár szakmai összevonások idõtartama alatt az ejtõernyõs, valamint a búvárállományba
sorolt katonák részére egységesen a II. számú élelmezési
norma szerinti élelmezési ellátást kell biztosítani. Ezeken
a napokon az élelmezési norma pénzértéke élelmezési
utalvánnyal nem váltható meg.

II. Fejezet
AZ ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
Az I. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok
5. §
Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány az
1. számú mellékletben felsorolt esetekben jogosult.
6. §
(1) Ha a hallgatónak a természetbeni élelmezési ellátás
– szabadság, eltávozás, kimaradás vagy belföldi szolgálati
kiküldetés miatt – nem biztosítható, részére az I. számú
élelmezési norma mindenkori általános forgalmi adóval
növelt teljes pénzértéke vagy részértéke (ebéd, vacsora)
jár, amelyet – a Szakmai Szabályzat szerint – ki kell
fizetni.
(2) A növendéknek az I. számú élelmezési norma mindenkori teljes pénzértékét csak az iskola által szervezett iskolai rendezvények (kirándulás, csapatlátogatás, csapatgyakorlat) napjaira, a részértékét a kimaradások napjaira
kell kifizetni.
(3) A hivatásos katona részére e rendelet 1. számú melléklete alapján az I. számú élelmezési pénznorma szerinti
ellátás természetben jár, annak pénzértékét kifizetni nem
lehet. Természetbeni élelmezési ellátás hiányában a hivatásos katona részére a norma értékében élelmiszer-utalványt kell kiadni.
(4) Élelmiszer-utalvány adható továbbá – az MH
Fõszakorvos engedélye alapján – a speciális élelmiszert
fogyasztó hivatásos és szerzõdéses katona részére (pl. élelmiszer-allergiás betegségben szenvedõ, cukorbeteg).
A II. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok
7. §
A II. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány a
2. számú mellékletben felsorolt esetekben jogosult.

(2) Az ugrástól, merüléstõl 3 hónapnál hosszabb idõre
egészségügyi és egyéb okok miatt eltiltott, vagy 3 hónapnál hosszabb ideig az ugrást és merülést saját hibájából, elhatározásából abbahagyó ejtõernyõs és búvár részére a
II. számú élelmezési norma szerinti igényjogosultság megszüntetését napiparancsban kell elrendelni.
(3) Az ugrástól, merüléstõl egészségi okok miatt véglegesen letiltottak részére a II. számú élelmezési norma szerinti jogosultságot meg kell szüntetni, azt napiparancsban
kell elrendelni.
(4) Az igényjogosultságot annak az elöljárónak kell parancsban megszüntetnie, aki az ugrástól, merüléstõl a letiltást elrendelte (aki az ejtõernyõs és búvár hibájáról, elhatározásáról tudomást szerez). Az újbóli igényjogosultság az
eltiltás (szüneteltetés) lejárta elõtt 14 nappal kezdõdik,
amelyet az érintett elöljárónak parancsban kell meghatároznia.
(5) A szolgálati viszonyáról lemondott, valamint felmentési idejét töltõ hivatásos és szerzõdéses ejtõernyõs,
búvárállomány részére – a munkára kötelezett idõtartam
lejártával – az élelmezési normára való jogosultságát meg
kell szüntetni.
(6) A Magyar Honvédség Kiképzési Oktatási és Regeneráló Központba (a továbbiakban: MH KORK) beutalt
ejtõernyõs, búvár állomány részére a beutalás elsõ napjától
a befejezés napjáig csak a VI. számú élelmezési norma
szerinti ellátás jár. Élelmiszer-utalványt a beutalás napjaira kiadni nem lehet.
(7) Kórházban fekvõbeteg-ellátásra felvett vagy a rehabilitációs intézetbe beutalt ejtõernyõs, búvár beosztású hivatásos és szerzõdéses katonának csak a kórházi, rehabilitációs intézeti élelmezési norma szerinti élelmezési ellátás
jár. Élelmiszer-utalványt ezen idõszakra kiadni nem lehet.
(8) A külföldi katonák részvételével megtartásra kerülõ
törzsvezetési és csapatgyakorlaton, hadijátékon részt vevõ
ejtõernyõs, búvár beosztású hivatásos és szerzõdéses katonának csak a VI. számú élelmezési norma kétszeres szorzóval számított értéke jár természetben. Élelmiszer-utalványt ezen idõszakra kiadni nem lehet.

9. §
(1) A II. számú élelmezési normára jogosultak közül az
ejtõernyõs és búvár beosztású hivatásos és szerzõdéses
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állományú katonák részére a természetbeni ellátás biztosítása helyett élelmiszer-utalványt kell kiadni:
a) heti pihenõnapokon (szombat, vasárnap);
b) szolgálatmentes napon;
c) ugrási, merülési kiképzési napokon a norma vacsora
részértékében;
d) az éves rendes szabadság idõtartamára;
e) a belföldi szolgálati kiküldetés napjain (ha a norma
szerinti természetbeni ellátásra nincs lehetõség). Ebben az
esetben az igényjogosult állomány a Hjt. 121. § (1) bekezdésében megállapított napidíjra nem jogosult;
f) a parancsnok által engedélyezett tanulmányi és rendkívüli szabadság idõtartamára;
g) az ugrástól, merüléstõl egészségügyi okok miatti
távollét, lakáson történõ kezelés, kórházi járóbeteg-kezelés, egészségügyi szabadság, egészségügyi szolgálatmentesség napjaira, legfeljebb az egészségügyi okok miatti
távollét megkezdésétõl számított 30 napig. Harminc nap
elteltével az élelmiszer-utalvány kiadását be kell szüntetni. Az újbóli élelmezési jogosultságot az ugrás, merülés
kezdetével napiparancsban kell engedélyezni,
h) azoknak, akik olyan központi szervnél, parancsnokságon teljesítenek szolgálatot, ahol a II. számú élelmezési
norma szerint nem gazdálkodnak.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti élelmiszer-utalvány nem jár az éjszakai ugrást, merülést végzõ hivatásos,
szerzõdéses állományú ejtõernyõs, búvár beosztásúak
részére. Részükre természetbeni ellátást kell biztosítani.
Amennyiben az ejtõernyõs és búvár katona másnap nem a
napi munkarend kezdetére vonul be a szolgálati helyére, a
norma reggeli hányada élelmiszer-utalvánnyal megváltható. Ezt a parancsnoknak napiparancsban kell szabályoznia.

10. §
Az élelmiszer-utalványt annak a szolgálati elöljárónak
az engedélyével lehet kiadni, aki felelõs a központi szervnél, parancsnokságon szolgálatot teljesítõ hivatásos, szerzõdéses ejtõernyõs, búvár állomány tényleges ugrásáért,
merüléséért. Az elöljáró az ugrás, merülés megtörténtét
igazolni köteles.
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A III. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok
12. §
A III. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes
természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány a
3. számú mellékletben felsorolt esetekben jogosult.

13. §
A III. számú élelmezési normára jogosultak közül a repülõhajózó hivatásos és szerzõdéses állományú katonák
részére a természetbeni ellátás biztosítása helyett élelmiszer-utalványt kell kiadni:
a) heti pihenõnapokon (szombat, vasárnap);
b) szolgálatmentes napon;
c) a repülésmentes kiképzési napokon kiképzési idõn
kívüli idõszakra esõ részétkezés fejében. Ezt a parancsnok
parancsban szabályozza;
d) az éves rendes szabadság idõtartamára;
e) a belföldi szolgálati kiküldetés napjain (ha a norma
szerinti természetbeni ellátásra nincs lehetõség). Ebben az
esetben az igényjogosult állomány a Hjt. 121. § (1) bekezdésében megállapított napidíjra nem jogosult;
f) a parancsnok által engedélyezett tanulmányi és rendkívüli szabadság idõtartamára;
g) a repüléstõl egészségügyi okok miatti távollét, lakáson történõ kezelés, kórházi járóbeteg-kezelés, egészségügyi szabadság, egészségügyi szolgálatmentesség napjaira, legfeljebb az egészségügyi okok miatti távollét megkezdésétõl számított 30 napig. Harminc nap elteltével az
élelmiszer-utalvány kiadását be kell szüntetni. Az újbóli
élelmezési jogosultságot a repülés kezdetével napiparancsban kell engedélyezni;
h) azoknak, akik olyan központi szervnél, parancsnokságon teljesítenek szolgálatot, ahol a III. számú élelmezési
norma szerint nem gazdálkodnak. E személyek – ha szolgálati kiküldetésük során repülõ szervezet étkezdéjében
étkeznek – az igénybe vett étkezésért a III. számú élelmezési norma (résznorma) összegét kötelesek téríteni;
i) külföldi repülõkiképzésen részt vevõ hivatásos és
szerzõdéses repülõhajózó állománynak a kiképzése idõtartamára.

11. §
14. §
A II. számú élelmezési normára igényjogosult hivatásos
és szerzõdéses katonáknak az élelmezési norma vacsora
részértékét élelmiszer-utalvánnyal kell megváltani, ha az
igényjogosult hivatásos és szerzõdéses katona azt a szolgálatteljesítési idõben – önhibáján kívül – természetben
nem tudja igénybe venni. Reggeli és ebéd étkezés címén
élelmiszer-utalvány nem adható ki.

Az élelmiszer-utalványt annak a szolgálati elöljárónak
az engedélyével kell kiadni, aki felelõs a központi szervnél, parancsnokságon szolgálatot teljesítõ hajózó repüléséért. Ilyen címen a szolgálati elöljáró csak akkor engedélyezheti az élelmiszer-utalvány kiadását, ha a hajózó ténylegesen repülõkiképzést folytat.
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15. §

A VI. számú élelmezési norma szerinti ellátás

(1) Meg kell szüntetni a III. számú élelmezési norma
szerinti ellátást:
a) a repüléstõl 3 hónapnál hosszabb idõre egészségügyi
és egyéb ok miatt eltiltott, vagy saját hibájából 3 hónapnál
hosszabb ideig nem repülõ, valamint a repülést saját elhatározásából abbahagyó hajózó esetében. Az igényjogosultságot annak az elöljárónak kell parancsban megszüntetnie, aki a repüléstõl való eltiltást elrendelte (aki a hajózó
hibájáról, elhatározásáról tudomást szerez). Az újbóli
igényjogosultság a repülés megkezdése elõtt 14 nappal
kezdõdik, amelyet az érintett elöljárónak parancsban kell
meghatároznia;
b) a szolgálati viszonyáról lemondott hivatásos és szerzõdéses hajózó személyek élelmezési normára való jogosultságát legkésõbb a lemondási idõ lejártával;
c) a repüléstõl egészségi okok miatt véglegesen letiltottak esetében az MH Kecskeméti Repülõkórház Repülõ Orvosi Bizottság döntésének napjától.

18. §

(2) Az MH KORK-ba beutalt repülõhajózó részére a beutalás elsõ napjától a beutalás utolsó napjáig csak a
VI. számú élelmezési norma szerinti ellátás jár. Élelmiszer-utalványt a beutalás napjaira kiadni nem lehet.
(3) Kórházban fekvõbeteg-ellátásra felvett vagy a rehabilitációs intézetbe beutalt repülõhajózó beosztású állománynak csak a kórházi, rehabilitációs intézeti élelmezési
norma jár természetben. Élelmiszer-utalványt ezen idõszakra kiadni nem lehet.
(4) A repülési napokon a repülési váltásnak megfelelõ
fõétkezést (reggeli, ebéd, vacsora) kötelezõ igénybe venni.
(5) A külföldi katonák részvételével megtartásra kerülõ
törzsvezetési és csapatgyakorlaton, hadijátékon részt vevõ
repülõhajózó beosztású állománynak csak a VI. számú
élelmezési norma kétszeres szorzóval számított értéke jár
természetben. Élelmiszer-utalványt ezen idõszakra kiadni
nem lehet.

A IV. számú élelmezési norma szerinti ellátás
16. §
A IV. számú élelmezési normára természetben jogosult
a kórházi fekvõbeteg-ellátásra felvett személyi állomány,
az ápolás idõtartama alatt.

Az V. számú élelmezési norma szerinti ellátás
17. §
Az V. számú élelmezési normára természetben jogosult
az MH rehabilitációs intézményeibe gyógykezelésre
beutalt személyi állomány a gyógykezelés ideje alatt.

A VI. számú élelmezési norma szerinti természetbeni
élelmezési ellátásra a személyi állomány a 4. számú mellékletben felsorolt esetekben jogosult.

Kiegészítõ élelmezési norma szerinti ellátás
19. §
(1) A kiegészítõ élelmezési normát a katonai szervezet
abban az esetben számolhatja fel, ha az állományba tartozó
hivatásos, szerzõdéses katona feladatát ideiglenesen olyan
helyen hajtja végre, ahol természetbeni élelmezési ellátása
kizárólag polgári vendéglátó-ipari egységben valósítható
meg.
(2) Az (1) bekezdésben elõírtak szerinti ellátást csak az
MH Élelmezési Szolgálatfõnök elõzetes engedélyével,
szerzõdés alapján lehet biztosítani. Az engedély megadásához az ellátó árajánlatát tartalmazó szerzõdéstervezetet,
valamint az ellátásra vonatkozó döntési javaslatot kell felterjeszteni.
(3) A kiegészítõ élelmezési norma összege a döntési javaslatban szereplõ élelmezési norma és a szerzõdéstervezetben meghatározott ár különbözete.

Pótélelmezési normával kiegészített ellátás
20. §
(1) A pótélelmezési normával kiegészített térítésmentes
természetbeni élelmezési ellátásra jogosultak körét az
5. számú melléklet tartalmazza.
(2) A pótélelmezési normára jogosultak létszámát a napi
összesített létszámjelentésnek kell tartalmaznia.

Élelmezési feljavítási normával kiegészített ellátás
21. §
(1) A személyi állomány élelmezési feljavítási normára
jogosult:
a) január 1-jén;
b) március 15-én;
c) május 1-jén;
d) május 21-én;
e) augusztus 20-án;
f) október 23-án;
g) december 25–26-án;
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h) húsvéthétfõn;
i) pünkösdhétfõn;
j) a szerzõdéses katonák alapozó kiképzésének befejezõ napján;
k) csapatzászló adományozás, kerek évforduló (10, 25,
50, 75, 100 év), valamint csapatünnep és fegyvernemi nap
alkalmával;
l) önálló katonai szervezet és jogelõdje (az alapító okiratban jogelõdként meghatározott szervezet) megalakulási napja és felszámolási ünnepsége alkalmával;
m) a külföldön béketámogató tevékenységben részt
vevõ katonai szervezet Nemzeti Nap ünnepsége alkalmával, évente egy alkalommal;
n) a külföldön béketámogató tevékenységben részt
vevõ katonai szervezet elköszönési és visszafogadó
ünnepsége alkalmával.
(2) Az (1) bekezdés a)–i) és m) pontjaiban meghatározott esetekben, amennyiben a külföldön béketámogató
tevékenységben részt vevõ katonai szervezet élelmezése
vásárolt élelmezés formájában történik, a pénznorma a
honi ellátó katonai szervezetnél számolható fel.
(3) Ha az (1) bekezdés a)–l) pontjai szerinti alkalmak
közül kettõ vagy több is ugyanarra a napra esik, az élelmezési feljavítási normát akkor is csak egyszeresen lehet felszámítani.
(4) A pénznorma az (1) bekezdés b)–f) pontjai esetében
az ünnepség megtartásának napjára számítható fel akkor
is, ha az ünnepség az ünnepnapot megelõzõ munkanapon
kerül megrendezésre.

Utánpótlási norma szerinti ellátás
22. §
Utánpótlási norma szerinti ellátás eseteit a 6. számú
melléklet tartalmazza.

Védõital norma szerinti ellátás
23. §
Védõital norma a katonai szervezetek üzemeiben, mûhelyeiben, munkahelyein a külön meghatározott beosztásokban munkát végzõk után számítható fel, külön szakintézkedés alapján.
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jogosultak az étkezéstérítésre kötelezett beosztásban szolgálatot teljesítõk az általuk igénybe vett étkezés vagy részétkezés esetén. Az étkezéstérítésre kötelezett beosztások
felsorolását külön utasítás tartalmazza. Az étkezésért vagy
részétkezésért térítendõ összeget a NORMAFÜZET tartalmazza.
(2) Az I. számú élelmezési norma 50%-os térítésére kötelezett az elõzetes letartóztatását és szabadságvesztését az
MH Katonai Fogházban töltõ hivatásos és szerzõdéses
katona.

Tankonyhai élelmezési norma szerinti ellátás
25. §
Tankonyhai élelmezési norma a katonai felsõoktatási és
a katonai középfokú oktatási intézmény kiképzési tervében jóváhagyott tankonyhai egyéni fõzésen részt vevõ
hallgatók és növendékek után, valamint az MH, haderõnemi és Nemzetközi Katonaszakács Versenyen részt vevõ
állomány által a felkészülés és a verseny napjain elkészített adagszám után számítható fel.

Tisztálkodó szer norma szerinti ellátás
26. §
(1) A tisztálkodó szerre természetben a következõ személyi állomány jogosult:
a) 125 grammos pipereszappanra a katonai középiskola hallgatói és növendékei, a tanítási év hónapjaira (a norma mindenkori pénzértéke kifizethetõ);
b) 125 grammos pipereszappanra az a személyi állomány, akinél a szennyezõdés csak szappanos, meleg vizes
mosással távolítható el;
c) 125 grammos pipereszappanra az egészségügyi szolgálatban (kórházakban, csapatrendelõkben és a gyengélkedõ szobákban) beosztásánál fogva közvetlenül gyógyítással, betegápolással foglalkozó személyi állomány a beosztás kezdõnapjától annak megszûnéséig;
d) szappanra, ipari kéztisztítószerre és bõrápoló készítményre, a fokozott szennyezõdéssel járó munkahelyeken,
az a személyi állomány, akinek bõrét szappanos, meleg vizes mosással el nem távolítható szennyezõdés éri.

24. §

(2) A munkahelyek tisztálkodó szer járandósága:
a) pipereszappan, folyékony kézfertõtlenítõ és tisztítószer a katonai szervezet kezelésében mûködõ konyhák részére, a konyhakapacitás szerinti mennyiségben;
b) pipereszappan a repülõterek magassági állomásaiban üzemelõ fürdõk részére.

(1) Az I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni
munkahelyi élelmezési (reggeli, ebéd, vacsora) ellátásra

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott tisztálkodási
szerek személyenként, munkahelyenként, havonta értendõk. A munkahelyeket és az igényjogosultak foglalkozás

Élelmezési hozzájárulás szerinti ellátás
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szerinti felsorolását, valamint a járandóság mennyiségét
szakintézkedés írja elõ.
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Repülõmûszaki élelmezési támogatás szerinti
ellátás
30. §

Egyéb élelmezési anyag utánpótlási norma szerinti
ellátás
27. §
Az üzemeltetõ katonai szervezetek az új vagy felújítással bõvített konyhák, éttermek egyéb élelmezési anyag
utánpótlási norma szerinti ellátásra természetben jogosultak. Az alapellátást – a konyha és étkezde kapacitását
(férõhelyét), illetve az átalány összegét figyelembe véve –
az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnok állapítja meg.

Teakonyha norma szerinti ellátás
28. §

(1) A támogatás – NORMAFÜZET-ben meghatározott – 100%-os mértékére jogosult az MH repülõ, illetve
repülõeszköz-javító egységeinél, oktatási intézményben
szolgálatot teljesítõ repülõmûszaki Munkaköri Azonosító
Kód (a továbbiakban: MAK) vagy beosztási folyószámú
személyi állomány, aki a „Légijármû szerelõ szakszolgálati engedéllyel” rendelkezik, illetve szakszolgálatot szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ irányítása mellett kijelöltként lát el.
(2) A támogatás 50%-os mértékére jogosult a Honvédelmi Minisztériumban, HM közvetlen alárendeltségébe
tartozó háttérintézményeknél, illetve az MH középszintû
vezetõ szerveinél szolgálatot teljesítõ repülõmûszaki
MAK vagy beosztási folyószámú személyi állomány, aki
a „Repülõmûszaki földi szakszemélyzet szakszolgálati
engedélyének” valamely érvényes típusával rendelkezik,
illetve szakszolgálatot szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ irányítása mellett kijelöltként lát el.

(1) Teakonyha normát felszámíthatják:
a) a katonai szervezetek a szerzõdéses állomány elhelyezése érdekében újonnan épített (átépített, felújított)
épületeikben kialakított teakonyhák után;
b) a katonai szervezetek a kezelésük alatt álló, általuk
üzemeltetett nõtlenszállókban kialakított teakonyhák után;
c) a honvédelmi szervezetek a parancsnoki – irodaépületekben kiépített teakonyhák után.

(3) A támogatás 25%-os mértékére jogosult az MH
középszintû vezetõ szerveinél, HM háttérintézményeknél
szolgálatot teljesítõ repülõmûszaki MAK vagy beosztási
folyószámú személyi állomány, akinek beosztása nem
kötött repülõmûszaki szakszolgálati engedélyhez.

(2) Az (1) bekezdésben szereplõ teakonyha norma alapellátását és összetételét az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnok állapítja meg a NORMAFÜZET-ben.

(1) A repülõmûszaki élelmezési támogatás nem jár
a 30. §-ban meghatározott igényjogosultnak:
a) ha bármilyen jogcímen természetbeni ellátást kap;
b) kórházi, rehabilitációs intézeti ápolás, kezelés alatt
áll;
c) ha felmentés, nyugállományba helyezés, más beosztásba helyezés, egész hónapban fizetés nélküli szabadság,
beosztásból felfüggesztés, elõzetes letartóztatás vagy
katonai fogdában letöltendõ szabadságveszetés miatt a
repülõmûszaki beosztásból, munkakörbõl a szolgálatteljesítés alól felmentik.

Esetenkénti utánpótlási norma szerinti ellátás
29. §
Esetenkénti utánpótlási norma felszámításra jogosultak:
a) a külföldi katonák részvételével megtartásra kerülõ
törzsvezetési és csapatgyakorlatokon, hadijátékokon részt
vevõ külföldi katonák után a gyakorlaton élelmezõ katonai
szervezetek az élelmezési ellátásért térített összeg
5%-ának megfelelõ összegben;
b) a leírási tanúsítvány alapján rendezett konyha, teakonyha és éttermi felszerelés visszapótlására az élelmezési
gazdálkodást végzõ katonai szervezetek a leírt összeg
70%-ának megfelelõ összegben;
c) az élelmezési gazdálkodást végzõ katonai szervezet
a kártérítési eljárás keretében a konyha, teakonyha és éttermi felszerelésbõl megtérült összeg 100%-ának megfelelõ
összegben.

31. §

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben a havi járandóságot idõarányosan (30 naptári nappal számolva) csökkenteni kell.

Tisztítószer norma szerinti ellátás
32. §
Tisztítószer norma szerinti ellátásra jogosultak:
a) a hivatásos és szerzõdéses katonák részére élelmezési ellátást végzõ konyhák és éttermek, az ott étkezõ igényjogosultak ebédlétszáma alapján;
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b) a hallgató és növendék részére élelmezési ellátást
végzõ élelmezõ konyhák és éttermek, az ott étkezõ igényjogosultak ebédlétszáma;
c) a nyugállományú katonák, közeli hozzátartozóik,
valamint a hivatásos állományú katonák és közvetlen hozzátartozóik részére élelmezési ellátást végzõ konyhák és
éttermek, az ott étkezõ igényjogosultak ebédlétszáma
után.

III. Fejezet
TERMÉSZETBENI MUNKAHELYI
ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS
33. §
(1) Az I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni
munkahelyi ebéd ellátásra jogosultak:
a) a hivatásos és szerzõdéses állományú katonák, bármely katonai szervezet által üzemeltetett étkezdében,
b) a hivatásos, szerzõdéses állományú katonák közvetlen
hozzátartozói (házastárs, eltartott gyermek, szülõ) az ebédétkezésre. A természetbeni ebéd igénybevételét az adott katonai szervezet parancsnoka (vezetõje) engedélyezi,
c) a HM és az MH-tól nyugállományba helyezett személyek és azok közvetlen hozzátartozói (házastárs, eltartott
gyermek, szülõ). Az ebéd helyben fogyasztását vagy elvitelét
– a konyha és étkezde teljesítõképességét és a személyzet létszámát figyelembe véve – az étkezdét üzemeltetõ katonai
szervezet parancsnoka (vezetõje) engedélyezi.
(2) Az I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni
munkahelyi reggeli és vacsora ellátásra jogosultak a hivatásos és szerzõdéses állományú katonák bármely katonai
szervezet által üzemeltetett étkezdében. Az igénybe vett
részétkezések (reggeli, vacsora) térítési árát a NORMAFÜZET tartalmazza.
(3) A természetbeni munkahelyi ebéd ellátást az (1) bekezdés a) pontjában említett igényjogosultak akkor is
igénybe vehetik, ha
a) gyermekgondozási segélyen,
b) szabadságon,
c) egészségügyi szabadságon,
d) gyermekgondozási díjon vannak.

IV. Fejezet
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(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról
szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet,
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról
szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet módosításáról szóló
17/1998. (XI. 6.) HM rendelet,
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról
szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet módosításáról szóló
2/1999. (IV. 28.) HM rendelet,
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról
szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet módosításáról szóló
20/1999. (XII. 25.) HM rendelet,
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról
szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet módosításáról szóló
20/2000. (VIII. 15.) HM rendelet,
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról
szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet módosításáról szóló
2/2001. (I. 2.) HM rendelet,
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról
szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet módosításáról szóló
29/2001. (XI. 23.) HM rendelet,
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról
szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet módosításáról szóló
28/2003. (VIII. 8.) HM rendelet,
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról
szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet módosításáról szóló
1/2004. (I. 22.) HM rendelet,
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról
szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet módosításáról szóló
27/2004. (IX. 28.) HM rendelet,
– az önkéntes haderõ kialakításával összefüggésben
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról,
valamint hatályon kívül helyezésérõl szóló 7/2005.
(III. 23.) HM rendelet 1. §-a és 10. §-ának (1) bekezdése,
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról
szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet módosításáról szóló
33/2005. (VIII. 9.) HM rendelet.

34. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap 1. napján
lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

Az I. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei
Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány az
alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:
1. A hivatásos és szerzõdéses katonák – a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 52. § (1)–(3) bekezdése alapján történt – vezénylés idejére (a külföldre vezénylés kivételével), ha a hivatásos katona vezénylés szerinti szolgálati helye az eredeti szolgálati hellyel és az állandó lakhellyel nem esik egybe, a szolgálatteljesítés napjain. Nem jár a természetbeni élelmezési ellátás a rendes,
pót, tanulmányi és rendkívüli szabadság, valamint a fogvatartás idejére, továbbá ha a vezényeltek nem a családjuktól
külön élõk, vagy a vezénylés szerinti szolgálati helyükrõl
(helyõrségbõl) naponta hazautaznak.
2. A szolgálat érdekében áthelyezett hivatásos és szerzõdéses állományú katona részére – amennyiben emiatt
családjától (házastárs; élettárs; vér szerinti, eltartott, illetõleg nevelt gyermek; valamint eltartásra jogosult egyéb közeli hozzátartozó, ha ez utóbbiakat a saját háztartásában az
áthelyezés idõpontjában ténylegesen el is tartotta) külön
él – a szolgálatteljesítés napján. Az elsõ beosztásba helyezés – amennyiben a különélés feltételei teljesülnek –
ugyancsak a szolgálat érdekében történõ áthelyezésnek
minõsül. Nem jár természetbeni ellátás rendes, pót, tanulmányi, rendkívüli és egészségügyi szabadság, fogvatartás
napjaira, és ha az áthelyezés szerinti szolgálati helyérõl
(helyõrségbõl) naponta hazautazhat, valamint ha e rendelet szerint magasabb élelmezési normára jogosult.
3. Átszervezés következtében helyõrséget változtató
katonai szervezet hivatásos és szerzõdéses katonái az áttelepülés megkezdésének napjától az új helyõrségbe érkezés
napjáig.
4. A készenlét fenntartása és fokozása készenléti idõszakainak elrendelése esetén a hivatásos és szerzõdéses
katonák, ha a készenlét ideje alatt parancs szerint szolgálati helyükrõl nem távozhatnak el.
5. A HM Honvéd Vezérkar fõnöke és a HM Honvéd
Vezérkar arra jogosult fõnöke intézkedésében a készenlét
fenntartása és fokozása feladatai végrehajtására meghatározott személyek által elrendelt magasabb készenléti ellenõrzések alkalmával az ellenõrzött katonai szervezet hivatásos és szerzõdéses katonái, valamint az ellenõrzést
végrehajtók, az ellenõrzés idõtartama alatt.
6. Az õr- és ügyeleti szolgálatot ellátó hivatásos és
szerzõdéses katonák, a szolgálatteljesítés napjain, ha a
szolgálati helyükrõl lakásukra nem távozhatnak el. Termé-
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szetbeni ellátás hiányában élelmiszer-utalványt kell kiadni. Más élelmezési normák alapján természetbeni ellátásra
vagy élelmezési támogatásra jogosultak õr- és hadmûveleti vagy ügyeleti szolgálat ellátás címén térítés nélküli
természetbeni ellátásban nem részesülhetnek.
7. Az állandó helyõrségbõl kiképzõ bázisra, kiképzõ
központba, valamint más katonai szervezethez kiképzésre,
reptér közelvédelmi légvédelmi gyakorlatra elvonuló
hivatásos, szerzõdéses katonák az elvonulás napjától az
állandó helyõrségbe történõ visszatérés napjáig.
8. Tanteremben levezetésre kerülõ hadijátékon, törzsvezetési gyakorlaton és törzsgyakorláson részt vevõ hivatásos és szerzõdéses katonák, ha a gyakorlat ideje alatt
parancs szerint szolgálati helyükrõl nem távozhatnak el.
9. A helyõrségi báziskiképzésen az egységgel, alegységgel részt vevõ hivatásos és szerzõdéses állományú
katonák, ha az étkeztetés a kiképzõ bázison (terepen) történik.
10. Éleslövészetek, robbantások, rendszergyakorlatok
alkalmával a végrehajtó katonai szervezettõl a lõtérre,
gyakorlat helyszínére vonuló hivatásos és szerzõdéses
állományú katonák a lõtéren, gyakorlat helyszínén tartózkodás idejére.
11. Hazai tüzérségi éleslövészetre elvonuló alegységek
lövészetén a lõteret fenntartó katonai szervezet állományából kirendelt, ellenõrzõ hivatásos tüzérkatonák, a norma
részhányadára. A résznormát az éleslövészetet végrehajtó
katonai szervezet számolhatja el, ennek megfelelõen az ellenõrzõ tüzérkatonák természetbeni ellátását is a lövészetet végrehajtó katonai szervezet biztosítja.
12. Az MH Légierõ Parancsnokság (a továbbiakban:
MH LEP) Légi Irányító Központjaiban szolgálatot teljesítõ hivatásos, szerzõdéses állomány részére a szolgálatteljesítés napján. A szolgálat napján más élelmezési normák
alapján természetbeni ellátásra vagy élelmezési támogatásra jogosultak térítés nélküli természetbeni ellátásban
nem részesülhetnek.
13. A készenléti alegység állománya, valamint az
MH LEP alárendeltjeinél légvédelmi készenléti szolgálatot teljesítõ hivatásos, szerzõdéses állományú katonák, ha
a feladat, készenléti szolgálat miatti parancs szerint szolgálati helyükrõl nem távozhatnak el.
14. A katonai szállítmánykísérõ feladatot ellátó hivatásos és szerzõdéses katonák, a szállítmánykísérés napjain.
15. A szerzõdéses katonának jelentkezõ személy az
MH Egészségvédelmi Intézetben egészségügyi-alkalmassági vizsgálatok idõtartama alatti részétkezésre.
16. A hivatásos és szerzõdéses katonák, az alap és
szakalapozó kiképzés idõtartamára.
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17. A HM szintû gyakorlattervezõi konferencián részt
vevõ hivatásos és szerzõdéses állomány a konferencia idõtartamára.

29. Az elõzetes letartóztatásukat és szabadságvesztésüket az MH Katonai Fogházban töltõ hivatásos és szerzõdéses katonák, 50%-os nyersanyagköltség ellenében.

18. A két vagy több vezetési szinten megrendezésre kerülõ gyakorlatok, hadijátékok, haditechnikai bemutatók
záró rendezvényeire meghívott állomány a rendezvény
megtartásának idejére. A résztvevõk körét (létszámát) a
rendezvény megtartását elrendelõ elöljáró személy határozza meg.

30. A szabadságvesztés büntetésüket az MH Katonai
Fogházban töltõ más fegyveres testületek volt tagjai a büntetésük letöltése alatt.

19. A katasztrófák elleni védekezésre, elhárításra berendelt állomány részére, a katonai szervezetnél eltöltött
készenlét idõszakában, ha parancs szerint lakásukra nem
távozhatnak el.
20. A katonai kiképzésre behívott önkéntes tartalékosok a külön rendeletben meghatározottak szerint.
21. Az MH és haderõnemi szinteken megrendezésre
kerülõ sportbajnokságok döntõin részt vevõ sportolók (hivatásos és szerzõdéses katonák), valamint a versenyt rendezõk és versenybírók a döntõk napjain.
22. A hazai és nemzetközi járõrbajnokságon részt vevõ
csapat tagjai és vezetõi a lõtéren végrehajtott felkészülés
idõszakára.
23. A hallgató a szolgálati viszonyának kezdõnapjától
a hallgatói jogviszony megszûnése napjáig, valamint a
gyakorlati kiképzés, csapatgyakorlat idõtartamára, ha részére e rendelet alapján magasabb élelmezési norma nincs
megállapítva.
24. A növendék a honvéd középiskola és kollégiumba
történõ bevonulás napjától a kollégiumi elhelyezés megszûnésének napjáig, a tanév idõtartamára, illetve a kollégiumban tartózkodás ideje alatt.
25. Az MH 32. Budapest Õr és Díszezred díszzászlóalj,
központi zenekar és a helyõrségi zenekarok, illetve a helyõrségtõl díszelgésre kirendelt hivatásos és szerzõdéses
állományú katonák ünnep-, munkaszüneti és kiképzésmentes napokon, valamint munkanapokon a szolgálatteljesítési idõn túli díszelgési feladatokra történõ felkészülés,
valamint végrehajtás idején.
26. A katonai szervezeteknél a 21. §-ban felsorolt ünnepnapokon rendezett ünnepségeken részt vevõ belsõ és
külsõ vendégek az ebéd résznormára, illetve, ha a katonai
szervezetnél az ünnepséget az ünnepnapot megelõzõ munkanapon rendezik, az ebéd résznorma a rendezvény napján
számolható el.
27. A katonai szervezet által évente egy alkalommal
szervezett nyugdíjas találkozón részt vevõ nyugállományú
és a parancsnok által a rendezvényre meghívott aktív katonák részére a találkozó napján.
28. Az önálló állománytáblával vagy munkaköri jegyzékkel rendelkezõ katonai szervezet és jogelõdje megalakulási napja és felszámolási ünnepsége alkalmával a meghívott személyi állomány a norma ebéd hányadának értékében.

31. Az MH Szentendre Kiképzõ Központban a szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas jelentkezõk bevonulásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat végzõ
hivatásos és szerzõdéses állományú katonák és bevonulók
a bevonulás napján. A feladatok végrehajtására más katonai szervezettõl érkezõ hivatásos és szerzõdéses állományú katonák a Hjt. 121. § (1) bekezdés szerinti napidíjra
nem jogosultak.

2. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez
A II. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei
A II. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány az
alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:
1. A repülõ egység, alegység állományába tartozó ugróállományba sorolt ejtõernyõs hivatásos és szerzõdéses
katona, a beosztás kezdõ napjától a beosztás megszûnése
napjáig.
2. A harcászati hírszerzõ alegység állományába tartozó
hivatásos és szerzõdéses katona a beosztás kezdõ napjától
a beosztás megszûnése napjáig.
3. Az ejtõernyõs felderítõ alegység állományába tartozó ugróállományba sorolt ejtõernyõs hivatásos és szerzõdéses katona a beosztás kezdõ napjától a beosztás megszûnése napjáig, valamint az ejtõernyõs felderítõ szakos és ejtõernyõs kiképzésen részt vevõ hallgatók, az ejtõernyõs
gyakorlati képzés megkezdése elõtt 14 nappal, a gyakorlati képzés befejezésének napjáig.
4. A szárazföldi egység, alegység szervezetében lévõ
ejtõernyõs és búvár állományú vagy MAK számú hivatásos és szerzõdéses katonák, az ejtõernyõs és búvárállományba sorolás napjától, annak megszûnéséig.
5. A 3–4. pontokban felsorolt ejtõernyõsök, búvárok
természetbeni jogosultságát, besorolását – az illetékes MH
szakmai elöljáró rendelkezése alapján – az egység, alegységparancsnok kiképzési idõszakonként parancsban köteles elõírni.
6. A központi szervnél, parancsnokságnál szolgálatot
teljesítõ ejtõernyõs és búvár hivatásos és szerzõdéses katona a tényleges ugró, merülési feladat megkezdése elõtt, a
feladatok befejezéséig.
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3. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

3. A terepen levezetésre kerülõ kiképzési, szakharcászati foglalkozás, kihelyezés idõtartama alatt a hallgató és
növendék.

A III. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei

4. A hivatásos és szerzõdéses katonák a terepen levezetésre kerülõ alap és szakalapozó kiképzés, átképzés, szaktanfolyam idõtartama alatt.

A III. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes
természetbeni élelmezési ellátásra a hivatásos és szerzõdéses állomány az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:
1. A repülõ egység, alegység állományába tartozó és
repülõ eszközökön repülést végzõ hajózó MAK számú hivatásos és szerzõdéses katonák, a beosztás kezdõ napjától
a beosztás megszûnése napjáig.
2. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem nappali
tagozatán tanuló vagy képzésre vezényelt és gyakorlati
repülõ kiképzésen részt vevõ hallgatók a gyakorlati repülés megkezdése elõtt 14 nappal, a kiképzés befejezéséig.
3. Az MH Kecskeméti Repülõkórházba kivizsgálásra
berendelt ejtõernyõs, búvár és repülõhajózó hivatásos és
szerzõdéses katona a kivizsgálás napjain, továbbá a barókamrában vizsgálatot végzõ orvosok, a vizsgálat elõtt
14 nappal és a vizsgálatok alatt.
4. Azok a repülõeszközökön repülõ hajózó MAK számú hivatásos és szerzõdéses katonák, akik központi szervnél, parancsnokságon teljesítenek hajózó MAK számhoz
kötött beosztásban szolgálatot.
5. A Légi Kutató – Mentõ Szolgálat egészségügyi szakállománya a beosztás betöltésének kezdõnapjától annak
befejezéséig.
6. A MEDEVAC szolgálat egészségügyi szakállománya a szolgálatteljesítés napján.

4. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez
A VI. számú élelmezési norma szerinti
természetbeni élelmezési ellátás esetei
A VI. számú élelmezési norma szerinti természetbeni
élelmezési ellátásra a személyi állomány az alábbiakban
felsorolt esetekben jogosult:
1. A törzsvezetési és csapatgyakorlatokon, hadijátékokon részt vevõ hivatásos, szerzõdéses katonák a gyakorlat
kezdetétõl a befejezés napjáig, ha részükre beosztásuknál
fogva – e rendelet alapján – magasabb értékû élelmezési
norma nincs megállapítva. Ezen igényjogosultaknak a magasabb értékû élelmezési norma szerinti ellátás jár.
2. Azok a törzsvezetési és csapatgyakorlatokon, hadijátékokon részt vevõ hivatásos, szerzõdéses katonák, akik az
élelmezési ellátásért külön egyezmény alapján térítenek, a
norma kétszeres szorzóval számított értékében.

5. A külföldi katonák részvételével megtartásra kerülõ
törzsvezetési és csapatgyakorlaton, hadijátékon részt vevõ
magyar hivatásos, szerzõdéses katonák, a gyakorlat, hadijáték napjain, továbbá a külföldön szolgálatot teljesítõ – és
természetbeni ellátásra jogosult – hivatásos és szerzõdéses
katonák a külföldön tartózkodás ideje alatt, a norma kétszeres szorzóval számított értékében.
6. Aknamentesítés és tûzszerész feladatok ellátására
kirendelt hivatásos és szerzõdéses katonák a feladatvégrehajtás ideje alatt.
7. A Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal rádió felderítést végzõ rádió felderítõ és iránymérõ rendszer
állomásain szakmai feladatot ellátó hivatásos és szerzõdéses katonák a Hivatal állandó objektumain kívüli kihelyezés idõtartama alatt.
8. A HM és az MH különbözõ vezetési szintjein megrendezésre kerülõ, az egész honvédelmi szervezetet, az
egyes szolgálati vagy szakmai alárendeltekkel rendelkezõ
HM fõosztályokat, fõcsoportfõnökségeket, a Honvéd Vezérkar és alárendelt parancsnokságait (haderõnemi parancsnokságok), valamint az MH szolgálati ágak által
megrendezett munkaértekezleten, tanácskozáson résztvevõk (berendeltek) évente legfeljebb négy alkalommal. A
résztvevõk körét (létszámát) a rendezvény megtartását elrendelõ (jóváhagyó) elöljáró határozza meg. E jogcímen
berendelt állomány részére napidíj nem jár.
9. A HM honvéd vezérkari fõnök és a haderõnemi parancsnokok által megtartott havi munka és feladatszabó értekezletre berendeltek és meghívottak havi 1 alkalommal.
A résztvevõk körét (létszámát) a rendezvény megtartását
elrendelõ (jóváhagyó) elöljáró határozza meg. E jogcímen
berendelt állomány részére napidíj nem jár.
10. A rádiórelé URH rendszerben mûködõ átjátszó állomásain szolgálatot teljesítõ hivatásos, szerzõdéses katonák, amennyiben az adott állomáson szolgálati lakással
nem rendelkeznek, az átjátszó állomásokra történt beosztás napjától annak megszûnéséig.
11. A katasztrófák elleni védekezésre, elhárításra kirendelt állomány, a kirendelés napjától az állandó körletbe, katonai szervezethez visszaérkezés napjáig, a norma
kétszeres szorzóval számított értékében. A norma terhére
alapétkezést, éjszakai pótlékot, az idõjárási viszonyoknak
megfelelõ védõitalt kötelezõ biztosítani.
12. A külföldön béketámogató tevékenységben részt
vevõ katonai szervezet honi kiképzésén, felkészítésén,
valamint a hazatérés utáni visszaillesztésen részt vevõ
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állomány a felkészítés kezdetétõl a befejezés napjáig, ha
részükre beosztásuknál fogva – e rendelet alapján – magasabb értékû élelmezési norma nincs megállapítva. Ezen
igényjogosultaknak csak a magasabb értékû élelmezési
norma szerinti ellátás jár.
13. A külföldön béketámogató tevékenységben részt
vevõ katonai szervezet elköszönési és visszafogadó ünnepségén részt vevõk, a külön rendeletben meghatározott
belsõ és külsõ vendégek az ebéd résznorma értékére.
14. A külföldön béketámogató tevékenységben részt
vevõ önálló élelmezési szolgálattal nem rendelkezõ katonai szervezeteknél a 21. § a)–i), m) pontjaiban felsorolt
ünnepnapokon rendezett ünnepségeken részt vevõ belsõ és
külsõ vendégek a norma kétszeres értékére. A normát a
honi ellátó katonai szervezet számíthatja fel.
15. Az MH KORK-ba regeneráló pihenésre beutalt hivatásos, szerzõdéses katonák. A regeneráló pihenésre beutalt hivatásos, szerzõdéses katonák családtagjai külön
rendeletben3 meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni.
16. Az MH KORK-ot beutalás alapján történõ üdülésre, illetve rövid idõtartamú hétközi, hétvégi pihenésre
igénybe vevõ igényjogosult és családtagja térítés ellenében.
17. Az MH KORK-ba regeneráló pihenésre beutalt repülõhajózó, ejtõernyõs, búvár hivatásos és szerzõdéses katona részére a beutalás elsõ napjától a befejezés napjáig.
18. Az MH KORK-ban az MH katonai szervezeteitõl
kiképzési célú rendezvényeken részt vevõ hivatásos, szerzõdéses katonák.
19. A hivatásos tiszti és tiszthelyettesi avatás alkalmával rendezett ünnepségen avatottak, valamint a külsõ és
belsõ vendégek a norma ebédhányadára.

5. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez
Pótélelmezési norma szerinti ellátás esetei
A Pótélelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a hivatásos és szerzõdéses állomány az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:
1. A hivatásos és szerzõdéses katonák a törzsvezetési
és csapatgyakorlatokon, hadijátékokon.
2. A katonai szállítmánykísérõ feladatot ellátó hivatásos és szerzõdéses katonák a szállítmánykísérés napjain.
3. A készenlét fenntartása fokozása magasabb készenléti idõszakában légtérellenõrzõ szervezetek állandó elhe3
Jelenleg: a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002. (V. 10.)
HM rendelet.
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lyezési körletében folyamatos hadmûveleti, ügyeleti szolgálatot ellátó hivatásos és szerzõdéses katonák a szolgálatteljesítés napjain.
4. Az MH LEP Légi Irányító Központjaiban éjszaka
szolgálatot teljesítõ hivatásos, szerzõdéses katonák a szolgálatteljesítés napján.
5. A légvédelmi rakéta és tüzér alegységeknél légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó hivatásos és szerzõdéses katonák a szolgálatteljesítés napjain.
6. A légvédelmi, légtérellenõrzõ szervezetek állományából az éjszakai repülést kiszolgáló hivatásos és szerzõdéses katonák az éjszakai igénybevétel napjain.
7. Az MH repülõ egységeinél a repülést kiszolgáló
III. számú élelmezési norma szerinti ellátásban nem részesülõ START szolgálatot ellátó hivatásos és szerzõdéses
katonák az éjszakai repülések alkalmával.
8. A 24 órás õr- és ügyeleti szolgálatot ellátó hivatásos
és szerzõdéses katonák a szolgálatteljesítés napján, ha a
szolgálati helyükrõl nem távozhatnak el.
9. Az MH 32. Budapest Õr és Díszezred díszzászlóalj,
központi zenekar hivatásos és szerzõdéses katonái a
díszelgés és a díszelgésre történõ felkészülés, valamint a
helyõrségi zenekarok, illetve a helyõrségtõl díszelgésre kirendelt hivatásos és szerzõdéses katonák a díszelgésre
történõ felkészülés és díszelgési feladatok ellátásának
napjain.
10. A repülõhajózó hivatásos és szerzõdéses katonák
startétkezés címén tényleges repülési napokon, valamint
készültségi szolgálatban, ha a szolgálat teljesítésének helyérõl (laktanyából) nem távozhatnak el. A pótnorma csak
természetben biztosítható, a startétkezés összegét élelmiszer-utalvánnyal megváltani nem lehet. A központi szervnél, parancsnokságon és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen szolgálatot teljesítõ repülõhajózó hivatásos és
szerzõdéses katonák részére tényleges repülési napokon a
startétkezést parancs (repülési terv) alapján a repültetõ katonai szervezet térítésmentesen köteles biztosítani.
11. Az MK védelmi tervének kidolgozására kijelölt
állomány a kidolgozás napjain.
12. Az aknakutató, tûzszerész vagy mûszaki feladatot
ellátó hivatásos és szerzõdéses katonák a szolgálat és feladatellátás napjain.
13. Tanintézeti pótnormára a hallgató és növendék a
jogviszonyuk kezdetétõl a megszûnéséig (a tanintézet által
szervezett táborozás idõszakát is ideértve). A pótnormát
kézhez fizetni nem lehet.
14. Az MH szinten, haderõnemi szinteken, valamint
csapattagozatban megrendezésre kerülõ különbözõ sportrendezvényeken és azok döntõin részt vevõ hivatásos és
szerzõdéses katonák, valamint a versenyt rendezõk és versenybírók a döntõk napján.
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15. Az MH laktanyáiban, kórházaiban vért adó hivatásos és szerzõdéses katonák a véradás napján. A megállapított pótnormát csak akkor lehet elszámolni az élelmezési
költségvetési elõirányzat terhére, ha a polgári vérellátó állomás a Magyar Honvédség laktanyáiban vesz vért. A saját konyhát nem üzemeltetõ katonai szervezetek a magasabb pótnormát számolhatják el.

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe
tartozó egyes szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról*

6. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

Utánpótlási norma szerinti ellátás esetei

1. §

1. Az MH katonai szervezetek konyhái és étkezdéi a
meleg ebéd étkezést igénybe vevõ hivatásos és szerzõdéses katonák és egyéb jogcímen jogosultak létszáma után.

E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a szociális és
munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei
e rendelet 2. számú mellékletével kerülnek kiadásra.

2. Az MH katonai szervezetek konyhái és étkezdéi a
meleg ebéd étkezést igénybe vevõ hallgató és növendék
létszáma után.
3. Az MH katonai szervezetek konyhái és étkezdéi a
meleg ebéd étkezést igénybe vevõ hivatásos és szerzõdéses katonák közeli hozzátartozói, a nyugállományba
vonult katonák és közeli hozzátartozói létszáma után. A
nyugállományú személyek és hozzátartozóik csak akkor,
ha a katonai szervezet konyha és étkezde kapacitása, valamint a személyzet a szolgáltatást biztosítani tudja. E lehetõséghez a katonai szervezet parancsnokának, vezetõjének
hozzájárulása szükséges.
4. A honvéd kórházak, rehabilitációs intézetek étkezdéi az ápolt betegek ebédlétszáma után.
5. Az eldobható élelmezési felszereléssel biztosított
hazai és nemzetközi gyakorlatokon részt vevõ katonai
szervezetek igényjogosult állományának ebédlétszáma
után a tevékenység élelmezési ellátását végrehajtó katonai
szervezet.
6. A külföldön üzemeltetett konyha és étkezde élelmezési felszerelésre és egyéb fogyó anyagra a hivatásos és
szerzõdéses katonák ebédlétszáma után.
7. A katonai szervezetek évente, az általuk tárolt élelmezési állománytáblás szaktechnikai eszközök darabszáma után.
8. A katonai szervezetek a hivatásos és szerzõdéses állomány kiegészítése esetén szükséges egyéni melegítõ
eszközök elsõ ellátmányára.
9. A katonai szervezetek, hivatalok, intézmények, nõtlenszállók, igazgatóságok, Hadkiegészítõ Parancsnokságok teakonyháinak felszerelése és egyéb anyagai után
évente.
10. A startbüfék konyhai és éttermi felszerelési és
egyéb fogyó anyagaira a startétkezést ténylegesen igénybe
vevõ állomány után.

A szociális és munkaügyi miniszter
2/2006. (VIII. 8.) SZMM
rendelete

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az iskolarendszeren kívüli képzések esetében 2007.
január 1-jétõl kell alkalmazni.
(2) A folyamatban lévõ képzéseket a megkezdésükkor
érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-,
pótlóvizsgák letételére a korábbi követelmények szerint
2008. június 30-áig van lehetõség.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe
történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006.
(II. 17.) OM rendelet 1. számú melléklete táblázatában
szereplõ:
a) a 110. sorszámú „gépi forgácsoló” szakképesítés
esetében a 3. oszlopban megjelölt „31 521 09 0100 31 05
marós, horizontos” rész-szakképesítés megnevezése „marós”-ra változik, a 7. oszlopban a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális idõtartama alatt feltüntetett „2 év, 2000 óra” helyébe „3 év, 3000 óra” lép,
b) a 309. sorszámú „bolti eladó” szakképesítés esetében a 3. oszlopban megjelölt „31 341 01 0010 31 02” azonosítószámú „cipõeladó” elágazás megnevezése „élelmiszer- és vegyi áru-eladó”-ra változik, a „31 341 01 0010 31
03” azonosítószámú „élelmiszer- és vegyi áru-eladó” elágazás megnevezése „mûszaki cikk eladó”-ra változik, a
„31 341 01 0010 31 04” azonosítószámú „porcelán- és vasedény-eladó” elágazás megnevezése „porcelán- és edényáru-eladó” megnevezésre változik, a „31 341 01 0010 31
05” azonosítószámú „ruhaeladó” elágazás megnevezése
* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
100. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím:
1394 Budapest 62, Pf. 357).
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„ruházati eladó”-ra változik, valamint a 8. oszlopban a
szakképesítés FEOR száma „5111”-rõl „5112”-re változik,
c) a 314. sorszámú „kereskedõ” szakképesítés esetében
a 3. oszlopban megjelölt „52 341 05 0010 52 01” azonosítószámú „bútor- és lakástextil-kereskedõ” elágazás szakképesítési köre rész-szakképesítésre változik, azonosítószáma „52 341 05 0100 52 01-re” változik, az „52 341 05
0010 52 02” azonosítószámú „élelmiszer- és vegyi áru-kereskedõ” elágazás szakképesítési köre rész-szakképesítésre változik, azonosítószáma „52 341 05 0100 52 02-re”
változik, az „52 341 05 0010 52 03” azonosítószámú „ruházati (textil-, konfekció-, cipõ-) kereskedõ” elágazás
szakképesítési köre rész-szakképesítésre változik, azonosítószáma „52 341 05 0100 52 03” azonosítószámra változik, megnevezése „ruházati kereskedõre” változik, illetve
kiegészül az „52 341 05 001 54 01 kereskedelmi bolthálózat szervezõ” ráépüléssel és a 7. oszlopban a ráépülés megszerzéséhez szükséges képzés maximális idõtartama
„350 óra” feltüntetésével, valamint a 8. oszlopban a szakképesítés FEOR száma „5112”-rõl „5111”-re változik,
d) a 315. sorszámú „kereskedõ boltvezetõ” szakképesítés esetében a 3. oszlopban szereplõ „52 341 06 0001 54 01
kereskedelmi bolthálózat szervezõ” ráépülés törlésre kerül,
e) a 319. sorszámú „logisztikai ügyintézõ” szakképesítés esetében az 1. oszlopban megjelölt „52 345 03 0000 00
00” azonosítószáma „54 345 02 0000 00 00-re” változik,
f) a 323. sorszámú „mûszakicikk-kereskedõ” szakképesítés esetében az 1. oszlopban megjelölt „33 341 03
0000 00 00” azonosítószáma „51 341 01 0000 00 00-re”
változik, valamint a 3. oszlopban megjelölt „33 341 03
0100 31 01” azonosítószámú „mûszakicikk eladó”
rész-szakképesítés törlésre kerül.
(4) 2006. december 31-én hatályát vesztik az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet mellékletében a „Belkereskedelem, idegenforgalom” szakmacsoportba tartozó „31 7862 05 Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó”, „33 7862 01 Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedõ”, „52 7862 02 Kereskedelmi technikus”, „52 3435
04 Marketing- és reklámügyintézõ”, a „Kereskedelem,
marketing, üzleti adminisztráció” szakmacsoportba tartozó „52 3435 02 Logisztikai ügyintézõ”, a „Külkereskedelem” szakmacsoportba tartozó „52 3433 03 Üzleti ügyintézõ”, „54 3433 03 Külkereskedelmi üzletkötõ”, „54 3433
05 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser”, a „Gépészet” szakmacsoportba tartozó „31 5216
16 Szerkezetlakatos”, „52 5442 03 Gépgyártás-technológus technikus”, a „Fémmegmunkálás” szakmacsoportba
tartozó „33 5233 02 Szerszámkészítõ”, a „Nem fizikai foglalkozás” szakmacsoportba tartozó 52 5482 03 Veszélyesáru-/ADR-ügyintézõ” szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelkezései, továbbá az
egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló
28/2003. (X. 18.) OM rendelet I. számú mellékletében 32.,
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35., 39., 40., 41., 47., 50., 53., 56. sora, illetve a Rendelet
II. számú mellékletében szereplõ „33 7862 01 Élelmiszerés vegyi áru-kereskedõ”, „31 5233 14 Fémforgácsoló”,
„31 5216 10 Gázvezeték- és készülékszerelõ”, „31 5233
04 Géplakatos”, „33 7862 03 Ruházati kereskedõ”,
„33 7862 04 Vas- és mûszaki kereskedõ”, „31 5216 20
Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ” szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelkezései, valamint a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 64/1994. (XII. 15.) FM rendelet mellékletében
szereplõ táblázat 56. sora és az 56. sorszámú „32 5233 01
Fûrészipari szerszámélezõ” szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelkezései.
(5) A (4) bekezdésben hatályon kívül helyezett szakmai
és vizsgakövetelményekhez tartozó szakképesítések
tekintetében a szakmai vizsga megszervezésére elnyert
jogosultságok, a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vétele, továbbá az Országos szakmai vizsgaelnöki nyilvántartások az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben
felsorolt szakképesítések esetében a 3. számú mellékletben megjelölteknek megfelelõen, az eredetileg meghatározott határidõig érvényesek.
Csizmár Gábor s. k.,
szociális és munkaügyi minisztériumi
államtitkár

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
közleménye
a Kormány 2006. II. félévi munkatervébõl származó
jogalkotási feladatok jegyzékérõl
Elõterjesztés az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény módosításáról
Felelõs: EüM
IRM
Elõterjesztés a 2007–2013-as programozási idõszakban
az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
Elõterjesztés az ikerintézményi (twinning) program
fejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 73/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
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Elõterjesztés az EGT Finanszírozási Mechanizmus és
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
Elõterjesztés az Európai Unió strukturális alapjaiból
és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
Elõterjesztés a növényvédelmi bírság tételes mértékérõl
szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: FVM
Elõterjesztés a számítógépes ingatlan-nyilvántartási
rendszerbõl történõ szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerzõdés kötelezõ elemeirõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: FVM
MeH (EKK)
Elõterjesztés az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható tevékenységek végzésének feltételeirõl
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
IRM
Elõterjesztés a kettõs felhasználású termékek és technológiák kereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló
50/2004. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés az Európai Védelmi Ügynökség és annak
személyzete részére biztosított kiváltságokról és mentességekrõl szóló, az Európai Unió tagállamai kormányainak
a Tanács keretében ülésezõ képviselõi határozatának
kihirdetésérõl szóló törvényrõl
Felelõs: HM
IRM
Elõterjesztés a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról
Felelõs: HM
IRM
Elõterjesztés a jogügyletek biztonságának erõsítése
érdekében szükséges törvénymódosításokról
Felelõs: IRM
Elõterjesztés a büntetõeljárásban folytatott közvetítõi
tevékenységrõl szóló törvényjavaslatról
Felelõs: IRM
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Elõterjesztés a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvénnyel és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvénnyel összefüggõ egyes törvények módosításáról [beleértve a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes törvények
módosításáról, a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatal létesítésérõl és egyes hatáskört megállapító jogszabályi
rendelkezések módosításáról szóló 1991. évi VII. törvény,
valamint az FVM területi szerveinek átszervezéséhez
szükséges egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot]
Felelõs: IRM
FVM
Elõterjesztés az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvénnyel
összefüggõ egyes törvények módosítására vonatkozó törvényjavaslatról
Felelõs: IRM
Elõterjesztés a csomagolásról és a csomagolási hulladék
kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés az Európai Közösségek, azok tagállamai
és a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad
mozgásáról szóló megállapodás és a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak,
a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar
Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel
Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása
következtében a megállapodásban szerzõdõ félként való
részvételérõl szóló jegyzõkönyv, valamint a megállapodás
kihirdetésérõl
Felelõs: KüM
Elõterjesztés a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény módosításáról
Felelõs: OKM
IRM
Elõterjesztés a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: OKM
Elõterjesztés a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról [a 117/1992. (VII. 29.)
Korm. rendelet módosítása]
Felelõs: OKM
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Elõterjesztés a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: OKM
MeH (EKK)
Elõterjesztés a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: OKM
Elõterjesztés az ESPON 2006 Program Közösségi Kezdeményezésrõl szóló „Megállapodás” módosításáról
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a polgármester öregségi nyugdíjának,
valamint közszolgálati járadékának megállapításáról és
folyósításáról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság hatósági, szakhatósági és szakértõi feladatairól,
hatásköreirõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi XXXV. törvény végrehajtásáról
szóló törvényjavaslatról
Felelõs: PM
IRM
Elõterjesztés a külföldön nyilvántartásba vett adóalany
számára adható általános forgalmi adó visszatérítésrõl
szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: PM
Elõterjesztés az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról
szóló törvénytervezetrõl
Felelõs: SZMM
IRM
Elõterjesztés az ágazati párbeszéd bizottságokról és
a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló
törvénytervezetrõl
Felelõs: SZMM
IRM
Elõterjesztés a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló törvénytervezetrõl
Felelõs: SZMM
IRM
Elõterjesztés az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és mûködésének részletes szabályairól szóló
67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: SZMM
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Elõterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról
Felelõs: SZMM
IRM
Elõterjesztés a védett foglalkoztatók részére fenntartott
közbeszerzések részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: SZMM
Elõterjesztés az EU Költségvetésébõl 2007-tõl támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések elõkészítése fejezeti kezelésû elõirányzat decentralizált forrásának
felhasználásáról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
Elõterjesztés az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi
LXXXV. törvény módosításáról
Felelõs: FVM
MeH (EKK)
IRM
Elõterjesztés a közösségi, valamint a nemzeti agrárvidékfejlesztési támogatások intézményi és eljárási rendjérõl szóló törvényjavaslatról és a végrehajtásáról szóló
kormányrendeletrõl
Felelõs: FVM
IRM
Elõterjesztés a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára és a termékek
ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: FVM
IRM
MSZH
Elõterjesztés a hírközléssel összefüggõ egyes törvények
módosításáról (benne a postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosítása, az elektronikus hírközlésrõl szóló
2003. évi C. törvény módosítása)
Felelõs: GKM
MeH (NBI)
IRM
Elõterjesztés a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló
1997. évi LVIII. törvény módosításáról
Felelõs: GKM
IRM
Elõterjesztés a nehéz tehergépkocsik közlekedésének
korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: GKM
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Elõterjesztés a számhordozhatóság szabályairól szóló
46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet és az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás
rendjérõl szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
MeH (EKK)
Elõterjesztés a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
IRM
Elõterjesztés a közúti közlekedési szolgáltatásokról és
a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988.
(XII. 20.) MT rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a vasúti árufuvarozási szerzõdésekre vonatkozó részletes szabályokról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a mérésügyrõl szóló törvényrõl, valamint a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatról
Felelõs: GKM
IRM
Elõterjesztés a hõtermelõ fûtési- és légkondicionáló
rendszerek energetikai felülvizsgálatáról (2002/91/EK
irányelv)
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a társasági törvény, a cégtörvény és a
csõdtörvény rendelkezéseinek módosításáról
Felelõs: IRM
Elõterjesztés az állami tulajdonban lévõ vállalkozói
vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény
módosításáról (aranyrészvény)
Felelõs: IRM
KüM
PM
GKM
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tásáról szóló 74/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés a védett állatfajok védelmére, tartására,
bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés az egyes létesítmények üvegházhatású
gáz-kibocsátásának engedélyezésérõl, nyomon követésérõl és jelentésérõl szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés a konzuli védelemrõl szóló 2001. évi
XLVI. törvény módosításáról
Felelõs: KüM
IRM
Elõterjesztés az EGT megállapodáshoz való csatlakozásról szóló megállapodás kihirdetésérõl
Felelõs: KüM
Elõterjesztés a minõsített adat védelmérõl szóló törvényjavaslatról
Felelõs: MeH (NBI)
IRM
Elõterjesztés a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és
hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról (2004/18/EK irányelv teljes átültetése érdekében)
Felelõs: MeH
Elõterjesztés az Elektronikus Közszolgáltatások Központjának kialakítását szolgáló jogszabálycsomagról
Felelõs: MeH (EKK)

Elõterjesztés a kriminalisztikai szakértõk képesítési,
szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: IRM

Elõterjesztés a cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: OKM

Elõterjesztés a találmányok szabadalmi oltalmáról
szóló 1995. évi XXXIII. törvénynek a közegészségügyi
problémákkal küzdõ országokba történõ kivitelre szánt
gyógyszeripari termékek elõállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezése tekintetében történõ módosításáról
Felelõs: IRM
MSZH

Elõterjesztés a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
módosításáról
Felelõs: ÖTM
IRM

Elõterjesztés a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési
rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántar-

Elõterjesztés a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint
építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról
Felelõs: ÖTM
IRM
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Elõterjesztés az Országos Területrendezési Tervrõl
szóló 2003. évi XXVI. törvény, valamint a Balaton
Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
Felelõs: ÖTM
IRM
Elõterjesztés az olimpiai központokról szóló 38/2004.
(III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés az önkéntes tûzoltóságokra vonatkozó
részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet módosításáról
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
Felelõs: ÖTM
IRM
Elõterjesztés az értékpapírosításra vonatkozó új törvényjavaslatról
Felelõs: PM
IRM
Elõterjesztés a 2007. január 1-jétõl is fenntartani kívánt
létezõ támogatási programokra vonatkozó jogszabályok
módosításáról
Felelõs: PM
Elõterjesztés a köz- és magánszféra együttmûködésén
alapuló többéves állami kötelezettségvállalások szabályozásáról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: PM
Elõterjesztés a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
Felelõs: SZMM
IRM
Elõterjesztés a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról
Felelõs: SZMM
PM
IRM
Elõterjesztés a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról
Felelõs: SZMM
IRM
OKM
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Elõterjesztés a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
Felelõs: SZMM
IRM
Elõterjesztés a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartásáról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: SZMM
Elõterjesztés az irányított területi kiegyenlítési rendszerrõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: SZMM
Elõterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátások és
a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások november
havi kiegészítõ emelésérõl
Felelõs: SZMM
PM
Elõterjesztés a szociális alapú energiaár-támogatási
rendszer bevezetésére
Felelõs: SZMM
GKM
PM
Elõterjesztés a humán genetikai adatok védelmérõl, valamint a genetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól
szóló törvényjavaslatról
Felelõs: EüM
IRM
Elõterjesztés az egészségügyi területet érintõ nem-konvencionális eljárásokról
Felelõs: EüM
Elõterjesztés az önálló orvosi tevékenységrõl szóló
2000. évi II. törvény módosításáról
Felelõs: EüM
IRM
Elõterjesztés a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és
folyósításáról 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: EüM
Elõterjesztés a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési
jog megszerzésének hitelfeltételeirõl szóló 18/2000.
(II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: EüM
Elõterjesztés az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról (benne az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló
1996. évi LIV. törvény módosítása, a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény
módosítása, a takarmányok elõállításáról, forgalomba

7968

MAGYAR KÖZLÖNY

hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény módosítása, a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása)
Felelõs: FVM
IRM
Elõterjesztés a közlekedéssel összefüggõ egyes törvények módosításáról [beleértve a légi közlekedésrõl
szóló 1995. évi XCVII. törvény (2004/82/EK irányelv),
a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
(2005/44/EK irányelv), a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény, a vasúti közlekedésrõl szóló
CLXXXIII. törvény módosítását]
Felelõs: GKM
IRM
Elõterjesztés az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 231/1997. (XII. 12.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a közúti szállítást végzõ egyes jármûvek
személyzetének vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl
szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ
egyes jármûvek személyzetének vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl szóló 54/2001. (IV. 10.) Korm. rendelet
módosításáról [ennek részeként az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása]
Felelõs: GKM
IRM
Elõterjesztés a folyami információs szolgáltatásokról
szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetrõl
szóló 1948. évi egyezménynek az 1993. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl rendelkezõ 2003. évi LXXIX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslatról
Felelõs: GKM
IRM
Elõterjesztés a vasúti közlekedés területén a kötelezõ
felelõsségbiztosítás részletes szabályairól
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar
Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekrõl
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: GKM
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Elõterjesztés az elektronikus árlejtésrõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: GKM
MeH (EKK)
Elõterjesztés a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti
célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások
megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló
228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: HM
IRM
Elõterjesztés a honvédelmi és katonai objektumokban
mûködõ szervezetek telepengedélyezésérõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: HM
Elõterjesztés a sajátos építményfajták körébe tartozó
honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól
szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: HM
Elõterjesztés a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényjavaslatról
Felelõs: IRM
Elõterjesztés a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezõ személyek magyarországi beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényjavaslatról
Felelõs: IRM
Elõterjesztés a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi
IV. törvény és más büntetõjogi tárgyú törvények módosításáról (Be., Nbj., Bv. tvr.)
Felelõs: IRM
Elõterjesztés az Európai Unió tagállamaival folytatott
bûnügyi együttmûködésrõl szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról
Felelõs: IRM
Elõterjesztés a Schengeni Információs Rendszer második generációjának keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló törvényjavaslatról
Felelõs: IRM
MeH (EKK)
Elõterjesztés az Európai Unió által elrendelt, vagyoni
jellegû korlátozó intézkedések hazai végrehajtásáról szóló
törvényjavaslatról, valamint az Európai Unió által elrendelt, vagyoni jellegû korlátozó intézkedések alóli mentesítéssel kapcsolatos hatósági feladatokról szóló 306/2004.
(XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: IRM
PM
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Elõterjesztés a szakfordításról és a tolmácsolásról, valamint a Hiteles Szakfordítói és Hatósági Tolmács Kamaráról szóló törvényjavaslatról
Felelõs: IRM

Elõterjesztés a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: ÖTM

Elõterjesztés a 2012. évi UEFA EURO 2012 Labdarúgó
Európa-bajnokság döntõ fordulójához kapcsolódó egyes
iparjogvédelmi és a tisztességtelen piaci magatartás tilalmával összefüggõ szabályokról szóló törvényjavaslatról
Felelõs: IRM

Elõterjesztés a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekrõl szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm.
rendelet módosításáról
Felelõs: ÖTM

Elõterjesztés az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Kiotói Jegyzõkönyvével kapcsolatos keretrendszer
felállításáról szóló törvényjavaslatról
Felelõs: KvVM
IRM
Elõterjesztés a víziközmûvekrõl szóló törvényrõl
Felelõs: KvVM
IRM
Elõterjesztés a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló
267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés az üvegházhatású gázkibocsátásokkal
kapcsolatos nemzetközi együttmûködéssel megvalósuló
projekttevékenységekre vonatkozó részletes szabályokról
szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területek részletes földhasználati
szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés a köztisztviselõk tartós külszolgálatáról
szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KüM
Elõterjesztés az Európai Unió tagállamai, az Európai
Bizottság és az Albán Köztársaság közötti Stabilitási
és Társulási Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvényjavaslatról
Felelõs: KüM
IRM
Elõterjesztés a rádiózásról és televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény módosításáról
Felelõs: MeH
IRM
Elõterjesztés az Egységes Digitális Rádiótávközlõ
Rendszer rendszerszerû mûködéséhez szükséges jogszabálycsomagról, beleértve a készenléti szolgálatok megfelelõ koordinálását és ügyfélkapcsolatát biztosító rendszert
Felelõs: MeH (EKK)
Elõterjesztés a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásának általános szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: OKM

Elõterjesztés egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a felelõs mûszaki vezetõi tevékenység
gyakorlásának szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló törvényjavaslatról
Felelõs: PM
IRM
Elõterjesztés egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (benne a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosítása, a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló 1997. évi
XXX. törvény módosítása, a pénzmosás megelõzésérõl és
megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosítása, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi
LVIII. törvény módosítása)
Felelõs: PM
IRM
Elõterjesztés a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslatról
Felelõs: PM
IRM
Elõterjesztés a járadékszolgáltatási tevékenységre vonatkozó új törvényjavaslatról
Felelõs: PM
IRM
Elõterjesztés az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: PM
Elõterjesztés a pénzforgalomról szóló kormányrendeletrõl (2002/65/EK irányelv átültetése érdekében szükséges)
Felelõs: PM
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Elõterjesztés a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló 2006/2004/EK rendelet végrehajtásához
szükséges törvénymódosításokról
Felelõs: SZMM
GKM
OKM
PM
IRM

Elõterjesztés a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
módosításáról
Felelõs: FVM
IRM

Elõterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény [Tny.] módosításáról
Felelõs: SZMM
IRM
EüM
PM

Elõterjesztés a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerrõl szóló 167/2004.
(V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
MeH (EKK)

Elõterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
Felelõs: SZMM
IRM

Elõterjesztés a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló
182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM

Elõterjesztés a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és
a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek
által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: SZMM

Elõterjesztés a vasúti munkaköröket betöltõ munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekrõl és az egészségügyi vizsgálat feltételeirõl, valamint
a vasutas biztosítottak körérõl és a jogosultság mértékérõl
Felelõs: GKM

Elõterjesztés a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs
szálláshelyek üzemeltetési engedélyezése, hatósági ellenõrzése, valamint hatósági nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: SZMM
Elõterjesztés a felnõttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: SZMM
Elõterjesztés a szakképzésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény módosításáról, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvény módosításáról
Felelõs: SZMM
IRM
OKM
Elõterjesztés a géntechnológiával módosított élõ szervezetek humán egészségügyben és gyógyszergyártásban,
valamint az emberi testtel közvetlenül érintkezõ vegyi
anyagok és élelmiszer-elõállításban alkalmazott technológiai segédanyagok elõállításában való alkalmazásáról és
feltételeirõl
Felelõs: EüM
Elõterjesztés a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról
Felelõs: FVM
IRM

Elõterjesztés a termõföld talajvédelmérõl szóló törvényrõl
Felelõs: FVM
IRM

Elõterjesztés a veszélyes áruk közúti szállításának
ellenõrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002.
(I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
IRM
Elõterjesztés az egyes kutatásfejlesztéssel összefüggõ
kormányrendeletek módosításáról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a katonai szabványosítás sajátos szabályairól
szóló 63/1996. (V. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: HM
Elõterjesztés a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenõrzésének rendjérõl és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététel rendjérõl és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm.
rendelet módosításáról
Felelõs: IRM
MeH (EKK)
Elõterjesztés a Bátaapáti kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladéktároló létesítési projektjével kapcsolatos egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
Felelõs: IRM
OAH
Elõterjesztés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti
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önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatás szabályairól
Felelõs: IRM
OAH

Elõterjesztés a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló
2003. évi CXXVI. törvény módosításáról
Felelõs: PM
IRM

Elõterjesztés a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: KvVM

Elõterjesztés a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: PM

Elõterjesztés a 2007. évi Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról
Felelõs: KSH

Elõterjesztés az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról,
valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: PM

Elõterjesztés a minõsített adat kezelésének rendjérõl,
valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és mûködési rendjérõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: MeH (NBI)
Elõterjesztés az elektronikus biztonság részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: MeH (NBI)
Elõterjesztés az iparbiztonsági ellenõrzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: MeH (NBI)
Elõterjesztés az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet módosításáról
Felelõs: MeH (NBI)
HM
Elõterjesztés a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm.
rendelet módosításáról
Felelõs: OKM
Elõterjesztés a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi
jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm.
rendelet módosításáról (2002/91/EK)
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés az energiatanúsítvány tartalmáról, kiadásáról (2002/91/EK irányelv)
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységrõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és
elfogadásának rendjérõl szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm.
rendelet módosításáról
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a kötelezõen elõírt szakmai felelõsségbiztosítás szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: ÖTM

Elõterjesztés a pénzügyi eszközök piacairól szóló új törvény (benne a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
módosítása)
Felelõs: PM
IRM
Elõterjesztés a munkaerõ-kölcsönzést, illetve a munkavállalók munkahelyi biztonságát érintõ egyes törvények
módosításáról (Met, Mt)
Felelõs: SZMM
PM
IRM
HM
ÖTM
Elõterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátások és
a nyugdíjszerû ellátások 2007. januári emelésérõl
Felelõs: SZMM
PM
Elõterjesztés a nyugdíjkorrekcióról szóló 2005. évi
CLXXIII. törvény [Nykt.] végrehajtási rendeletérõl
Felelõs: SZMM
PM
Elõterjesztés az Európai Uniónál dolgozó magyar tisztviselõk nyugdíjtranszferének szabályozásáról
Felelõs: SZMM
PM
Elõterjesztés a földhasználati nyilvántartás részletes
szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: FVM
Elõterjesztés a repülõterek környezetében létesítendõ
zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és
megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a nemzetgazdasági védelmi felkészítése és
mozgósítása (erõforrásainak védelmi célú igénybevétele)
feladatai végrehajtásának szabályairól
Felelõs: GKM
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Elõterjesztés a vasúti személyszállítás követelményeirõl és a személyszállítási szerzõdésre vonatkozó részletes
szabályokról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a villamos energiáról szóló 2001. évi
CX. törvény módosításáról
Felelõs: GKM
IRM
Elõterjesztés a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról
szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a védelmi és biztonsági kutatásoknak a teljes hazai kutatási rendszerhez történõ illesztése szabályairól szóló kormányrendelet kidolgozásáról
Felelõs: HM
Elõterjesztés a honvédelmi ágazat tûzvédelmi hatósági
tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendelet elõkészítésérõl
Felelõs: HM
Elõterjesztés a váratlan légi támadás esetén a légi riasztás rendszerérõl, valamint a honvédelemmel összefüggõ
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: HM
Elõterjesztés a NATO Válságreagálási Rendszerrel
összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer elemeit,
feladatait, eljárási rendjét, a közremûködõk kötelezettségét meghatározó kormányrendeletrõl
Felelõs: HM
Elõterjesztés a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény módosításáról (a gazdasági perek gyorsítása
érdekében)
Felelõs: IRM
Elõterjesztés a meghatározott szakkérdésekben szakvélemény adására kizárólagosan feljogosított szervezetekrõl,
továbbá az egyes szakterületeken szakvélemény adására
feljogosított szervezetekrõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: IRM
Elõterjesztés a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés a levegõ védelmével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Kiotói Jegyzõkönyvével kapcsolatos keretrendszer
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felállításáról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés a nemzeti parkról, valamint a natúrparkról
szóló törvényrõl
Felelõs: KvVM
IRM
Elõterjesztés a gyümölcsös ültetvények, valamint a
gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ gyümölcsfával
betelepített területének összeírásáról szóló 2006. évi
XLVIII. törvény végrehajtásáról
Felelõs: KSH
Elõterjesztés a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: MeH (NBI)
Elõterjesztés a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszer szabályozásáról, az elektronikus ügyintézés szabályainak aktualizálásáról
Felelõs: MeH (EKK)
Elõterjesztés a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági elõírásainak, katasztrófatervének, eszköz- és vagyonmentésének szabályozásáról
Felelõs: MeH (EKK)
Elõterjesztés a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény módosításáról
Felelõs: OKM
Elõterjesztés az állami felsõoktatási intézmények hitelfelvételével kapcsolatos pályázati eljárási rendrõl szóló
kormányrendeletrõl
Felelõs: OKM
Elõterjesztés a felsõoktatás normatív finanszírozási
rendjérõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: OKM
Elõterjesztés a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú
hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben rendezett településrendezési kártalanítási szabályok kiegészítésérõl
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl
szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés az országos településrendezési és építési
követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: ÖTM
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Elõterjesztés a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékérõl szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
részletes felhasználási szabályainak megalkotásáról
Felelõs: ÖTM
Elõterjesztés a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról
Felelõs: PM
Elõterjesztés a Nemzeti Stratégia Referencia Keret operatív programok támogatásainak fogadásához kapcsolódó
pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: PM
Elõterjesztés a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény módosításáról
Felelõs: SZMM
IRM
Elõterjesztés a jelnyelvi tolmácsszolgálatok mûködésének feltételeirõl és finanszírozásuk módjáról, valamint
a jelnyelvi tolmácsok regisztrációjáról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: SZMM
Elõterjesztés a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbõl nyújtott feladatarányos támogatása
(általános mûködési támogatás és feladatalapú támogatás)
feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl szóló
kormányrendeletrõl
Felelõs: SZMM
ÖTM
PM
Elõterjesztés a felnõttképzést folytató intézmények és
a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: SZMM
IRM
Elõterjesztés a Magyar Köztársaság által Románia
és Bulgária csatlakozását követõen alkalmazandó munkaerõ-piaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló
kormányrendeletrõl
Felelõs: SZMM
KüM
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Elõterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: SZMM
PM
Dr. Szilvásy György s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2006. szeptember 18.–október 13-ig terjedõ idõszak
– II/1. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl
A Központi Igazságügyi Hivatal a 2006. szeptember 18.–október 13-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld árverési hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával
módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján (II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre,
kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összegû
megtérítésének kötelezettségét.
2. A hirdetmény az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat hirdetõtábláján és a gazdálkodó szervezetnél
megtekinthetõ.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre,
egyezség hiányában a licit 3000 Ft/AK értéken indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást, maradványérték igazolást) letétbe kell
helyezni, amelynek 20%-a az árverési elõleg, amely a vételárba beszámít.
5. Az árverésen az a kárpótlásra jogosult vehet részt:
a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt, és jelenleg is ott rendelkezik állandó bejelentett lakhellyel, vagy
b) a kárpótlás alapjául szolgáló termõföld tulajdona
a település közigazgatási határán belül volt.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt
személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket.
A kárpótlás alapjául szolgáló termõföld fekvését az illetékes földhivatal igazolhatja, amennyiben ez a határozatból nem derül ki.
Ezenkívül szükséges a kárpótlási jegy átvételekor kapott banki igazolás, öröklés esetén a közjegyzõi végzés is.
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Meghatalmazással árverezõ személy esetében a fenti
igazolásokat – a meghatalmazó nevére kiállítva – az adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító
erejû magánokiratba kell foglalni.
Az árverésen mezõgazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.

Figyelmeztetés
Az árverés vezetõje kizárja a további árverésbõl azt az
árverezõt, aki az ajánlat lezárását követõen nem él vételi
jogával. A kizárt személy az árverési elõlegét elveszti. Az
elvesztett árverési elõleg az államot illeti.
A vételi jog alapján szerzett termõföldnek a tulajdonszerzéstõl számított három éven belül történõ elidegenítésébõl származó bevételt az elidegenítés évében kell a tulaj-
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donosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani.
Bevételnek az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelenõ kárpótlásra jogosult késõbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle
jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen résztvevõ
árverezõ, továbbá az árverésbõl kizárt személy az árverés
lezárását követõ három napon belül a Központi Igazságügyi Hivatalhoz.
Az árverés és a tulajdonszerzés egyéb szabályairól, az
árverés színhelyén, a Hivatal államigazgatási jogkörben
eljáró alkalmazottja, az árverés vezetõ, részletes tájékoztatót tart.
Központi Igazságügyi Hivatal

Heves megye
A Központi Igazságügyi Hivatal TARNAMÉRA településen a Tarnamenti Agrárszövetkezet (volt Lenin Mgtsz.),
Tarnaméra használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre
a II/1. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Tarnaméra, Községi Könyvtár
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. szeptember 18., 10–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. szeptember 18., 12 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Tarnaméra
Korlátozó intézkedés
Helyrajzi szám

Terület

Mûvelési ág

Aranykorona érték
megnevezése

0120/77
032/13
032/8
034/22
038/27
038/29
044/12
044/2
052/19
079/9

2

2252 m
4 ha 2815 m2
8500 m2
6 ha 6638 m2
30 ha 5115 m2
3919 m2
7 ha 0434 m2
12 ha 3656 m2
4 ha 5877 m2
8 ha 5212 m2

szántó
szántó
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep

* Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog.

7,84
90,70 *
11,82
132,11
218,77
5,45
48,95
139,28
47,71
51,77

értéke
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A Központi Igazságügyi Hivatal ÁTÁNY településen a Búzakalász Mezõgazdasági Termelõszövetkezet, Átány használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/1. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Átány, Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. szeptember 20., 10–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. szeptember 20., 12 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Átány
Korlátozó intézkedés
Helyrajzi szám

Terület

Mûvelési ág

Aranykorona érték
megnevezése

0161/32-bõl

2

37 ha 5000 m

gyep

értéke

490,00 *

* Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog.

——————

Bács-Kiskun megye
A Központi Igazságügyi Hivatal ZSANA településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában
levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/1. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Zsana, Ady E. u. 2., Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. október 10., 9–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. október 10., 13 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Zsana
Helyrajzi szám

0118/5
0121/1 a)
0121/21 a)
0121/21 b)
0122/1
0129/11
0182/5

Terület

Mûvelési ág
2

3 ha 1760 m
8766 m2
1 ha 4203 m2
2 ha 3716 m2
3 ha 7446 m2
15 ha 0377 m2
1 ha 1911 m2

gyep, rét
gyep, rét
szántó
gyep, rét
gyep, rét
erdõ
gyep, legelõ

* Bányaszolgalmi jog – MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (8060 m2-re).

Aranykorona érték

Korlátozó intézkedés

36,78
7,63
9,37
18,02
32,58
21,05 Egyéni mûv. köt.
2,50 *
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A Központi Igazságügyi Hivatal KELEBIA településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/1. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Kelebia, József A. u. 87., Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. október 11., 9–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. október 11., 13 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Kelebia
Helyrajzi szám

0101 b)
0198 b)
0198 d)
0420/1 a)
0420/1 b)
0420/1 c)
0420/1 d)
0420/1 g)
0420/1 h)
0423/1 a)
0423/1 b)
0423/1 c)
0423/1 d)

Terület

Mûvelési ág
2

5 ha 3040 m
5 ha 6753 m2
9 ha 8514 m2
9 ha 5888 m2
8620 m2
5004 m2
2922 m2
3603 m2
1 ha 3482 m2
23 ha 3700 m2
6965 m2
2414 m2
8 ha 6223 m2

Aranykorona érték

gyep, rét
gyep, rét
gyep, legelõ
erdõ
gyep, legelõ
szántó
szántó
szántó
szántó
erdõ
szántó
gyep, legelõ
szántó

Korlátozó intézkedés

64,71
51,84 *
58,46
31,64 Egyéni mûv. köt.
3,02
3,50
2,05
2,52
9,44
77,12 Egyéni mûv. köt.
4,88
0,84
60,36

* Bányaszolgalmi jog – MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2006. szeptember 18.–október 13-ig terjedõ idõszak
– II/2. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl
A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalok a 2006. szeptember 18.–október 13-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld
árverési közleményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése
alapján (II/3. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:
A hirdetményre vonatkozó elõírások és a figyelmeztetés megegyezik a II/1. típusú árverés hirdetményében közölt tudnivalókkal, kivéve a jogosultságra vonatkozó 5. szabályait.
5. Az árverésen minden kárpótlásra jogosult, az õt megilletõ kárpótlási jeggyel (banki letéti igazolás, maradványérték
igazolás) részt vehet.

Bács-Kiskun megye
A Központi Igazságügyi Hivatal BUGAC településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában
levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/2. típusú
árverést kitûzi.
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Az árverés helye: Bugac, Béke u. 28., Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. október 4., 9–16 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. október 5., 9 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Bugac
Helyrajzi szám

Terület

Mûvelési ág
2

0274/14

2 ha 7373 m

Aranykorona érték

erdõ

Korlátozó intézkedés

7,66 Egyéni mûv. köt.

A Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2006. szeptember 18.–október 13-ig terjedõ idõszak
– II/3. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl
A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalok a 2006. szeptember 18.–október 13-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld
árverési közleményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése
alapján (II/3. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:
A hirdetményre vonatkozó elõirások és a figyelmeztetés megegyezik a II/1. típusú árverés hirdetményében közölt tudnivalókkal, kivéve a jogosultságra vonatkozó 5. pontot, mely az alábbiak szerint érvényes.
5. Az árverésen az a kárpótlásra jogosult vehet részt, akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az érintett településen volt és jelenleg is ott rendelkezik állandó bejelentett lakhellyel.
A Központi Igazságügyi Hivatal KÖMLÕ településen a Május 1. Mezõgazdasági Termelõszövetkezet, Kömlõ használatában (kezelésében) lévõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Kömlõ, Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. szeptember 21., 10–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. szeptember 21., 12 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Kömlõ
Korlátozó intézkedés
Helyrajzi szám

Terület

Mûvelési ág

Aranykorona értéke
megnevezése

017/9
017/12
0183/1
0183/2
028/12
028/14
028/15
028/26
028/38
028/41

2

1 ha 2846 m
3806 m2
8 ha 4066 m2
8232 m2
0880 m2
3284 m2
8062 m2
1 ha 8766 m2
1289 m2
5689 m2

gyep
gyep
szántó
szántó
szántó
gyep
gyep
szántó
szántó
szántó

3,60
1,07
232,40
20,00
0,98
1,38
3,39
20,83
3,80
13,82

értéke
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A Központi Igazságügyi Hivatal NYÁRLÕRINC településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Nyárlõrinc, Dózsa Gy. u. 9., Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. október 2., 11–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. október 2., 13 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Nyárlõrinc
Helyrajzi szám

036/4
036/5
038/19 a)
038/19 b)
045/33 c)
081/7
081/15 a)

Terület

Mûvelési ág
2

1 ha 3804 m
2 ha 7174 m2
3 ha 2769 m2
2436 m2
6 ha 2017 m2
3 ha 6462 m2
4784 m2

erdõ
erdõ
gyep, legelõ
szántó
szántó
erdõ
szántó

Aranykorona érték

7,18
14,13
30,80
0,85
43,41
18,96
1,67

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.

*
Egyéni mûv. köt.

* Vízvezeték szolgalmi jog – Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmû Vállalat.

——————
A Központi Igazságügyi Hivatal JAKABSZÁLLÁS településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG)
használatában levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Jakabszállás, Petõfi S. u. 14., Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. október 3., 9–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. október 3., 13 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Jakabszállás
Helyrajzi szám

0115/48
0115/49 a)
0115/49 b)
0115/49 c)
0115/50
0117/18 a)
0117/18 b)
0119/29
0119/31
0129/45
0137/34 a)
0137/34 c)
0137/37 a)
0137/37 b)

Terület

Mûvelési ág
2

8334 m
2804 m2
6702 m2
3255 m2
3946 m2
1391 m2
5992 m2
6689 m2
1 ha 6699 m2
3 ha 7414 m2
5707 m2
6335 m2
1 ha 7581 m2
2506 m2

gyep, legelõ
gyep, legelõ
szántó
gyümölcsös
szántó
erdõ
szántó
erdõ
erdõ
erdõ
gyep, legelõ
gyep, legelõ
szántó
gyep, legelõ

* Földmérési jeleket biztosító használati jog – Bács-Kiskun Megyei Földhivatal.

Aranykorona érték

1,17
0,39
2,08
3,97
1,22
0,39
1,86
1,07
2,67
5,99
0,80
0,89
5,45
0,35

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.*
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A Központi Igazságügyi Hivatal CSÁSZÁRTÖLTÉS településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG)
használatában levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Császártöltés, Kossuth L. u. 169., „Teleház”
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. október 9., 11–12 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. október 9., 13 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Császártöltés
Helyrajzi szám

Terület

Mûvelési ág
2

0272/3
073/4
0324/2 a)
0324/2 b)
0573/2
0607/13
0607/22
0632

4 ha 3160 m
2083 m2
1 ha 6467 m2
4176 m2
5 ha 0676 m2
1 ha 7663 m2
2930 m2
1 ha 7655 m2

Aranykorona érték

erdõ
erdõ
gyep, legelõ
erdõ
erdõ
szántó
erdõ
erdõ

12,08
0,58
1,15
2,46
14,19
11,66
1,73
10,42

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.*
Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.

* Községi mintatér.

Szakátsné Hegedûs Borbála s. k.,
igazgató

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
közleménye

Parcella

Sor

Sír

A
A
A/2
B
B
B
B/2
B/2
C/1
C/1
D/1
D/1
E
E
H
J
J
Kripta

2
7

2
59

Kozma utcai temetõ
1/A
1/A

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII.
törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket
és temetési helyeket a Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Kegyeleti
Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában biztosított döntési
jog alapján:
A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2005. október 25-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
69/2005. számú határozatával a budapesti Farkasréti és
Kozma utcai zsidó temetõkbõl a következõ sírhelyeket a
Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.
Parcella

Farkasréti zsidó temetõ
A
A

Sor

Sír

14
15
1
2
3
7
2
6
5
12
2
5
1/2
14
17
9
44
2

1
5
1
5
3
7
1
1
4
1
9
10
12
11
22
5
4
9

1
8

20
16
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1/A
1/A
1/A
1/B
1/B
1/B
1/C
1/C
1/C
1/C
1/D
2
2
2
2
2
2
3/C
3/C
3/C
3/C
3/C
3/D
3/D
3/J
3/J
3/J
3/J
4
4
4
4
4
4/A
4/A
4/A
4/A
4/A
4/A
4/A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5/A
5/B
5/B

Sor

9
10
14
22
23
23
2
6
6
14
39
1
2
2
2
2
7
1
7
10
11
11
3
11
67
74
74
77
1
1
2
3
10
1
10
10
11
11
11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
18
1
1

Sír

19
20
13
1
4
34
29
21
27
1
2
8
1
5
13
14
25
18
3
17
19
23
25
3
6
7
41
21
1
3
1
6
3
1
13
15
14/A
17
20
21
7
8
14
16
17
20
23
24
38
40
1
1
1
7

Parcella

5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
5/B
7
7
7
7/A
11
15
15/A
16
17
17
17/A
17/A
17/A

2006/100. szám
Sor

1
1
1
1
4
5
6
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1
3
3
4
31
2
35
3
1
2
5
5
6

Sír

11
12
15
16
7
31
1
1
3
4
5
7
10
11
21
1
2
4
5
27
29
1
2
5
15
22
28
3
5
10
12
13
15
16
17
19
20
25
26
30
32
20
21
22
10
26
5
3
29
17
6
15
17
29
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Parcella

Sor

17/A/1
17/B
17/C
29/A
30/B
38/A
F
Kripta Bal
Kripta Bal
Kripta Bal
Kripta Jobb

10
8
4
7
4
74
18

Sír

1
38
17
133
28
11
29
40
60
120
56

Jókai Anna s. k.,
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság
elnöke
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Kiss József
Kõrösy József, szántói
Neményi Ambrus
Ónodi Adolf
Purjesz Zsigmond
Quittner Zsigmond, vágfalvi
Rózsay József, muraközi
Vadász Lipót
Vázsonyi Vilmos
Wahrmann Mór
Weiss Manfréd, csepeli báró
Csörsz utcai ortodox temetõ
óbudai Freudiger család
Reich Jákob Koppel
Sussmann Viktor
Jókai Anna s. k.,
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság
elnöke

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
közleménye
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII.
törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket
és temetési helyeket a Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Kegyeleti
Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában biztosított döntési
jog alapján:
1. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2005. október 25-én
tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
69/2005. számú határozatával a budapesti Salgótarjáni
úti és Csörsz utcai ortodox zsidó temetõkbõl a következõ
sírhelyeket a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.
Salgótarjáni úti temetõ
A budapesti gettó áldozatainak emlékmûve
Bacher Vilmos
Baumgarten Izidor
Benedict Henrik
Bloch Mózes
Bruck Lajos
Dux Adolf
Fényes Adolf
Gál Gyula
Goldberger Sámuel
Heltai Ferenc
Hirschler Ignác
Horn Ede
Kaufmann Dávid

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
közleménye
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII.
törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket
és temetési helyeket a Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Kegyeleti
Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában biztosított döntési
jog alapján:
1. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2006. április 12-én
tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
23/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a
Parcella

Sor

Sír

Farkasréti temetõ (1124 Budapest, Németvölgyi út 99.)
7/8
1
862
935/3
1
26
Megyeri úti (Újpesti) temetõ (1044 Budapest, Megyeri
út 45.)
31-K
1
8
Rákospalotai temetõ (1152 Budapest, Szentmihályi
út 111.)
3/5
1
45/46
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Belvárosi Szent Anna templom (1052 Budapest, Szervita tér 6.)
B/IV
11-es urnafülke

Parcella

18

30/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Fiumei úti temetõ (1086
Budapest, Fiumei út 16.):
Sor

27/2

Parcella

2

9

31/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Fiumei úti temetõ (1086
Budapest, Fiumei út 16.):
Parcella

36/1

Sor

Sír

1

40

Parcella

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

32/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Fiumei úti temetõ (1086
Budapest, Fiumei út 16.):
Parcella

34

Sor

Sír

9

22

Sír

1

96

Sor

Sír

1

180

38/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Budafoki temetõ (1222
Budapest, Temetõ u. 12.)

Sír

1

Sor

36/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Megyeri úti (Újpesti)
temetõ (1044 Budapest, Megyeri út 45.)

2. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2006. május 8-án tartott soros ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Parcella

2006/100. szám

33/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Farkasréti temetõ (1124
Budapest, Németvölgyi út 99.)

Sor

Sír

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

89
90
92
93
94
96
98
99
100
101
103
104

Jókai Anna s. k.,
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság
elnöke

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
közleménye
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez
tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket és temetési helyeket a Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában biztosított döntési jog alapján:
A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2006. április 12-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
1. 23/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította az alábbi elhunyt olimpiai
bajnokok nyughelyét:
Parcella

Sor

Tapolca, Régi temetõ
K2
Keszthelyi Szent Miklós temetõ
Díszsírhely

2

Sír

Név

1/2

Csermák József

atléta

2

Csík Ferenc

úszó
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Parcella

Sor

Sír

Név

Komáromi Köztemetõ
G

12

0/3

Czibor Zoltán

labdarúgó

Szekszárd, Köztemetõ
F

20

24

Glykais Gyula

vívó

Ivád, Köztemetõ
I balra

I

3 kripta

Ivády Sándor

vízilabdázó

Eger, Hatvani temetõ
II

9

17

Pócsik Dénes

vízilabdázó

Tatabánya, Újtelepi temetõ
Díszsírhely

2

14

Szepesi Gusztáv

labdarúgó

2. 26/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította az alábbi nyughelyet:
Parcella

Kemecse, Református temetõ
1

Sor

Sír

1

Név

Répássy Mihály

honvédtábornok

Jókai Anna s. k.,
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság
elnöke

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye
a 2006. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 82. §-a arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt, hogy az
üzemanyagárat – az elõzõ évben nagy forgalmat bonyolító belföldi üzemanyag-forgalmazó cég által alkalmazott árak figyelembevételével – tegye közzé.
Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben szereplõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Ólmozatlan motorbenzinek:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin
ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin

310 Ft/l
320 Ft/l

Gázolaj

290 Ft/l

Keverék

327 Ft/l
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 69. számában, az 5518. oldalon megjelent 081178F törzskönyv száma helyesen: 685689C.
(Kézirathiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

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

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

6678 Ft áfával

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás

7987

7988

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/100. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

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

egy évre
fél évre
negyedévre

90 760 Ft
50 400 Ft
26 460 Ft

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

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral,
teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.
Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõbizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi Szemle,
amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen
belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi összefüggések
tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók is.
A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 19 908 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.

-----------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................
címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................
bankszámlaszáma: ...............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: ...............................................................................................

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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