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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
174/2006. (VIII. 11.) Korm.

rendelete

az állami vezetõk és az államigazgatási szervek
köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról

és azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kor mány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
valamint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról

 szóló 2006. évi LVII. tör vény  76.  §-ának (1) és (2) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1. §

Az ál lam i ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek köz -
tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok ról és azok fel té -
te le i rõl  szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 7.  §-ának (2)–(5) be kez dé se he lyé be
(2)–(6) be kez dés ként a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek,
egy ide jû leg a je len le gi (6) be kez dé sé nek szá mo zá sa
(7) be kez dés re vál to zik:

„(2) A költ ség té rí tés ma gá ban fog lal ja
a) a kül föl di na pi dí jat,
b) a szál lás költ sé get,
c) a ki kül de tés he lyé re tör té nõ ki uta zá si és ha za uta zá si

költ sé ge ket, valamint az utas- és poggyász biz to sí tást,
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d) a ki kül de tés tel je sí té sé vel össze füg gés ben fel me rü lõ 
egyéb in do kolt költ sé gek szám vi te li bi zony lat nak meg fe -
le lõ ok mánnyal vagy költ ség ki fi ze tést alá tá masz tó egyéb
bi zony lat tal iga zolt össze gé nek meg té rí té sét.

(3) A kül föl di na pi díj egy nap ra esõ össze gé nek or szá -
gon kén ti és va lu ta ne mek sze rin ti mér té két – az egyes or -
szá gok ár- és jö ve del mi vi szo nya i nak ala pul vé te lé vel,
40–100 euró kö zöt ti összeg ben – a kül ügy mi nisz ter ál la -
pít ja meg.

(4) Ha a ki kül dött a ki kül de tés idõ tar ta ma alatt kül föl -
dön té rí tés men te sen tel jes élel me zé si el lá tás ban ré sze sül,
na pi dí já nak egy ne gye de il le ti meg. A rész le ges el lá tás cí -
mén tör té nõ le vo nás mér té két bel sõ sza bály zat ban kell
meg ha tá roz ni.

(5) A ki kül dött a szám lá val iga zolt szál lás költ ség meg -
té rí té sé re jo go sult, amennyi ben a fel ada tát a kül föld re ér -
ke zés nap ján nem tud ja be fe jez ni, il le tõ leg a fel ada ta be fe -
je zé se nap ján ha za utaz ni nem tud. Ha a ki kül dött a kül föl di 
tar tóz ko dá sa alatt té rí tés men tes el szál lá so lás ban ré sze sül,
szál lás költ ség-té rí tés re nem tart hat igényt.

(6) A szál lás, il le tõ leg a szál lo da ka te gó ri á ját a ki kül dõ
szerv ve ze tõ je ál tal – bel sõ sza bály zat ban – meg ha tá ro zott
szem pon tok alap ján kell meg vá lasz ta ni. A kül dött ség tag -
jai szá má ra in do kolt eset ben a kül dött ség ve ze tõ jét meg il -
le tõ szál lo dá ban tör té nõ el he lye zés is biz to sít ha tó.”

2. §

Az R. 8. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól a mi nisz ter (a fe je -
zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je) en ge dé lyé vel el le het 
tér ni, amennyi ben azt a pro to kol lá ris elõ írá sok és az el lá -
tan dó fel ada tok in do kol ják.”

3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it az ide ig le nes kül föl di ki kül de tés fo lya -
mat ban lévõ tel je sí té sé vel és el szá mo lá sá val kap cso la tos
ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
9. §-ának (1) be kez dé sé ben a „kül kép vi se le ti ve ze tõ ket”
szö veg rész he lyé be a „kül kép vi se let-ve ze tõ ket” szö veg -
rész lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter, valamint

a szociális és munkaügyi miniszter
5/2006. (VIII. 11.) MeHVM–SZMM

együttes rendelete

a 2004–2006. évi Humánerõforrás Fejlesztési
Operatív Program 1. 1 intézkedése:

a munkanélküliség megelõzése és kezelése keretében
nyújtható támogatások felhasználásának

részletes szabályairól

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 24.  §-a (9)–(10) be kez dé sé ben,
 valamint a 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet -
ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a me gyei, fõ vá ro si mun ka -
ügyi köz pon tok ra (a továb biak ban: mun ka ügyi köz pont),
és a Hu mán erõ for rás Fej lesz té si Ope ra tív Prog ram 1. 1 in -
téz ke dé se ke re té ben meg va ló sí tás ra ke rü lõ köz pon ti prog -
ram ban részt ve võ ter mé sze tes sze mély re, jogi sze mély re,
és jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ra.

2.  §

(1) Ha a mun ka ügyi köz pont a 2004–2006. évi Hu mán -
erõ for rás Fej lesz té si Ope ra tív Prog ram 1. 1 mun ka nél kü li -
ség meg elõ zé se és ke ze lé se in téz ke dés ke re té ben, vég sõ
ked vez mé nye zett ként ka pott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val
köz pon ti prog ra mot hajt vég re, a prog ram ke re té ben
a  következõ tá mo ga tá sok nyújt ha tók:

a) kép zé sek elõ se gí té sét cél zó tá mo ga tá sok:
aa) kép zés díja,
ab) fel me rült költ sé gek hez nyúj tott tá mo ga tás,
ac) kép zés alat ti meg él he té si tá mo ga tás,
ad) kép zés alatt igény be vett gyer mek fel ügye let

költ sé ge i nek tá mo ga tá sa,
ae) a kép zés ben részt ve võ kö ze li hoz zá tar to zó já -

nak [Ptk. 685.  § b) pont ja] a kép zés alat ti ápo lá -
sá hoz és gon do zá sá hoz nyúj tan dó tá mo ga tás;

b) el he lyez ke dést szol gá ló mun ka gya kor lat szer zé sét
cél zó tá mo ga tás:

ba) el he lyez ke dést szol gá ló bér tá mo ga tás,
bb) a mun ka gya kor lat szer zé sé hez kap cso ló dó uta -

zá si költ sé gek tá mo ga tá sa;
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c) vál lal ko zó vá vá lást elõ se gí tõ tá mo ga tás;

d) a mun ka ügyi köz pont szol gál ta tá sa i nak igény be vé -
te lé vel kap cso la tos tá mo ga tá sok:

da) a szol gál ta tás díja,

db) a szol gál ta tás igény be vé te lé vel kap cso la tos uta -
zá si költ ség meg té rí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás,

dc) a szol gál ta tást igény be vevõ meg él he té si tá mo -
ga tá sa,

dd) a szol gál ta tás alatt igény be vett gyer mek fel -
ügye let tá mo ga tá sa,

de) a szol gál ta tást igény be vevõ kö ze li hoz zá tar to -
zó já nak [Ptk. 685.  § b) pont ja] a szol gál ta tás
igény be vé te le alat ti ápo lá sá hoz és gon do zá sá -
hoz nyúj tan dó tá mo ga tás.

(2) Az (1) be kez dés ben a tá mo ga tá sok azon sze mély
vagy szer ve zet ré szé re nyújt ha tók, aki vagy amely egy ide -
jû leg más ha son ló célú tá mo ga tás ban nem ré sze sül.

(3) Az (1) be kez dés aa)–ab) pont já ban, va la mint b) és
c) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ra a foglalkoz -
tatás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló
1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.), va la mint
a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint
a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let (a továb biak ban: MüM r.) sza bá lya it az
e ren de let 3–7.  §-ai ban fog lalt el té ré sek figye lembe véte -
lével kell al kal maz ni.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott prog ram olyan
sze mé lyek mun ká hoz ju tá sát se gí ti elõ, akik nek el he lyez -
ke dé sé re a prog ram ban tör té nõ rész vé te le hi á nyá ban nincs
ki lá tás, to váb bá akik nek el he lye zé se ér de ké ben ko ráb ban
al kal ma zott in téz ke dé sek ered mény te len nek bi zo nyul tak.
Ilyen sze mé lyek kü lö nö sen:

a) a 16–30. élet év kö zöt ti, ál lás ke re sõ ként nyil ván tar -
tott fi a ta lok,

b) a 30. élet évü ket be töl tött, leg alább 12 hó nap ja nyil -
ván tar tott ál lás ke re sõk,

c) azok a 30. élet évü ket be töl tött ál lás ke re sõk, akik
ese té ben a prog ram tá mo ga tá sai elõ se gí tik a munkaerõ -
piacra be-, il let ve vissza ju tást, va la mint azok a mun ka vál -
la lók, akik cso por tos lét szám le épí tés ben érin tet tek a mun -
ka adó tá jé koz ta tá sa alap ján.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ál lás ke re sõn az
Flt. 58.  §-a (5) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott
ál lás ke re sõt kell ér te ni, amely nek idõ tar ta má ba be kell
szá mí ta ni a 2005. no vem ber 1-jét meg elõ zõ en mun ka nél -
kü li ként nyil ván tar tott idõ tar ta mot is.

(6) A mun ka adó tá jé koz ta tá sa alap ján a cso por tos lét -
szám le épí tés ben érin tett mun ka vál la ló ré szé re az (1) be -
kez dés aa) pont já ban és da)–db) pont ja i ban, to váb bá a 3.  § 
(2) be kez dés a) pont já ban fog lalt tá mo ga tá sok nyújt ha tók,
fel té ve, hogy a mun ka adó val szem ben már nem áll fenn
a mun ka vég zé si kö te le zett sé ge.

3.  §

Képzések elõsegítését célzó támogatások

(1) A köz pon ti prog ram ke re té ben a kö vet ke zõ kép zé -
sek ben tör té nõ rész vé tel tá mo gat ha tó:

a) a szak kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges alap is me re -
te ket nyúj tó kép zés,

b) ké pes ség fej lesz tõ és mo ti vá ci ós tré ning,
c) a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény

1.  §-ának b)–c) pont já ban, va la mint e)–h) pont já ban meg -
határozott szak kép zés,

d) be ta ní tó kép zés, egy adott fel adat kör el lá tá sá ra fel -
ké szí tõ kép zés,

e) in for ma ti kai kép zés,
f) vál lal ko zói is me re te ket és kész sé ge ket fej lesz tõ kép zés,
g) szak mai te vé keny ség ma ga sabb szin tû gya kor lá sá -

hoz szük sé ges is me re tek el sa já tí tá sát cél zó kép zé sek,
h) nyel vi kép zés szak ké pe sí tés sel ren del ke zõk

 számára.

(2) A kép zés ben részt ve võ sze mély ré szé re a fel me rült
költ sé gek meg té rí té sé hez tá mo ga tás ként nyújt ha tó:

a) a la kó hely (tar tóz ko dá si hely) és a kép zés he lye
 közötti uta zás költ sé ge,

b) a kép zés hez kap cso ló dó szál lás költ ség, valamint
c) a kép zés hez kap cso ló dó ét ke zé si költ ség.

(3) A kép zés dí já nak meg ha tá ro zá sa kor a kép zé si költ ség
meg ál la pí tá sa szem pont já ból a MüM r. 1. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott ki adá so kat le het figye lembe ven ni.

(4) A kép zés ben részt ve võ sze mély ré szé re, amennyi -
ben a la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és a kép zés hely szí ne
kö zöt ti uta zás hoz tö meg köz le ke dé si esz közt vesz igény be, 
az így fel me rült he lyi és hely kö zi uta zás költ ség rész ben
vagy egész ben meg té rít he tõ.

(5) A kép zés hez kap cso ló dó szál lás költ ség hez nyújt ható
tá mo ga tás a napi 2000 Ft-ot, az ét ke zé si költ ség hez nyújt ha tó 
tá mo ga tás a napi 1000 Ft-ot nem ha lad hat ja meg.

(6) A kép zés idõ tar ta má ra nyújt ha tó meg él he té si tá mo -
ga tás havi össze ge nem ha lad hat ja meg a min den ko ri kö te -
le zõ leg ki sebb mun ka bér össze gét. Ezt az össze get kell
idõ ará nyo san ala pul ven ni ab ban az eset ben is, ha a kép zés 
a nap tá ri hó nap el tel tét meg elõ zõ en fe je zõ dik be, illetve ha 
a kép zés nem a nap tá ri hó nap elsõ nap ján kez dõ dik.

(7) A kép zés ben részt ve võ sze mély szá má ra tá mo ga tás -
ként meg té rít he tõ a kép zés idõ tar ta ma alatt gyer me kei fel -
ügye le té re, gon do zá sá nak biz to sí tá sá ra for dí tott, szám -
lával alá tá masz tott in do kolt ki adás. A tá mo ga tás ab ban az
eset ben ad ha tó, ha a gyer mek fel ügye let, illetve a gyer mek -
gon do zás igény be vé te le a kép zés ben tör té nõ rész vé tel
 lehetõségének biz to sí tá sa ér de ké ben tör té nik. Nem nyújt -
ha tó tá mo ga tás ab ban az eset ben, ha a kép zés ben részt
 vevõ sze méllyel egy ház tar tás ban élõ gyer mek e a tá mo ga -
tás irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban böl csõ dei,
óvo dai, nap kö zi ott ho nos el he lye zés ben ré sze sül. A tá mo -

2006/101. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7993



ga tás napi össze ge gyer me ken ként nem ha lad hat ja meg
a 2500 Ft-ot.

(8) A kép zés ben részt ve võ sze mély ré szé re tá mo ga tás -
ként meg té rít he tõ a kép zés idõ tar ta ma alatt, a kö ze li hoz -
zá tar to zó ápo lá sá ra, gon do zá sá ra for dí tott, in do kolt
 kiadás. A kö ze li hoz zá tar to zó ápo lá sá hoz, gon do zá sá hoz
nyúj tott tá mo ga tás ra a (7) be kez dés ben fog lal ta kat kell
meg fele lõen al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy a tá mo -
ga tás nem nyújt ha tó ab ban az eset ben, ha a kép zés ben
részt ve võ sze mély kö ze li hoz zá tar to zó ja ápo lá sa, gon do -
zá sa cél já ból ápo lá si dí jat vesz igény be, illetve a kö ze li
hoz zá tar to zó ja nap pa li vagy át me ne ti, illetve tel jes körû
el lá tás ban ré sze sül.

4.  §

Elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerzését
célzó támogatás

(1) A köz pon ti prog ram ke re té ben nyújt ha tó el he lyez -
ke dést szol gá ló mun ka gya kor lat-szer zés tá mo ga tás ra az
Flt. 16.  §-ában, valamint a MüM r. 11.  §-ában meg ha tá ro -
zott fog lal koz ta tás bõ ví té sét szol gá ló tá mo ga tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni a kö vet ke zõ el té rés sel:
ha a mun ka adó nem vál lal ja a tá mo ga tás idõ tar ta má val
meg egye zõ idõ tar ta mú to vább fog lal koz ta tást, ak kor a
 támogatás az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
87. és 88. cik ke i ben fog lal tak nak a cse kély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló
2001. ja nu ár 12-i 69/2001/EK bi zott sá gi ren de let 2. cik ké -
nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott de mi ni mis tá mo ga tás nak
mi nõ sül, és nyúj tá sá ra a MüM r. 27.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás hoz
kap cso ló dó an a mun ka adó, va la mint az ál ta la fog lal koz ta -
tott sze mély ré szé re – tö meg köz le ke dé si esz köz igény be -
vé te le ese tén – meg té rít he tõ a tá mo ga tott fog lal koz ta tás
tel jes idõ tar ta ma alatt a mun ká ba já rás sal kap cso la tos
 helyi és hely kö zi uta zá si költ ség nek – a mun ká ba já rás sal
kap cso la tos uta zá si költ ség té rí tés rõl  szóló 78/1993.
(V. 12.) Korm. ren de let alap ján – õt ter he lõ ré sze.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás hoz
kap cso ló dó an a mun ká ba já rás sal össze füg gõ ter hek csök -
ken té sét cél zó tá mo ga tá sok ról, va la mint a munkaerõ-
 toborzás tá mo ga tá sá ról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. ren -
de let 3.  §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint tá mo ga tás ad ha tó
an nak a mun ka adó nak, aki a mun ka vál la ló i nak la kó he lyük 
(tar tóz ko dá si he lyük) és a mun ka he lyük kö zött tör té nõ
oda-vissza uta zá sát cso por tos sze mély szál lí tás út ján old ja
meg.

(4) A (2)–(3) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá -
sok ra meg fele lõen al kal maz ni kell a mun ká ba já rás sal
össze füg gõ ter hek csök ken té sét cél zó tá mo ga tá sok ról, va -
la mint a mun ka erõ-to bor zás tá mo ga tá sá ról  szóló 39/1998.
(III. 4.) Korm. ren de let 5/A.  §-ának (1) be kez dé sét.

5.  §

Vállalkozóvá válást elõsegítõ támogatás

Vál lal ko zó vá vá lást elõ se gí tõ tá mo ga tás nyújt ha tó a 2.  § 
(4) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott sze mé -
lyek ré szé re, ki vé ve a cso por tos lét szám le épí tés ben érin -
tett mun ka vál la ló kat. A tá mo ga tás leg fel jebb hat hó nap ra
nyújt ha tó, össze ge ha von ta nem ha lad hat ja meg a min den -
ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér más fél sze re sét.

6.  §

A munkaügyi központ szolgáltatásainak igénybevételével
kapcsolatos támogatások

(1) A köz pon ti prog ram ke re té ben a mun ka ügyi köz pont 
kö vet ke zõ szol gál ta tá sa i nak igény be vé te le tá mo gat ha tó:

a) a mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok ról, va la mint az
azok hoz kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló
30/2000. (IX. 15.) GM ren de let ben meg ha tá ro zott mun -
kaerõpiaci szol gál ta tá sok,

b) azok a prog ram ba vo nást és prog ram ban tar tást elõ -
se gí tõ szol gál ta tá sok, ame lye ket a mun ka ügyi köz pont
– a tá mo ga tást nyert prog ram ja alap ján – a tér sé gi sa já tos -
sá gok nak meg fele lõen ala kít ki vagy vá sá rol meg. E szol -
gál ta tá sok kö zül a men to ri se gít ség nyúj tás a prog ram ba
vo nás elõ se gí té sé tõl az egyé ni prog ram zá rá sát kö ve tõ
180. na pon le foly ta tott ha tás vizs gá la tig nyújt ha tó.

(2) A szol gál ta tást igény be ve võ sze mély ré szé re a szol -
gál ta tá sok igény be vé te lé vel kap cso la tos uta zá si költ sé gé -
nek meg té rí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás te kin te té ben a 3.  §
(4) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(3) Amennyi ben a szol gál ta tást igény be ve võ sze mély
szol gál ta tás ban való fo lya ma tos rész vé te lé nek idõ tar ta ma
leg alább a ti zen öt na pot el éri, a ré szé re nyúj tott megélhe -
tési tá mo ga tás te kin te té ben a 3.  § (6) be kez dé sé ben fog lal -
ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) Ha a prog ram ban részt ve võ sze mély a szol gál ta tást
fo lya ma to san leg alább ti zen öt na pig igény be ve szi, ré szé re 
a szol gál ta tás igény be vé te le alatt

a) a 3.  § (7) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint gyer mek -
fel ügye let tá mo ga tá sa,

b) a 3.  § (8) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kö ze li hoz -
zá tar to zó ápo lá sá hoz és gon do zá sá hoz nyúj tan dó támo -
gatás
ál la pít ha tó meg.

7.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott
tá mo ga tá sok nyúj tá sa ese tén a köz pon ti prog ram ban részt
ve võk kel a mun ka ügyi köz pont írás ban meg ál la po dást
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köt, amely tar tal maz za a tá mo ga tá sok nyúj tá sá nak fel té te -
le it és azok meg sze gé sé nek jog kö vet kez mé nye it.

(2) A mun ka ügyi köz pont a tá mo ga tás oda íté lé se kor a
MüM r. 27/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mér le ge lé si szem pon tok figye lembe véte lével jár el.

(3) A meg ál la po dás ra, il let ve az az zal kap cso la tos el já -
rás ra a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vénynek a sza bá lya it kell alkal -
mazni.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de tése nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szil vá sy György s. k., Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ szo ci á lis és mun ka ügyi

mi nisz ter mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

58/2006. (VIII. 11.) FVM
rendelete

a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõ írásairól
 szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá ról
és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény
18.  §-ának n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a  következõket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Ta kar mány kó dex kö te le zõ elõ írásairól
 szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-ának 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

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

„3. a Bi zott ság 71/250/EGK irány el ve (1971. jú -
nius 15.) a ta kar má nyok ha tó sá gi el len õr zé sé re szol gá ló
kö zös sé gi ana li ti kai mód sze rek meg ha tá ro zá sá ról, va la -
mint az azt mó do sí tó, a Bi zott ság 81/860/EGK és
2005/6/EK irány el ve,”

(2) Az R. 2.  §-ának 73. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

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

„73. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/32/EK
irány el ve (2002. má jus 7.) a ta kar má nyok ban ta lál ha tó
nem kí vá na tos anya gok ról, va la mint az azt mó do sí tó,

a  Bizottság 2005/8/EK, 2005/86/EK és 2005/87/EK irány -
el ve,”

(3) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ 75. pont tal egé szül ki:
[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való

meg fe le lést szol gál ja:]
„75. A Bi zott ság 2002/70/EK irány el ve (2002. jú -

lius 26.) a ta kar má nyok di oxin- és di oxin jel le gû PCB-tar -
tal má nak meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
meg ál la pí tá sá ról, va la mint az azt mó do sí tó, a Bi zott ság
2005/7/EK irány el ve.”

2.  §

Az R. 2., 10. és 11. szá mú mel lék le te e ren de let mellék -
lete sze rint mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba, egy ide jû leg
az R. 2.  §-ának 9., 20. és 24. pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) A mel lék let I. fe je ze té nek 1., 3. és 4. pont ja 2006. de -
cem ber 1-jén lép ha tály ba.

4.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg fe le -
lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2005/6/EK irány el ve (2005. ja nu ár 26.)
a 2002/32/EK irány elv ben elõ írt, az ana li ti kai ered mé nyek 
je len té se és ér tel me zé se te kin te té ben a 71/250/EGK irány -
elv mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2005/7/EK irány el ve (2005. ja nu ár 27.)
a ta kar má nyok di oxin- és di oxin jel le gû PCB-tar tal má nak
meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 2002/70/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2005/8/EK irány el ve (2005. ja nu ár 27.)
a ta kar mány ban elõ for du ló nem kí vá na tos anya gok ról
 szóló 2002/32/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
I. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 2005/86/EK irány el ve (2005. de cem -
ber 5.) a ta kar mány ban elõ for du ló nem kí vá na tos anya gok -
ról  szóló 2002/32/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té nek a kam fek lór te kin te té ben tör té nõ mó -
do sí tá sá ról,

e) a Bi zott ság 2005/87/EK irány el ve (2005. de cem -
ber 5.) a ta kar mány ban elõ for du ló nem kí vá na tos anya gok -
ról  szóló 2002/32/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té nek ólom, flu or és kad mi um te kin te té ben
tör té nõ mó do sí tá sá ról.

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

mi nisz ter
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Melléklet az 58/2006. (VIII. 11.) FVM rendelethez

I.

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te I. fe je ze té nek 2. és 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg ré szek lép nek:

[Nem kí vá na tos anya gok,
ve gyü le tek

Ta kar má nyo zás ra szánt ter mé kek
Ma xi má li san meg en ge dett mennyi ség

mg/kg-ban (ppm)
(12%-os ned ves ség-tar ta lom mel lett)]

„2. Ólom* Ta kar mány-alap anya gok 10
ki vé ve:
– zöld ta kar mány** 30
– fosz fá tok és ten ge ri al ga mész 15
– kal ci um-kar bo nát 20
– ta kar mány élesz tõ 5
A nyom ele mek funk ci o ná lis cso port já hoz tar to zó
ada lék anya gok

100

ki vé ve:
– cink-oxid 400
– man gán-oxid, vas-kar bo nát, réz-kar bo nát 200
A kö tõ anya gok és cso mó so dás gát ló anya gok funk -
ci o ná lis cso port já ba tar to zó ada lék anya gok

30

ki vé ve:
– vul ká ni ere de tû kli nop ti lo lit 60
Elõ ke ve ré kek 200
Ki egé szí tõ ta kar má nyok 10
ki vé ve:
– ás vá nyi ta kar má nyok 15
Tel jes ér té kû ta kar má nyok 5

3. Flu or*** Ta kar mány-alap anya gok 150
ki vé ve:
– ál la ti ere de tû ta kar má nyok, ki vé ve ten ge ri rák -
félék, mint pl. a krill

500

– ten ge ri rák fé lék, mint pl. krill 3000
– fosz fá tok 2000
– kal ci um-kar bo nát 350
– mag né zi um-oxid 600
– ten ge ri al ga mész 1000
Ver mi ku lit (E 561) 3000
Ki egé szí tõ ta kar má nyok

– fosz for tar ta lom £ 4% 500

– fosz for tar ta lom > 4% 1% fosz for ban 125
Tel jes ér té kû ta kar má nyok 150
ki vé ve:
– tel jes ér té kû szar vas mar ha-, juh- és kecs ke ta kar -
má nyok
 a) lak tá ci ó ban 30
 b) más 50
– tel jes ér té kû ser tés ta kar má nyok 100
– tel jes ér té kû ba rom fi ta kar má nyok 350
– tel jes ér té kû csi be ta kar má nyok 250

  * A leg na gyobb szin tek az ólom egy adott ana li ti kai meg ha tá ro zá sá ra vo nat koz nak, amely so rán a ki vo nás sa lét rom sav ban (5%m/m) tör té nik 30 per cen át,
for rás hõ mér sék le ten. Bi zo nyít ha tó an egye zõ ki vo ná si ha té kony ság gal ren del ke zõ, egyen ér té kû ki vo ná si el já rá sok al kal maz ha tók.

 ** Zöld ta kar mány nak te kin ten dõk az olyan ta kar má nyo zás ra szánt ter mé kek, mint a szé na, a szi lázs, a sze názs, a friss fû stb.

*** A leg na gyobb szint ek a flu or egy adott ana li ti kai meg ha tá ro zá sá ra vo nat koz nak, amely so rán a ki vo nás 1 N só sav val tör té nik 20 per cen át, szo ba hõ mér -
sék le ten. Bi zo nyít ha tó an egye zõ ki vo ná si ha té kony ság gal ren del ke zõ, egyen ér té kû ki vo ná si el já rá sok al kal maz ha tók.”
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2. Az R. 2. szá mú mel lék le te I. fe je ze té nek 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Nem kí vá na tos anya gok,
ve gyü le tek

Ta kar má nyo zás ra szánt ter mé kek
Ma xi má li san meg en ge dett mennyi ség

mg/kg-ban (ppm)
(12%-os ned ves ség-tar ta lom mel lett)]

„4. Hi gany Ta kar mány-alap anya gok 0,1

ki vé ve:

– ha lak vagy más ten ge ri ál la tok fel dol go zá sá ból
nyert ta kar mány

0,5

– kál ci um-kar bo nát 0,3

Tel jes ér té kû ta kar má nyok 0,1

ki vé ve:

– tel jes ér té kû ku tya- és macs ka tá pok 0,4

Ki egé szí tõ ta kar má nyok 0,2

ki vé ve:

– ki egé szí tõ ku tya- és macs ka tá pok ”

3. Az R. 2. szá mú mel lék le te I. fe je ze té nek 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Nem kí vá na tos anya gok,
ve gyü le tek

Ta kar má nyo zás ra szánt ter mé kek
Ma xi má li san meg en ge dett mennyi ség

mg/kg-ban (ppm)
(12%-os ned ves ség-tar ta lom mel lett)]

„6. Kad mi um* Nö vé nyi ere de tû ta kar mány-alap anya gok 1

Ál la ti ere de tû ta kar mány-alap anya gok 2

Ás vá nyi ere de tû ta kar mány-alap anya gok 2

ki vé ve:

– fosz fá tok 10

A nyom ele mek funk ci o ná lis cso port já hoz tar to zó
ada lék anya gok

10

ki vé ve:

– réz-oxid, man gán-oxid, cink-oxid és man -
gán-szul fát mo no hid rát

30

A kö tõ anya gok és cso mó so dás gát ló anya gok funk -
ci o ná lis cso port já ba tar to zó ada lék anya gok

2

Elõ ke ve ré kek 15

Ás vá nyi ta kar má nyok

– fosz for tar ta lom < 7% 5

– fosz for tar ta lom ³ 7% 1% fosz for ban 0,75; ma xi mum 7,5

Kedv te lés bõl tar tott ál la tok ki egé szí tõ ta kar má nyai 2

Egyéb ki egé szí tõ ta kar má nyok 0,5

Tel jes ér té kû szar vas mar ha-, juh- és kecs ke ta kar -
má nyok és hal ta kar má nyok

1

ki vé ve:

– kedv te lés bõl tar tott ál la tok tel jes ér té kû ta kar -
má nyai

2

– bor jak, bá rá nyok és kecs ke gi dák tel jes ér té kû ta -
kar má nyai és egyéb tel jes ér té kû ta kar má nyok

0,5

* A leg na gyobb szin tek a kad mi um egy adott ana li ti kai meg ha tá ro zá sá ra vo nat koz nak, amely so rán a ki vo nás sa lét rom sav ban (5%m/m) tör té nik 30 per cen át,
for rás hõ mér sék le ten. Bi zo nyít ha tó an egye zõ ki vo ná si ha té kony ság gal ren del ke zõ, egyen ér té kû ki vo ná si el já rá sok al kal maz ha tók.”
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4. Az R. 2. szá mú mel lék le te I. fe je ze té nek 19. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Nem kí vá na tos anya gok,
ve gyü le tek

Ta kar má nyo zás ra szánt ter mé kek
Ma xi má li san meg en ge dett mennyi ség

mg/kg-ban (ppm)
(12%-os ned ves ség-tar ta lom mel lett)]

„19. Kam fek lór (to xa -
fén) – CHB 26, CHB 50
és CHB 62 in di ká tor
kon ge ne rek össze ge*

Ha lak, más vízi ál la tok, ezek bõl ké szült ter mé kek
és mel lék ter mé kek, a hal olaj ki vé te lé vel

0,02

– Hal olaj 0,2

– Hal táp lá lék 0,05

* Szá mo zás a Par lal-rend szer sze rint, akár »CHB«, akár »Par lal #« elõ tag gal
  – CHB 26: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-ok tak lór bor nán
  – CHB 50: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-no nak lór bor nán
  – CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-no nak lór bor nán”
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5. Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ II. fe je zet tel
egé szül ki:

„II.

A ta kar má nyok ban, il let ve a ta kar má nyok fe lü le tén
 található egyes nö vény vé dõ szer-ma ra dék meg en ged he tõ
leg ma ga sabb mér té ké re

a) a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló, va la mint

b) az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti cid -
ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló

kü lön jog sza bá lyok ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.”

II.

Az R. 10. szá mú mel lék le té nek „II. A ta kar mány ana lí -
zis mód sze re i rõl  szóló ál ta lá nos ren del ke zé sek” fe je ze té -
nek 3. pont ja a kö vet ke zõ 3.3. al pont tal egé szül ki:

„3.3. A nem kí vá na tos anya gok ra vo nat ko zó an
– a  dioxinokat és di oxin jel le gû PCB-ket is ide ért ve – va la -
mely ta kar mány nak szánt ter mék ak kor szá mít nem meg -
fe le lõ nek a meg ál la pí tott ma xi má lis tar ta lom te kin te té ben, 
ha úgy íté lik meg, hogy az ana li ti kai ered mény meg ha lad ja 
a ma xi má lis tar tal mat, figye lembe véve a ki ter jesz tett mé -
ré si bi zony ta lan sá got és a vissza nye ré si kor rek ci ót. Az
elem zett kon cent rá ci ót, ame lyet vissza nye rés re kor ri gál -
tak és amely bõl ki von ták a ki ter jesz tett mé ré si bi zony ta -
lan sá got, al kal maz zák a meg fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra.
Ez utób bit csak azok ban az ese tek ben kell al kal maz ni,
ami kor az ana li ti kai mód szer le he tõ vé te szi a mé ré si
 bizonytalanság és a vissza nye ré si kor rek ció becs lé sét (pél -
dá ul mik ro szkó pos elem zés nél nem le het sé ges).

Az ana li ti kai ered ményt a kö vet ke zõ kép pen kell je len -
te ni (amennyi ben az al kal ma zott ana li ti kai mód szer le he -
tõ vé te szi a mé ré si bi zony ta lan ság és a vissza nye ré si kor -
rek ció becs lé sét):

a) vissza nye rés re kor ri gál va vagy nem kor ri gál va, fel -
tün tet ve a je len tés mód ját és a vissza nye ré si szin tet,

b) »x ± U« for má ban, ahol x az ana li ti kai ered mény és
U a ki ter jesz tett mé ré si bi zony ta lan ság, 2 ki ter jesz té si
 tényezõ al kal ma zá sá val, amely nek meg bíz ha tó sá ga meg -
kö ze lí tõ leg 95%.”

III.

1. Az R. 11. szá mú mel lék le te IV. fe je ze té nek A. ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„A. Rész

Mintavételi módszerek egyes takarmányok
dioxintartalmának (PCDD/PCDF) hatósági

ellenõrzéséhez és a dioxinszerû PCB-k
meghatározásához

1. Cél és al kal ma zá si te rü let
A di oxin tar ta lom (PCDD/PCDF) szint jé nek ha tó sá gi

 ellenõrzése, illetve a ta kar má nyok di oxin jel le gû PCB-tar -
tal má nak* meg ha tá ro zá sa cél já ból a min tá kat e mel lék let -
ben fog lal tak nak meg fele lõen kell ven ni. A ta kar má nyok -
ban egyen le te sen el osz ló anya gok és ter mé kek el len õr zé -
sé re vo nat ko zó mennyi sé gi kö ve tel mé nye ket e mel lék let
II. fe je ze te 4. pont já ban fog lal tak sze rint kell al kal maz ni.
Az így nyert át la golt min ták rep re zen ta tív nak te kin ten dõk
azon té te lek és al té te lek vo nat ko zá sá ban, ame lyek bõl a
min ta vé te le zés tör tént. A nem kí vá na tos anya gok ra meg -
ha tá ro zott leg na gyobb szin tek be tar tá sát a la bo ra tó ri u mi
min ták ban ki mu ta tott szin tek alap ján ál la pít ják meg.

2. A min ta vé te li té tel vagy al té tel elõ írásnak való meg -
fe le lé se

A min ta vé te li té tel ak kor fo gad ha tó el, ha – a mé ré si
 bizonytalanság figye lembe véte lével – az egy sze ri elem zés 
ana li ti kai ered mé nye nem ha lad ja meg a nem kí vá na tos
anya gok ra meg ha tá ro zott leg na gyobb szin tet. A min ta vé -
te li té tel nem fe le l meg a nem kí vá na tos anya gok ra meg ha -
tá ro zott leg na gyobb szint nek, ha a pár hu za mos elem zés sel

* A di oxin jel le gû PCB-k táb lá za ta.



meg erõ sí tett és leg alább két kü lön meg ha tá ro zás át la ga -
ként ki szá mí tott ana li ti kai ered mény min den ké telyt ki -
záró mó don – a mé ré si bi zony ta lan sá got is figye lembe
véve – meg ha lad ja a ma xi má lis ha tár ér té ket.

A mé ré si bi zony ta lan ság figye lembevétele a kö vet ke zõ
meg kö ze lí té sek egyi ké nek meg fele lõen tör tén het:

a) ki ter jesz tett bi zony ta lan ság szá mí tá sa, 2 kiterjesz -
tési té nye zõ al kal ma zá sá val, amely nek meg bíz ha tó sá ga
meg kö ze lí tõ leg 95%,

b) a 96/23/EK ta ná csi irány elv nek az ana li ti kai mód -
sze rek el vég zé se és az ered mé nyek ér tel me zé se te kin te té -
ben tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló, 2002. au gusz tus 14-i
2002/657/EK bi zott sá gi ha tá ro zat mel lék le té nek 3.1.2.5.
pont ja sze rin ti dön té si ha tár ér ték (CCá) meg ha tá ro zá sa
(a meg ha tá ro zott en ge dé lye zett ha tár ér té kek kel ren del ke -
zõ anya gok ese tén).

E ren del ke zé sek al kal ma zan dó ak a ha tó sá gi el len õr zés -
hez szük sé ges min ta vé tel bõl nyert vizs gá la ti eredmé -
nyekre.
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Ro kon ve gyü let TEF-ér ték Ro kon ve gyü let TEF-ér ték

Di ben zo-p-di oxi nek (PCDD-k) Di oxin jel le gû PCB-k: Nem-or to
PCB-k + Mo no-or to PCB-k

2,3,7,8-TCDD 1 Nem-or to PCB-k

1,2,3,7,8-PeCDD 1 PCB 77 0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 169 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 Mo no-or to PCB-k

OCDD 0,0001 PCB 105 0,0001

Di ben zo fu rá nok (PCDF-k) PCB 114 0,0005

2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 118 0,0001

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 PCB 123 0,0001

2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 PCB 156 0,0005

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 157 0,0005

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00001

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 189 0,0001

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01

OCDF 0,0001

Al kal ma zott rö ví dí té sek: »T« = tet ra; »Pe« = pen ta; »Hx« = hexa; »Hp« = hep ta; »O« = octa; »CDD« = klór di ben zo-p-di oxin; »CDF« = klór di ben zo fu rán;
»CB« = klór bi fe nil.”

2. Az R. 11. szá mú mel lék le te IV. fe je ze te B. ré szé nek „2. Hát tér” pont ja a kö vet ke zõ 2.6. al pont tal egé szül ki:

„2.6. E mel lék let al kal ma zá sá ban az egyes ro kon ve gyü le tek (kong én erek) el fo ga dott meg ha tá ro zá si ha tá ra a vizs gált
ve gyü let min ta ki vo nat ban mért azon kon cent rá ci ó ja, amely nél két kü lön bö zõ vizs gált ion S/N (jel/zaj) vi szo nya a leg -
kevésbé ér zé keny ion ra vo nat ko zó an 3:1, és amely meg fe lel az EPA 1613 mód szer B. fe lül vizs gá la ta sze rin ti meghatá -
rozási mód szer ben meg adott alap kö ve tel mé nyek nek, mint pél dá ul a re ten ci ós idõ, az izo tóp arány.”



A gazdasági és közlekedési miniszter
58/2006. (VIII. 11.) GKM

rendelete

az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal
kapcsolatos eljárási rendrõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9) és (10) be kez dé sé ben, valamint 49.  §-ának
o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az ál lam ház tar -
tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Ámr.) elõ írásainak figye lembe -
véte lével – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a XV. Gaz da sá gi és Köz le -
ke dé si Mi nisz té rium (a továb biak ban: mi nisz té rium) fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za tai kö zül az aláb bi elõirányza -
tokra:

a) I. Szab vá nyo sí tá si és akk re di tá lá si nem zet kö zi fel -
ada tok

25. cím, 2. al cím, 3. jog cím cso port
b) II. Urán érc bá nya hosszú távú kör nye ze ti kár el há rí tás
25. cím, 2. al cím, 20. jog cím cso port
c) III. Az ága zat vé del mi fel ké szí té sé nek ál lam i fel ada -

tai a hon vé del mi tör vény alap ján
25. cím, 30. al cím, 16. jog cím cso port
d) IV. Ka taszt ró fa vé del mi, pol gá ri vé del mi és nuk le á -

ris bal eset-el há rí tá si ága za ti fel ada tok
25. cím, 30. al cím, 33. jog cím cso port
e) V. Ha di ipa ri tech no ló gia-kor sze rû sí tõ be ru há zá sok

tá mo ga tá sa
25. cím, 35. al cím
f) VI. Ener gia Köz pont Kht. köz hasz nú fel ada tai
25. cím, 36. al cím, 1. jog cím cso port
g) VII. De sign Ter mi nál For ma ter ve zé si Tá jé koz ta tó és 

Szol gál ta tó Kht. köz hasz nú fel ada tai
25. cím, 36. al cím, 2. jog cím cso port
h) VIII. BKSZ mû köd te té sé nek tá mo ga tá sa
25. cím, 30. al cím, 15. jog cím cso port
i) IX. Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tá mo ga tá sa

2.  §

Az elõ irány za tok for rá sa – ki vé ve a IX. Ma gyar Szab -
vány ügyi Tes tü let tá mo ga tá sa elõ irány za tot – a Ma gyar
Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi
CLIII. tör vény ben (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény) 
e cél ra jó vá ha gyott elõ irány zat. A Ma gyar Szab vány ügyi
Tes tü let 2006. évi tá mo ga tá sá nak pénz ügyi for rá sa a

 Magyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2004. évi CXXXV. tör vény ben a Tes tü let tá mo ga tá sá ra
25. cím, 14. al cím, 5. jog cím cso port alatt jó vá ha gyott elõ -
irány zat ma rad vá nya, to váb bá a költ ség ve té si tör vény ben
a GKM fe je zet ré szé re 25. cím, 40. al cím, 1. jog cím cso port 
té tel ként jó vá ha gyott Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék elõ irány -
zat.

3.  §

(1) A mi nisz té rium az elõ irány za tok ból nyúj tott tá mo -
ga tá sok ren del te té sük nek meg fe le lõ fel hasz ná lá sát ellen -
õr zi.

(2) Amennyi ben a mi nisz té rium el len õr zé se so rán a tá mo -
ga tás nem ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát ál la pít ja meg, a
 támogatás jog ta la nul igény be vett ré szét vissza von ja.

(3) A tá mo ga tott nak a jog ta la nul igény be vett tá mo ga -
tást, az igény be vé tel nap já tól a vissza vo ná si dön tés idõ -
pont já ig szá mít va a – vissza vo nás kor ér vé nyes mér té kû –
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ ka mat tal
nö velt összeg gel kell vissza fi zet nie.

I. Szabványosítási és akkreditálási
nemzetközi feladatok

4.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja elõ se gí te ni a nem zet gaz da ság
szem pont já ból ki emelt je len tõ sé gû euró pai és nem zet kö zi
szab vá nyo sí tá si és akk re di tá lá si kap cso la tok erõ sí té sét az
euró pai és nem zet kö zi szer ve ze tek ben – a ha zai kép vi se le -
tet és rész vé telt biz to sí tó Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let,
valamint a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let (a továb biak ban:
köz tes tü le tek) te vé keny sé gén ke resz tül – a kö vet ke zõ
 területeken:

a) a nem zet kö zi és az euró pai szab vá nyo sí tá si szer -
vezetek mû kö dé sé ben való rész vé tel, az eb bõl szár ma zó
ha zai fel ada tok elõ ké szí té se, el vég zé se, egyez te té se,

b) a nem zet kö zi és euró pai akk re di tá lá si szer ve ze tek
mû kö dé sé be tör té nõ be kap cso ló dás és rész vé tel, az eb bõl
szár ma zó ha zai fel ada tok elõ ké szí té se, egyez te té se, két- és 
több ol da lú együtt mû kö dé si és köl csö nös el is me ré si meg -
ál la po dá sok kez de mé nye zé se és meg kö té se.

(2) Az elõ irány zat for rá sa – a költ ség ve té si tör vény
e cél ra jó vá ha gyott elõ irány za ta mel lett – az elõ irány zat
 javára bel föl di vagy kül föl di ter mé sze tes és jogi sze mé -
lyek ál tal tel je sí tett, a nem zet kö zi és euró pai együtt mû kö -
dé sek meg va ló sí tá sát tá mo ga tó ön kén tes be fi ze té sek, ado -
má nyok, se gé lyek, ame lyek az ado má nyo zás körülmé -
nyeire te kin tet tel köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás nak
 minõsülhetnek.
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5.  §

Az elõ irány zat ból vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás a kö -
vet ke zõ jog cí me ken fo lyó sít ha tó:

a) a két- és több ol da lú nem zet kö zi és euró pai együtt -
mû kö dé sek rész vé te li és a tit kár sá gi fel ada tai el lá tá sá nak
költ sé gei,

b) a nem zet kö zi és az euró pai szer ve ze tek mû kö dé sé be
tör té nõ be kap cso ló dás és rész vé tel költ sé gei,

c) a nem zet kö zi és euró pai szer ve ze tek ben való rész -
vétel tag dí jai,

d) a két- és több ol da lú nem zet kö zi és euró pai meg ál la -
po dá sok hoz való csat la ko zás és rész vé tel költ sé gei,

e) a nem zet kö zi és euró pai szer ve ze tek ma gyar or szá gi
ülé sei elõ ké szí té sé nek, szer ve zé sé nek költ sé gei,

f) nem zet kö zi és euró pai adat bá zi sok, ki ad vá nyok
 beszerzési, ho no sí tá si költ sé gei,

g) a Euró pai Szab vány ügyi Bi zott ság/Euró pai Elekt ro -
tech ni kai Szab vány ügyi Bi zott ság tag sá gá val járó, az
 európai szab vá nyok elõ ké szí té sé ben való köz re mû kö dés
költ sé gei.

6.  §

(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter – a két köz tes -
tü let ál tal az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra be nyúj tott ja vas -
lat alap ján – dönt az elõ irány zat éves össze gé nek a két köz -
tes tü let kö zöt ti meg osz tá sá ról.

(2) Az elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség nem
vál lal ha tó.

7.  §

(1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa szám lá kon és ki fi ze té si
 dokumentumokon ala pu ló el szá mo lás sze rint tör té nik
– a (2) és (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – utóla -
gosan.

(2) A köz tes tü let ké rel mé re, al kal man ként leg fel jebb az
elõ irány zott tá mo ga tás 10%-áig – utó la gos el szá mo lá si
kö te le zett ség gel – elõ leg fo lyó sít ha tó.

(3) Az éves nem zet kö zi tag díj bi zony lat tal iga zolt tel jes
össze ge elõ leg ként fo lyó sít ha tó, utó la gos el szá mo lá si
 kötelezettséggel.

(4) Az elõ leg gel tör té nõ el szá mo lá sig to váb bi tá mo ga -
tás nem fo lyó sít ha tó.

(5) A tá mo ga tás ról, az elõ leg át adá sá ról és en nek el szá -
mo lá si fel té te le i rõl a mi nisz té rium és a köz tes tü let szer zõ -
dés ben ál la po dik meg.

II. Uránércbánya hosszú távú 
környezeti kárelhárítás

8.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a me cse ki urán érc bá nyá szat be -
ru há zá si prog ram be fe je zõ sza ka szá ban, valamint a be fe je -
zést köve tõen – az ivó víz bá zis vé del me, valamint egyéb
kör nye zet- és egész ség vé del mi okok  miatt – a víz tisz tí tás
foly ta tá sá ra, valamint a ki épí tett meg fi gye lõ rend sze rek
mû köd te té sé re és a re kul ti vált te rü le tek egy ré szé nek kar -
ban tar tá sá ra szol gá ló tá mo ga tá si for rás biz to sí tá sa.

(2) Az urán érc bá nyá szat fel szá mo lá sá nak kör nye zet vé -
del mi kö ve tel mény rend sze rét alap ve tõ en a Dél-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi Fel ügye lõ ség ál tal 1998-ban ki adott
Kör nye zet vé del mi En ge dély, valamint a Pé csi Bá nya ka pi -
tány ság ál tal ki adott, a fel ha gyá si mun ká la tok ra vonat -
kozó Mû sza ki Üze mi Ter vek elõ írásai ha tá roz zák meg.
Ezen túl me nõ en az egye di táj ren de zé si, kár el há rí tá si, víz -
ren de zé si ter vek en ge dé lyei is tar tal maz nak hosszú távú
fel ada tok kal járó kö te le zett sé ge ket.

(3) A be ru há zá si prog ram meg va ló sí tá sá nak, valamint
a kör nye ze ti re kul ti vá ció el vég zé sé nek, a ki épí tett meg -
figyelõ rend sze rek mû köd te té sé nek kö te le zett je a
MECSEK-ÖKO Kör nye zet vé del mi Rt. (a továb biak ban:
MECSEK-ÖKO Rt.).

(4) A MECSEK-ÖKO Rt. az elõ irány zat ter hé re el vég -
zen dõ fel ada tok ról éven te ja nu ár 15-éig, té te les – fel hasz -
ná lá si üte me zés sel és in do ko lás sal el lá tott – In téz ke dé si
Ter vet ké szít.

(5) A mi nisz té rium az In téz ke dé si Terv el fo ga dá sát
köve tõen a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le i rõl, a tá mo -
ga tás sal való el szá mo lás mód já ról, a tá mo ga tás nem ren -
del te tés sze rû fel hasz ná lá sa ese tén al kal ma zan dó szank -
ciókról a MECSEK-ÖKO Rt.-vel tá mo ga tá si szer zõ dést
köt.

(6) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a mi nisz té rium a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben fog lal tak alap ján in téz ke dik.

(7) A MECSEK-ÖKO Rt. a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
a mi nisz té rium ré szé re szö ve ges in do ko lás sal alá tá masz -
tott fél éves és éves el szá mo lást ké szít.

(8) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le a szak mai fel -
ada tok, valamint a (7) be kez dés ben fog lalt el szá mo lá si
 kötelezettség tel je sí té se.

III. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai
a honvédelmi tör vény alapján

9.  §

Az elõ irány zat cél ja az ipar, a ke res ke de lem, az ener ge -
ti ka és a köz le ke dés te rü le tén – a hon vé de lem rõl és a
 Magyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény ben,
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 illetve a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és mozgó -
sítása fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint – a vé del mi fel ké szí té si és gaz da ság moz gó sí tá si
fel ada tok kal kap cso la tos te en dõk fi nan szí ro zá sá nak biz to -
sí tá sa, a mi nõ sí tett idõ sza kok ban az ága za tok mû kö dõ ké -
pes sé gé nek, a la kos ság el lá tá sá nak, az ál lam irá nyít ha tó sá -
gá nak biz to sí tá sa, illetve a Ma gyar Hon véd ség és rend vé -
del mi szer vek, to váb bá a szö vet sé ges fegy ve res erõk szük -
ség le te i nek ki elé gí té se.

10.  §

(1) A mi nisz té rium a ha di ipa ri ka pa ci tá sok kal össze füg -
gõ en vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást nyújt a 2004. évi
CV. tör vény, valamint a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren -
de let sze rint meg ha tá ro zott – a mi nisz té rium fe je ze tét érin -
tõ – mi nõ sí tett idõ sza ki igé nyek ki elé gí té sé hez szük sé ges
le kö tött ha di ipa ri ka pa ci tá sok biz to sí tá sá hoz és fenntar -
tásához.

(2) A mi nisz té rium a ka pa ci tá sok fenn tar tá sá ra a tá mo -
ga tás ra jo go sul tak kal szer zõ dést köt.

(3) Az elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség nem
vál lal ha tó.

(4) A mi nisz té rium a tá mo ga tás ra jo go sul tak ré szé re,
a le kö tött ha di ipa ri ka pa ci tá sok biz to sí tá sá ra az éven ként
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si össze get rész le tek ben bo csát ja
ren del ke zés re. A ki fi ze tés iga zolt tel je sít mény, valamint
szám la vagy szám lát he lyet te sí tõ bi zony lat alap ján utó lag
tör té nik.

11.  §

(1) Az elõ irány zat ter hé re tá mo ga tás nyújt ha tó a vé del -
mi fel ké szí tés re az ága zat mû kö dõ ké pes sé gé nek, a la kos -
ság el lá tá sá nak, az ága za tok ál lam i irá nyít ha tó sá gá nak
 minõsített idõ sza ki biz to sí tá sa ér de ké ben.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt cé lok ér de ké ben tör tén -
het a vé del mi célú ál lam i tar ta lé kok fenn tar tá sa, az ága za ti
inf ra struk tú ra vé del mi célú fej lesz té se és fenn tar tá sa, a
gaz da ság fel ké szí tés és -moz gó sí tás köz pon ti és te rü le ti
fel ada ta i nak vég re haj tá sa, gaz da ság moz gó sí tá si in for ma -
ti kai rend szer fenn tar tá sa és fej lesz té se, az ága zat hon vé -
del mi fel ada ta i nak el lá tá sá ba be vont szer ve ze tek fel ké szí -
té se, illetve a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás (BNT) fel ada -
ta i nak fi nan szí ro zá sa.

(3) A mi nisz té rium a fel ada tok el lá tá sá ra szer zõ dést,
 illetve meg ál la po dást köt.

IV. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi
és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

12.  §

Az elõ irány zat cél ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
nyúj tá sa az ipar i, a ke res ke del mi, az ener ge ti kai és a köz le -
ke dé si ága zat fel ké szí té sé hez a ter mé sze ti és a ci vi li zá ci ós
ka taszt ró fák meg elõ zé sé re, azok be kö vet ke zé se ese tén ha -
tá sa ik csök ken té sé hez, a kö vet kez mé nyek fel szá mo lá sá -
hoz és a hely re ál lí tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá hoz.

13.  §

(1) Az elõ irány zat ter hé re a ka taszt ró fa vé de lem mel és
a pol gá ri vé de lem mel össze füg gõ cé lok ér de ké ben tör té -
nik az ága za tok pol gá ri vé del mi és ka taszt ró fa vé del mi
rend sze ré nek kor sze rû sí té se, az érin tett szer ve ze tek fel ké -
szí té se, a mi nisz té ri u mi fõ ügye let mû köd te té se.

(2) A mi nisz té rium a fel ada tok el lá tá sá ra szer zõ dést,
 illetve meg ál la po dást köt.

14.  §

(1) Az elõ irány zat ból a mi nisz té rium a nuk le á ris bal -
eset-el há rí tás sal össze füg gés ben vissza nem té rí ten dõ
 támogatást nyújt az ága za ti nuk le á ris bal eset-el há rí tá si
 intézkedési terv ben és a mû kö dé si uta sí tás ban meg ha tá ro -
zott fel ada tok vég re haj tá sa fel té te le i nek biz to sí tá sá hoz
a ki je lö lé si ok mány ban meg je lölt szer ve ze tek szá má ra.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt fel ada to kat a Geo fi zi -
kai-geo tech ni kai Be té ti Tár sa ság (GEOS Bt.) és a Pak si
Atom erõ mû Rt. lát ja el. Az Ága za ti In for má ci ós Köz pont
fel ada ta it a mi nisz té rium szak mai fõ osz tá lya lát ja el.

(3) A mi nisz té rium az (1) be kez dés ben fog lalt fel ada tok
el lá tá sá ra a tá mo ga tás ra jo go sul tak kal szer zõ dést köt.

(4) A mi nisz té rium a tá mo ga tás ra jo go sul tak ré szé re
a nuk le á ris bal eset-el há rí tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá -
tá sá ra az éven ként meg ha tá ro zott tá mo ga tá si össze get
a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõk figye lembe véte -
lével bo csát ja ren del ke zés re.

(5) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa iga zolt tel je sí tés, valamint
szám la vagy szám lát he lyet te sí tõ bi zony lat alap ján utó lag
tör té nik.

(6) A tá mo ga tot tak a ki je lö lés alap ján ha tás kö rük be
utalt fel ada tok tel je sí té sé rõl és a tá mo ga tá si összeg fel -
hasz ná lá sá ról éven te de cem ber 10-éig be szá mo lót ké szí te -
nek a mi nisz té rium szak mai fõ osz tá lya ré szé re.
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V. Hadiipari technológia-korszerûsítõ beruházások
támogatása

15.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja olyan je len tõs, stra té gi ai ér de -
kû, ha di ipa ri tech no ló gia-kor sze rû sí tõ be ru há zá sok tá mo -
ga tá sa, me lyek ered mé nyei hoz zá já rul nak az or szág vé del -
mi ké pes sé gé nek nö ve lé sé hez, a NATO tag ság ból ere dõ
kö te le zett sé gek és jo go sult sá gok tel je sí té sé hez, ki ak ná zá -
sá hoz és ér vé nye sí té sé hez, és a szak te rü le ti ex port, a fog -
lal koz ta tá si ké pes ség, valamint a hoz zá adott ér ték je len tõs
bõ vü lé sét szol gál ják.

(2) Az elõ irány zat ból tá mo ga tás ban ré sze sül het min den
olyan ma gyar or szá gi szék he lyû jogi sze mély, jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, szö vet ke zet, 
valamint egyé ni vál lal ko zó, aki, ille tõ leg amely Ma gyar -
or szá gon ha di ipa ri tech no ló gia-kor sze rû sí tõ be ru há zást
vé gez, valamint mû köd tet.

16.  §

(1) Az elõ irány zat köz vet len cél ja: olyan stra té gi ai ér de -
kû ha di ipa ri tech no ló gia-kor sze rû sí tõ be ru há zá sok tá mo -
ga tá sa, me lyek

a) a hon vé del mi és rend vé del mi szer vek igé nyé re ki fej -
lesz tett, a NATO kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ,

b) a NATO be szál lí tá sok hoz, valamint a vá sá rolt esz -
kö zök höz való ma gyar be szál lí tá sok tel je sí té sé hez szük -
séges,

c) a szak ma te rü le ti ex por tot és fog lal koz ta tá si képes -
séget, illetve a hoz zá adott ér té ket je len tõ sen nö ve lõ ter -
mékek gyár tás tech no ló gi á já nak kor sze rû sí té sét ered mé -
nye zik.

(2) Az elõ irány zat esz kö zei a be ru há zá si pro jekt meg -
valósításához el en ged he tet le nül szük sé ges fel hal mo zá si
 célra szol gá ló gé pek, be ren de zé sek, mû sze rek beszerzé -
sére vagy elõ ál lí tá sá ra hasz nál ha tók fel.

17.  §

(1) Az elõ irány zat ból vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást
le het el nyer ni.

(2) Az elõ irány zat ból a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
pá lyá za ti rend szer ke re té ben nyújt ha tó. A pá lyá za tot a
 minisztérium írja ki.

(3) A tá mo ga tás mér té ké nek alsó és fel sõ ha tár át a pá -
lyá za ti fel hí vás tar tal maz za.

(4) Az egy pá lyá zat ke re té ben meg va ló su ló prog ram hoz 
igény be vett tá mo ga tás in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg az
Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek

(1) be kez dé se sze rin ti ál lam i tá mo ga tá sok kal kap cso la tos
el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott mér -
té ket.

(5) Az egy pá lyá zat ke re té ben meg va ló su ló prog ram hoz 
kap cso ló dó tá mo ga tás sa ját erõ-szük ség le te a tel jes be ru -
há zá si költ ség leg alább 25%-a az zal, hogy nem te kint he tõ
sa ját for rás nak Ámr. 81.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott for rá sok köre.

18.  §

Az elõ irány zat tá mo ga tá si rend sze ré re vo nat ko zó
 további sza bá lyo kat a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Minisz -
térium egyes tá mo ga tá si prog ram ja i nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 19/2004. (II. 27.) GKM ren de let tar tal maz za.

VI. Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

19.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
nyúj tá sa az Ener gia Köz pont Ener gia ha té kony sá gi, Kör -
nye zet vé del mi és Ener gia In for má ci ós Ügy nök ség Köz -
hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban: Ener gia Köz pont Kht.)
mû kö dé si költ sé ge i nek fe de ze té hez a pá lyá zat ke ze lé sén
túl me nõ köz hasz nú fel ada tai el lá tá sá hoz.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le i rõl, a tá mo ga -
tás sal való el szá mo lás mód já ról, a tá mo ga tás nem ren del -
te tés sze rû fel hasz ná lá sa ese tén al kal ma zan dó szank ci ók -
ról a mi nisz té rium az Ener gia Köz pont Kht.-val szer zõ dés -
ben ál la po dik meg.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ha von ta egyen lõ rész le tek -
ben tör té nik, utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség gel.

(4) Az Ener gia Köz pont Kht. a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
ról szö ve ges in do ko lás sal alá tá masz tott év kö zi (fél éves) és 
éves el szá mo lást ké szít a mi nisz té rium ré szé re.

(5) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott, valamint a (4) be kez dés sze rint ese dé kes
el szá mo lá si kö te le zett ség tel je sí té se.

(6) A mi nisz té rium a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát az el szá mo -
lá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa vagy el nem fo ga dá sa ese -
tén, annak pót lá sá ig fel füg gesz ti.

VII. Design Terminál Formatervezési Tájékoztató
és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai

20.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
nyúj tá sa a De sign Ter mi nál For ma ter ve zé si Tá jé koz ta tó és 
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Szol gál ta tó Kht. (a továb biak ban: De sign Te mi nál Kht.)
ré szé re a Bu da pest Er zsé bet téri De sign Köz pont üze mel -
te té sé nek költ sé ge i hez, valamint a for ma ter ve zé si kul túr a
fej lesz té sé ben, ter jesz té sé ben, a for ma ter ve zé si prog ra -
mok, pá lyá za tok, ki ál lí tá sok szer ve zé sé ben, ki ál lí tá si
 katalógusok, szak mai tá jé koz ta tók el ké szí té sé ben, for ma -
ter ve zé si szak mai adat bá zis ki épí té sé ben és fej lesz té sé -
ben, in for má ció szol gál ta tás ban, az ipar és a vál lal ko zói
szfé ra kö zöt ti kap cso la tok fej lesz té sé ben vál lalt fel ada ta i -
nak tel je sí té sé hez.

(2) Az elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség nem
vál lal ha tó.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le i rõl, a tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá ról a tá mo ga tás sal tör té nõ el szá mo lás
mód já ról, a tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa
ese tén al kal ma zan dó szank ci ók ról a mi nisz té rium szer zõ -
dés ben ál la po dik meg a De sign Ter mi nál Kht.-val.

(4) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa négy ne gyed évi rész let ben,
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben az adott ne gyed év re meg ha tá -
ro zott összeg ben tör té nik, utó la gos el szá mo lá si kö te le zett -
ség gel.

(5) A tá mo ga tott a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról szö ve ges
in dok lás sal alá tá masz tott év kö zi (fél éves) és éves el szá -
mo lást ké szít a mi nisz té rium ré szé re a tárgy idõ sza kot
 követõ hó nap 30. nap já ig.

(6) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le az e ren de let -
ben, illetve az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott fel ada tok
tel je sí té se, valamint a (5) be kez dés sze rint ese dé kes el szá -
mo lá si kö te le zett ség tel je sí té se.

(7) A mi nisz té rium a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát az el szá mo -
lá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa vagy el nem fo ga dá sa ese -
tén, annak pót lá sá ig fel füg gesz ti.

VIII. BKSZ mûködtetésének támogatása

21.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
nyúj tá sa

a) a bu da pes ti egye sí tett bér le tek be ve ze té sé bõl szár -
ma zó be vé tel ki esés mi nisz té ri um ra jutó ré szé nek pót lá sá ra 
a MÁV Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. ré szé re,

b) a Bu da pes ti Köz le ke dés-Szer ve zõ Kht. mû kö dé si
 ráfordításainak fe de zé sé re, to váb bá

c) a Bu da pes ti Köz le ke dé si Szö vet ség továbbfejlesz -
tésének fi nan szí ro zá sá ra.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le i rõl, a tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá ról a tá mo ga tás sal tör té nõ utó la gos el szá -
mo lás mód já ról, a tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû fel -
hasz ná lá sa ese tén al kal ma zan dó szank ci ók ról a minisz -
térium szer zõ dés ben ál la po dik meg a tá mo ga tot tak kal.

(3) A tá mo ga tot tak a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról szö ve -
ges in dok lás sal alá tá masz tott el szá mo lást ké szí te nek a
 minisztérium ré szé re.

IX. Magyar Szabványügyi Testület támogatása

22.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a mi nisz té rium ál tal igé nyelt
nem ze ti szab vá nyok ki dol go zá sá nak fi nan szí ro zá sa, a
nem ze ti szab vá nyo sí tás ról  szóló 1995. évi XXVIII. tör -
vény 9.  §-ában fog lal tak nak meg fele lõen, kü lö nö sen a
 következõ te rü le te ken:

a) az új meg kö ze lí té sû irány el vek hez, illetve azo kat
be ve ze tõ ma gyar ren de le tek hez kap cso ló dó har mo ni zált
euró pai szab vá nyok át vé te le,

b) a szak te rü let euró pai szab vá nya i nak nem ze ti szab -
vány ként, le he tõ leg ma gyar nyel ven tör té nõ be ve ze té se,

c) a mi nisz te ri ren de le tek hez kap cso ló dó nem ze ti szab -
vá nyok ki dol go zá sa.

(2) Az elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség nem
vál lal ha tó.

23.  §

(1) Az elõ irány zat ból vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
a kö vet ke zõ jog cí me ken fo lyó sít ha tó:

a) nem ze ti szab vá nyok ki dol go zá sa,
b) euró pai és nem zet kö zi szab vá nyok nem ze ti szab -

vány ként való köz zé té te le,
c) ho no sí tott, har mo ni zált szab vá nyok jegy zé ké nek

rend sze re sen tör té nõ köz zé té te le.

(2) A mi nisz té rium az el vég zen dõ fel ada tok ról és annak
fi nan szí ro zá si fel té te le i rõl, valamint a tel je sí tés mód já ról
és el szá mo lá sá ról a Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tel
szer zõ dés ben ál la po dik meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba, egy ide jû leg az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok kal kap cso la tos el já rá si rend rõl  szóló 30/2005.
(V. 13.) GKM ren de let, to váb bá a 30/2005. (V. 13.) GKM
ren de le tet mó do sí tó 64/2005. (VIII. 9.) GKM ren de let
 hatályát vesz ti.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
el já rá so kat a 30/2005. (V. 13.) GKM ren de let ben fog lal tak 
sze rint kell be fe jez ni.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
35/2006. (VIII. 11.) KvVM

rendelete

az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi területeken szakértõi tevékenység

folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú 
jellege igazolásának rendjérõl és eljárási szabályairól

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.)
31.  §-ának (8) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, valamint
az azok hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té -
te lek rõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let 7. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé -
del mi és víz ügyi szak te rü le te ken az igaz ság ügyi szak ér tõi
te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat
szak irá nyú jel le gé nek iga zo lá sá ra irá nyuló el já rás so rán
e ren de let sza bá lyai az irány adó ak.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban ké rel me zõ: aki a Szaktv.
3.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az (1) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott igaz ság ügyi kör nye zet vé del mi, ter mé szet -
vé del mi vagy víz ügyi te rü le te ken szak ér tõi te vé keny ség
foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú jel -
le gé nek iga zo lá sa irán ti ké rel met nyújt be.

2.  §

(1) Az igaz ság ügyi kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del -
mi vagy víz ügyi te rü le te ken szak ér tõi te vé keny ség foly ta -
tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gét
az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: OKTVF) iga zol ja,
er rõl ha tó sá gi bi zo nyít ványt ad ki.

(2) A ha tó sá gi bi zo nyít ványt az OKTVF a ké re lem elõ -
ter jesz tésétõl szá mí tott 30 na pon be lül adja ki.

3.  §

(1) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a ké rel me zõ

aa) sze mély azo no sí tó ada ta it (név, szü le té si idõ,
any ja neve),

ab) kü lön jog sza bály sze rin ti1 ké pe sí té si fel té tel nek
meg fe le lõ vég zett sé gét iga zo ló ok le ve lé nek
( bizonyítványának) szá mát és kel tét (szak, kar
fel tün te té sé vel),

1 Az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, valamint az azok hoz kap -
cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té te lek rõl  szóló 9/2006. (II. 27.)
IM ren de let.

ac) szak ké pe sí té sé nek meg ne ve zé sét,
ad) tu do má nyos fo ko za tát (amennyi ben ilyen nel

ren del ke zik),
ae) je len le gi fog lal ko zá sát, be osz tá sát,
af) lak cí mét vagy ér te sí té si cí mét;

b) az en ge dé lyez ni kért igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü -
let(ek) meg ne ve zé sét.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) a ké pe sí tést iga zo ló ok irat hi te les má so la tát (ho no sí -

tott ok irat ese té ben a ma gyar nyel vû for dí tás hi te les má so -
la tát);

b) a ta nul má nyok, il let ve vég bi zo nyít vány (abszolu -
torium) iga zo lá sá ra szol gá ló köz ok ira tot (lec ke könyv)
(ho no sí tott ok irat ese té ben a ma gyar nyel vû for dí tás hi te -
les má so la tát);

c) a ké re lem be nyúj tá sá ig ter je dõ idõ szak ban vég zett
szak mai te vé keny ség rész le tes le írá sát (szak mai ön élet -
rajz). A szak mai ön élet rajz nak mun ka he lyen ként, il let ve
mun ka kö rön ként – a sza kasz ha tá rok ra vo nat ko zó dá tum
pon tos meg adá sá val – rész le tez nie kell, hogy a ké rel me zõ
mi lyen szak mai gya kor la tot szer zett, kü lö nös te kin tet tel
a ké re lem ben meg je lölt igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü let -
tel/te rü le tek kel való kap cso ló dá sok ra;

d) a ké rel me zõ ne vé hez (ön ál ló an, il let ve szer zõ társ -
ként vagy társ szer zõ ként) köt he tõ, a szak mai mû kö dés és
a szak tu dás ma gas szín vo na lát alá tá masz tó pub li ká ci ó kat,
azok hoz zá fér he tõ sé gé nek meg je lö lé sé vel;

e) a szak mai gya kor lat idõ tar ta má nak iga zo lá sát.

(3) A szak mai gya kor lat idõ tar ta mát köz szol gá la ti, köz -
al kal ma zot ti, hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony ban vagy
mun ka vi szony ban álló ké rel me zõ ese tén a mun kál ta tó,
a mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ról  szóló szer -
zõ dés vagy egyéb, a mun ka vég zés iga zo lá sá ra al kal mas és
a szak mai gya kor lat idõ tar ta mát alá tá masz tó do ku men tum
iga zol ja.

4.  §

(1) Szak mai gya kor la ti idõn az
a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -

zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség,
b) mû sza ki, il let ve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás -

ban alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség, és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég -
zett ség, vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben
sze rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

meg szer zé se után, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en
meg lé võ, a meg je lölt szak te rü le ten el töl tött gya kor la ti idõt 
kell ér te ni.

(2) A kü lön bö zõ mun ka he lye ken szer zett gya kor lat ide -
jét össze kell adni.
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(3) A szak mai gya kor lat meg kez dé se után a fi ze tés nél -
kü li és a rend kí vü li sza bad ság, a mun ka vi szony szünete -
lése, a ka to nai szol gá lat, a szü lé si sza bad ság, a gyer mek -
gon do zá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély és a táp pénz,
valamint az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak ide jét össze sen leg -
fel jebb 3 hó nap, az egye te mi dok to ri (PhD) kép zés ide jét
leg fel jebb 12 hó nap tar ta má ig le het a gya kor lat ide jé be
 beszámítani.

(4) Szak mai gya kor la ti idõ ként szak ér tõ je lölt ese té ben
az al kal ma zot ti vagy más jog vi szony ban, leg alább napi
6 órás idõ tar tam ban vég zett te vé keny sé get kell figye lembe 
ven ni.

5.  §

A szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gé rõl  szóló ható -
sági bi zo nyít vány az aláb bi a kat tar tal maz za:

a) a ké rel me zõ sze mély azo no sí tó ada ta it (név, szü le té si 
hely és idõ, any ja neve);

b) a szak irá nyú szak mai gya kor lat tal iga zolt igaz ság -
ügyi szak ér tõi szak te rü let(ek) meg ne ve zé sét;

c) a figye lembe vett szak mai gya kor la ti idõ meg ha tá ro -
zá sát és szak irá nyú jel le gé nek iga zo lá sát;

d) a szak irá nyú szak mai gya kor lat tal iga zolt igaz ság -
ügyi szak ér tõi szak te rü le ten fenn ál ló te rü let megneve -
zését, amennyi ben van olyan te rü let, ahol a ké rel me zõ
 kiemelkedõ gya kor lat tal, tu do má nyos fo ko zat tal rendel -
kezik.

6.  §

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

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

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
36/2006. (VIII. 11.) KvVM

rendelete

a Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület
létesítésérõl szóló 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

módosításáról

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

1.  §

A Som ló vá sár he lyi Holt-tó Ter mé szet vé del mi Te rü let
lé te sí té sé rõl  szóló 18/1993. (IV. 7.) KTM ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„3. § (1) A Som ló vá sár he lyi Holt-tó Ter mé szet vé del mi
Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si terv ben fog lal tak nak meg fele lõen – a Ba la to ni
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság lát ja el.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott természetvé -
delmi ke ze lé si ter vet a mel lék let tar tal maz za.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg az R. e ren de let mel lék le té vel egé -
szül ki.

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

Melléklet
a 36/2006. (VIII. 11.) KvVM rendelethez

[Melléklet
a 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelethez]

A Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

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

– Õriz ze meg a te rü le ten ta lál ha tó me szes ta la jú kék -
per jés láp rét, il let ve ma gas sá sos, zsom bé kos és ná das élõ -
he lye ket, va la mint ezek nö vény- és ál lat vi lá gát, így pél -
dául a hús szí nû uj jas kos bort (Dacty lor hi za in car na ta),
a bug lyos szeg fü vet (Di ant hus su per bus), a kor nis tár ni csot 
(Gen ti a na pne u mo nant he), a szi bé ri ai nõ szir mot (Iris si bi -
ri ca), vi téz kos bort (Or chis mi li ta ris), a ge rinc te len ál la tok
kö zül el sõ sor ban a vér fû bog lár kát (Ma cu li nea te le i us) és
a szür kés han gya bog lár kát (Ma cu li nea al con).

– A ré ten lévõ cser jés és fás mo za i kok fenn tar tá sá val
nö vel je a bi o ló gi ai sok fé le sé get és a táji vál to za tos sá got
úgy, hogy hosszú tá von fás ka szá ló ala kul jon ki.

– Se gít se elõ a te rü let ter mé sze tes élõ vi lá gát ve szé lyez -
te tõ in va zív nö vény fa jok vissza szo rí tá sát.

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

– A te rü let me li o rá ció elõt ti víz ház tar tá sá nak vissza ál -
lí tá sa víz le fo lyás kés lel te té sé vel, az ár kok vi zé nek vissza -
duz zasz tá sá val.

– A gye pek fenn tar tá sa terv sze rû, az élõ he lyek vé del -
mé hez és a vé dett fa jok élet cik lu sá hoz iga zí tott kaszá -
lással.
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– Az erõ sen ter je dõ, ide gen ho nos gyo mok, így kü lö nö -
sen a ma gas arany ve szõ (So li da go gi gan tea) visszaszorí -
tása ak tív ter mé szet vé del mi ke ze lés sel.

– A ma gas sá sos, zsom bék sá sos, se re vény fü zes élõ -
hely tö re dé kek há bo rí tat lan sá gá nak biz to sí tá sa.

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

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

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa

– A te rü le ten me li o rá ció és víz le ve ze tés ti los.

3.1.2. Lá to ga tás

– A ta po sá si ká rok meg elõ zé se ér de ké ben a te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lõ je a te rü let re való be lé pést és a te rü -
le ten való tar tóz ko dást kor lá toz hat ja.

3.1.3. Ok ta tás és be mu ta tás

– A te rü le tet ok ta tá si és be mu ta tá si cél lal el sõ sor ban
a szak em ber kép zés ér de ké ben le het hasz no sí ta ni.

3.1.4. Ku ta tás, vizs gá la tok

– A te rü le ten en ge dé lye zett ku ta tá si te vé keny ség a ter -
mé szet vé del mi ke ze lõ vel egyez te tett mó don, rész le tes ku -
ta tá si terv vel vé gez he tõ. A ku ta tá si je len tés egy pél dá nyát
a Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ré szé re át kell adni.

3.1.5. Táj ké pi ér té kek
– Egy fás ka szá ló táv la ti ki ala kí tá sa ér de ké ben a meg -

lé võ fá kat, fa cso por to kat és cser jés élõ hely fol to kat fenn
kell tar ta ni.

3.1.6. Vad gaz dál ko dás ra vo nat ko zó ke ze lé si elõ írások
– A te rü le ten sózó, szó ró és egyéb vad gaz dál ko dá si

 létesítmény – ma gas les ki vé te lé vel – nem épít he tõ.
3.1.7. Víz gaz dál ko dást érin tõ ke ze lé si elõ írások
– A te rü let élõ he lye i nek ter mé sze tes ál la po tá ra jel lem -

zõ víz gaz dál ko dás biz to sí tá sa ér de ké ben a Holt-tó kút
 vizének vissza duz zasz tá sá val az ár ko kon ke resz tül kell
meg emel ni a ta laj víz szint jét.

3.1.8. Köz le ke dést érin tõ ke ze lé si elõ írások
– A te rü let re a ter mé szet vé del mi ke ze lés so rán hasz nált 

jár mû ve ken, gé pe ken kí vül egyéb jár mû vel be haj ta ni ti los.

3.2. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi keze -
lési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

Gye pek ke ze lé se
– A gyep mû ve lé si ágat meg vál toz tat ni, a gye pet fel -

törni ti los.
– A gye pet vegy sze rez ni ti los.
– A gye pet nem he lyi szár ma zá sú nö vé nyek mag ja i val

fe lül vet ni ti los, a tu do má nyos ku ta tás ered mé nye ként
 javasolt fa jok tu da tos vissza te le pí té sét ki vé ve.

– A ka szá lást terv sze rû en, idõ ben és tér ben mo za i ko -
san kell vé gez ni, fi gye lem be véve a vé dett nö vény- és
 állatfajok sza po ro dá si cik lu sát, va la mint az özönnövény-
 állományok vissza szo rí tá sá nak igé nyét.

– A ka szá lás ha tá sát leg alább 3 éven te mo ni to roz ni
kell, és en nek ered mé nye alap ján – ha szük sé ges – új ka -
szá lá si mód szert kell be ve zet ni és al kal maz ni.

– A sá sos élõ he lye ket ti los gép pel ka szál ni, eze ken erõs 
gyo mo so dás ese tén kézi ka szá lást kell vé gez ni.

– A kék per jés láp rét se re vény fü zes ré sze it ti los
 kaszálni.
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 93. szá má ban ki hir de tett,
a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, valamint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let

2. §-ának i) pont já ban „a mû sor szol gál ta tást” szö veg he lyett he lye sen: ,,az au di o vi zu á lis – ide nem ért ve a moz gó kép szak mai – kér dé se ket”;

b) az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
– 3. §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lye sen: ,,c) a moz gó kép szak mai kér dé sek sza bá lyo zá sá ról”;
– 7. § (1) be kez dé sé ben „az au di o vi zu á lis” szö veg he lyett he lye sen: ,,a moz gó kép szak mai” szö veg ér ten dõ;

(Kéz irat hi ba)

c) a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 7. § (2) be kez dés ren del ke zé sé ben 4. § (1) be kez dés f) pont já ra
való hi vat ko zás he lye sen: „4. § (1) be kez dés g) pont ja”.

(Nyomdahi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 94. szá má ban meg je lent, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szóló 1/2006.
(MK 94.) IRM uta sí tás szá ma he lye sen: „2/2006. (MK 94.) IRM utasítás”.

(Kéz irat hi ba)
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2006. július hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2006. évi 101. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

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

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

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

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj egy évre 90 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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