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Tárgymutató a 2006. július hónapban kihirdetett jogszabályokról,
illetve közzétett határozatokról és közleményekrõl

II. rész JOGSZABÁLYOK

szóló 2006. évi LVII. törvény 76. §-ának (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

A Kormány rendeletei

1. §

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 Kormány a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (2)–(5) bekezdése helyébe
(2)–(6) bekezdésként a következõ rendelkezések lépnek,
egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdésének számozása
(7) bekezdésre változik:
„(2) A költségtérítés magában foglalja
a) a külföldi napidíjat,
b) a szállásköltséget,
c) a kiküldetés helyére történõ kiutazási és hazautazási
költségeket, valamint az utas- és poggyászbiztosítást,
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d) a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülõ
egyéb indokolt költségek számviteli bizonylatnak megfelelõ okmánnyal vagy költségkifizetést alátámasztó egyéb
bizonylattal igazolt összegének megtérítését.
(3) A külföldi napidíj egy napra esõ összegének országonkénti és valutanemek szerinti mértékét – az egyes országok ár- és jövedelmi viszonyainak alapulvételével,
40–100 euró közötti összegben – a külügyminiszter állapítja meg.
(4) Ha a kiküldött a kiküldetés idõtartama alatt külföldön térítésmentesen teljes élelmezési ellátásban részesül,
napidíjának egynegyede illeti meg. A részleges ellátás címén történõ levonás mértékét belsõ szabályzatban kell
meghatározni.
(5) A kiküldött a számlával igazolt szállásköltség megtérítésére jogosult, amennyiben a feladatát a külföldre érkezés napján nem tudja befejezni, illetõleg a feladata befejezése napján hazautazni nem tud. Ha a kiküldött a külföldi
tartózkodása alatt térítésmentes elszállásolásban részesül,
szállásköltség-térítésre nem tarthat igényt.
(6) A szállás, illetõleg a szálloda kategóriáját a kiküldõ
szerv vezetõje által – belsõ szabályzatban – meghatározott
szempontok alapján kell megválasztani. A küldöttség tagjai számára indokolt esetben a küldöttség vezetõjét megilletõ szállodában történõ elhelyezés is biztosítható.”

2. §
Az R. 8. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a miniszter (a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje) engedélyével el lehet
térni, amennyiben azt a protokolláris elõírások és az ellátandó feladatok indokolják.”

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit az ideiglenes külföldi kiküldetés folyamatban lévõ teljesítésével és elszámolásával kapcsolatos
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
9. §-ának (1) bekezdésében a „külképviseleti vezetõket”
szövegrész helyébe a „külképviselet-vezetõket” szövegrész lép.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A Kormány tagjainak
rendeletei
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 államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 24. §-a (9)–(10) bekezdésében,
valamint a 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendeljük el:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed a megyei, fõvárosi munkaügyi központokra (a továbbiakban: munkaügyi központ),
és a Humánerõforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése keretében megvalósításra kerülõ központi programban részt vevõ természetes személyre, jogi személyre,
és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra.

2. §
(1) Ha a munkaügyi központ a 2004–2006. évi Humánerõforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 munkanélküliség megelõzése és kezelése intézkedés keretében, végsõ
kedvezményezettként kapott támogatás felhasználásával
központi programot hajt végre, a program keretében
a következõ támogatások nyújthatók:
a) képzések elõsegítését célzó támogatások:
aa) képzés díja,
ab) felmerült költségekhez nyújtott támogatás,
ac) képzés alatti megélhetési támogatás,
ad) képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet
költségeinek támogatása,
ae) a képzésben részt vevõ közeli hozzátartozójának [Ptk. 685. § b) pontja] a képzés alatti ápolásához és gondozásához nyújtandó támogatás;
b) elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerzését
célzó támogatás:
ba) elhelyezkedést szolgáló bértámogatás,
bb) a munkagyakorlat szerzéséhez kapcsolódó utazási költségek támogatása;
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c) vállalkozóvá válást elõsegítõ támogatás;
d) a munkaügyi központ szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos támogatások:
da) a szolgáltatás díja,
db) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség megtérítéséhez nyújtott támogatás,
dc) a szolgáltatást igénybe vevõ megélhetési támogatása,
dd) a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet támogatása,
de) a szolgáltatást igénybe vevõ közeli hozzátartozójának [Ptk. 685. § b) pontja] a szolgáltatás
igénybevétele alatti ápolásához és gondozásához nyújtandó támogatás.
(2) Az (1) bekezdésben a támogatások azon személy
vagy szervezet részére nyújthatók, aki vagy amely egyidejûleg más hasonló célú támogatásban nem részesül.
(3) Az (1) bekezdés aa)–ab) pontjában, valamint b) és
c) pontjában meghatározott támogatásokra a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.), valamint
a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint
a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet (a továbbiakban: MüM r.) szabályait az
e rendelet 3–7. §-aiban foglalt eltérések figyelembevételével kell alkalmazni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott program olyan
személyek munkához jutását segíti elõ, akiknek elhelyezkedésére a programban történõ részvétele hiányában nincs
kilátás, továbbá akiknek elhelyezése érdekében korábban
alkalmazott intézkedések eredménytelennek bizonyultak.
Ilyen személyek különösen:
a) a 16–30. életév közötti, álláskeresõként nyilvántartott fiatalok,
b) a 30. életévüket betöltött, legalább 12 hónapja nyilvántartott álláskeresõk,
c) azok a 30. életévüket betöltött álláskeresõk, akik
esetében a program támogatásai elõsegítik a munkaerõpiacra be-, illetve visszajutást, valamint azok a munkavállalók, akik csoportos létszámleépítésben érintettek a munkaadó tájékoztatása alapján.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott álláskeresõn az
Flt. 58. §-a (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott
álláskeresõt kell érteni, amelynek idõtartamába be kell
számítani a 2005. november 1-jét megelõzõen munkanélküliként nyilvántartott idõtartamot is.
(6) A munkaadó tájékoztatása alapján a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállaló részére az (1) bekezdés aa) pontjában és da)–db) pontjaiban, továbbá a 3. §
(2) bekezdés a) pontjában foglalt támogatások nyújthatók,
feltéve, hogy a munkaadóval szemben már nem áll fenn
a munkavégzési kötelezettsége.
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3. §

Képzések elõsegítését célzó támogatások
(1) A központi program keretében a következõ képzésekben történõ részvétel támogatható:
a) a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó képzés,
b) képességfejlesztõ és motivációs tréning,
c) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
1. §-ának b)–c) pontjában, valamint e)–h) pontjában meghatározott szakképzés,
d) betanító képzés, egy adott feladatkör ellátására felkészítõ képzés,
e) informatikai képzés,
f) vállalkozói ismereteket és készségeket fejlesztõ képzés,
g) szakmai tevékenység magasabb szintû gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását célzó képzések,
h) nyelvi képzés szakképesítéssel rendelkezõk
számára.
(2) A képzésben részt vevõ személy részére a felmerült
költségek megtérítéséhez támogatásként nyújtható:
a) a lakóhely (tartózkodási hely) és a képzés helye
közötti utazás költsége,
b) a képzéshez kapcsolódó szállásköltség, valamint
c) a képzéshez kapcsolódó étkezési költség.
(3) A képzés díjának meghatározásakor a képzési költség
megállapítása szempontjából a MüM r. 1. számú mellékletében meghatározott kiadásokat lehet figyelembe venni.
(4) A képzésben részt vevõ személy részére, amennyiben a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helyszíne
közötti utazáshoz tömegközlekedési eszközt vesz igénybe,
az így felmerült helyi és helyközi utazás költség részben
vagy egészben megtéríthetõ.
(5) A képzéshez kapcsolódó szállásköltséghez nyújtható
támogatás a napi 2000 Ft-ot, az étkezési költséghez nyújtható
támogatás a napi 1000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(6) A képzés idõtartamára nyújtható megélhetési támogatás havi összege nem haladhatja meg a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér összegét. Ezt az összeget kell
idõarányosan alapul venni abban az esetben is, ha a képzés
a naptári hónap elteltét megelõzõen fejezõdik be, illetve ha
a képzés nem a naptári hónap elsõ napján kezdõdik.
(7) A képzésben részt vevõ személy számára támogatásként megtéríthetõ a képzés idõtartama alatt gyermekei felügyeletére, gondozásának biztosítására fordított, számlával alátámasztott indokolt kiadás. A támogatás abban az
esetben adható, ha a gyermekfelügyelet, illetve a gyermekgondozás igénybevétele a képzésben történõ részvétel
lehetõségének biztosítása érdekében történik. Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha a képzésben részt
vevõ személlyel egy háztartásban élõ gyermeke a támogatás iránti kérelem benyújtásának idõpontjában bölcsõdei,
óvodai, napközi otthonos elhelyezésben részesül. A támo-
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gatás napi összege gyermekenként nem haladhatja meg
a 2500 Ft-ot.

5. §

(8) A képzésben részt vevõ személy részére támogatásként megtéríthetõ a képzés idõtartama alatt, a közeli hozzátartozó ápolására, gondozására fordított, indokolt
kiadás. A közeli hozzátartozó ápolásához, gondozásához
nyújtott támogatásra a (7) bekezdésben foglaltakat kell
megfelelõen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a támogatás nem nyújtható abban az esetben, ha a képzésben
részt vevõ személy közeli hozzátartozója ápolása, gondozása céljából ápolási díjat vesz igénybe, illetve a közeli
hozzátartozója nappali vagy átmeneti, illetve teljes körû
ellátásban részesül.

Vállalkozóvá válást elõsegítõ támogatás

4. §
Elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerzését
célzó támogatás
(1) A központi program keretében nyújtható elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat-szerzés támogatásra az
Flt. 16. §-ában, valamint a MüM r. 11. §-ában meghatározott foglalkoztatás bõvítését szolgáló támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a következõ eltéréssel:
ha a munkaadó nem vállalja a támogatás idõtartamával
megegyezõ idõtartamú továbbfoglalkoztatást, akkor a
támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegû
(de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2001. január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott de minimis támogatásnak
minõsül, és nyújtására a MüM r. 27. § (3) bekezdésében
foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatáshoz
kapcsolódóan a munkaadó, valamint az általa foglalkoztatott személy részére – tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén – megtéríthetõ a támogatott foglalkoztatás
teljes idõtartama alatt a munkába járással kapcsolatos
helyi és helyközi utazási költségnek – a munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 78/1993.
(V. 12.) Korm. rendelet alapján – õt terhelõ része.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatáshoz
kapcsolódóan a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározottak szerint támogatás adható
annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük
(tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történõ
oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja
meg.
(4) A (2)–(3) bekezdésekben meghatározott támogatásokra megfelelõen alkalmazni kell a munkába járással
összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998.
(III. 4.) Korm. rendelet 5/A. §-ának (1) bekezdését.

Vállalkozóvá válást elõsegítõ támogatás nyújtható a 2. §
(4) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározott személyek részére, kivéve a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalókat. A támogatás legfeljebb hat hónapra
nyújtható, összege havonta nem haladhatja meg a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér másfélszeresét.

6. §
A munkaügyi központ szolgáltatásainak igénybevételével
kapcsolatos támogatások
(1) A központi program keretében a munkaügyi központ
következõ szolgáltatásainak igénybevétele támogatható:
a) a munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az
azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben meghatározott munkaerõpiaci szolgáltatások,
b) azok a programba vonást és programban tartást elõsegítõ szolgáltatások, amelyeket a munkaügyi központ
– a támogatást nyert programja alapján – a térségi sajátosságoknak megfelelõen alakít ki vagy vásárol meg. E szolgáltatások közül a mentori segítségnyújtás a programba
vonás elõsegítésétõl az egyéni program zárását követõ
180. napon lefolytatott hatásvizsgálatig nyújtható.
(2) A szolgáltatást igénybe vevõ személy részére a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos utazási költségének megtérítéséhez nyújtott támogatás tekintetében a 3. §
(4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
(3) Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevõ személy
szolgáltatásban való folyamatos részvételének idõtartama
legalább a tizenöt napot eléri, a részére nyújtott megélhetési támogatás tekintetében a 3. § (6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
(4) Ha a programban részt vevõ személy a szolgáltatást
folyamatosan legalább tizenöt napig igénybe veszi, részére
a szolgáltatás igénybevétele alatt
a) a 3. § (7) bekezdésében foglaltak szerint gyermekfelügyelet támogatása,
b) a 3. § (8) bekezdésében foglaltak szerint közeli hozzátartozó ápolásához és gondozásához nyújtandó támogatás
állapítható meg.

7. §
(1) A 2. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott
támogatások nyújtása esetén a központi programban részt
vevõkkel a munkaügyi központ írásban megállapodást

2006/101. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7995

köt, amely tartalmazza a támogatások nyújtásának feltételeit és azok megszegésének jogkövetkezményeit.

a Bizottság 2005/8/EK, 2005/86/EK és 2005/87/EK irányelve,”

(2) A munkaügyi központ a támogatás odaítélésekor a
MüM r. 27/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
mérlegelési szempontok figyelembevételével jár el.

(3) Az R. 2. §-a a következõ 75. ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„75. A Bizottság 2002/70/EK irányelve (2002. július 26.) a takarmányok dioxin- és dioxinjellegû PCB-tartalmának meghatározására vonatkozó követelmények
megállapításáról, valamint az azt módosító, a Bizottság
2005/7/EK irányelve.”

(3) A megállapodásra, illetve az azzal kapcsolatos eljárásra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl
szóló 1959. évi IV. törvénynek a szabályait kell alkalmazni.

8. §

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Szilvásy György s. k.,

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter

szociális és munkaügyi
miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
58/2006. (VIII. 11.) FVM
rendelete
a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról
és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény
18. §-ának n) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:
1. §
(1) A Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„3. a Bizottság 71/250/EGK irányelve (1971. június 15.) a takarmányok hatósági ellenõrzésére szolgáló
közösségi analitikai módszerek meghatározásáról, valamint az azt módosító, a Bizottság 81/860/EGK és
2005/6/EK irányelve,”
(2) Az R. 2. §-ának 73. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„73. az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK
irányelve (2002. május 7.) a takarmányokban található
nemkívánatos anyagokról, valamint az azt módosító,

Az R. 2., 10. és 11. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.
3. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, egyidejûleg
az R. 2. §-ának 9., 20. és 24. pontja hatályát veszti.
(2) A melléklet I. fejezetének 1., 3. és 4. pontja 2006. december 1-jén lép hatályba.

4. §
Ez a rendelet a következõ irányelveknek való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2005/6/EK irányelve (2005. január 26.)
a 2002/32/EK irányelvben elõírt, az analitikai eredmények
jelentése és értelmezése tekintetében a 71/250/EGK irányelv módosításáról,
b) a Bizottság 2005/7/EK irányelve (2005. január 27.)
a takarmányok dioxin- és dioxinjellegû PCB-tartalmának
meghatározására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 2002/70/EK irányelv módosításáról,
c) a Bizottság 2005/8/EK irányelve (2005. január 27.)
a takarmányban elõforduló nemkívánatos anyagokról
szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. mellékletének módosításáról,
d) a Bizottság 2005/86/EK irányelve (2005. december 5.) a takarmányban elõforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kamfeklór tekintetében történõ módosításáról,
e) a Bizottság 2005/87/EK irányelve (2005. december 5.) a takarmányban elõforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének ólom, fluor és kadmium tekintetében
történõ módosításáról.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
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Melléklet az 58/2006. (VIII. 11.) FVM rendelethez
I.
1. Az R. 2. számú melléklete I. fejezetének 2. és 3. pontja helyébe a következõ szövegrészek lépnek:
[Nemkívánatos anyagok,
vegyületek

„2. Ólom*

3. Fluor***

Maximálisan megengedett mennyiség
mg/kg-ban (ppm)
(12%-os nedvesség-tartalom mellett)]

Takarmányozásra szánt termékek

Takarmány-alapanyagok
kivéve:
– zöldtakarmány**
– foszfátok és tengeri algamész
– kalcium-karbonát
– takarmányélesztõ
A nyomelemek funkcionális csoportjához tartozó
adalékanyagok
kivéve:
– cink-oxid
– mangán-oxid, vas-karbonát, réz-karbonát
A kötõanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó adalékanyagok
kivéve:
– vulkáni eredetû klinoptilolit
Elõkeverékek
Kiegészítõ takarmányok
kivéve:
– ásványi takarmányok
Teljes értékû takarmányok
Takarmány-alapanyagok
kivéve:
– állati eredetû takarmányok, kivéve tengeri rákfélék, mint pl. a krill
– tengeri rákfélék, mint pl. krill
– foszfátok
– kalcium-karbonát
– magnézium-oxid
– tengeri algamész
Vermikulit (E 561)
Kiegészítõ takarmányok
– foszfortartalom £ 4%
– foszfortartalom > 4%
Teljes értékû takarmányok
kivéve:
– teljes értékû szarvasmarha-, juh- és kecsketakarmányok
a) laktációban
b) más
– teljes értékû sertéstakarmányok
– teljes értékû baromfitakarmányok
– teljes értékû csibetakarmányok

10
30
15
20
5
100

400
200
30

60
200
10
15
5
150
500
3000
2000
350
600
1000
3000
500
1% foszforban 125
150

30
50
100
350
250

* A legnagyobb szintek az ólom egy adott analitikai meghatározására vonatkoznak, amely során a kivonás salétromsavban (5%m/m) történik 30 percen át,
forrás hõmérsékleten. Bizonyíthatóan egyezõ kivonási hatékonysággal rendelkezõ, egyenértékû kivonási eljárások alkalmazhatók.
** Zöldtakarmánynak tekintendõk az olyan takarmányozásra szánt termékek, mint a széna, a szilázs, a szenázs, a friss fû stb.
*** A legnagyobb szintek a fluor egy adott analitikai meghatározására vonatkoznak, amely során a kivonás 1 N sósavval történik 20 percen át, szobahõmérsékleten. Bizonyíthatóan egyezõ kivonási hatékonysággal rendelkezõ, egyenértékû kivonási eljárások alkalmazhatók.”
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2. Az R. 2. számú melléklete I. fejezetének 4. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[Nemkívánatos anyagok,
vegyületek

„4. Higany

Maximálisan megengedett mennyiség
mg/kg-ban (ppm)
(12%-os nedvesség-tartalom mellett)]

Takarmányozásra szánt termékek

Takarmány-alapanyagok
kivéve:
– halak vagy más tengeri állatok feldolgozásából
nyert takarmány
– kálcium-karbonát
Teljes értékû takarmányok
kivéve:
– teljes értékû kutya- és macskatápok
Kiegészítõ takarmányok
kivéve:
– kiegészítõ kutya- és macskatápok

0,1
0,5
0,3
0,1
0,4
0,2
”

3. Az R. 2. számú melléklete I. fejezetének 6. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

[Nemkívánatos anyagok,
vegyületek

„6. Kadmium*

Maximálisan megengedett mennyiség
mg/kg-ban (ppm)
(12%-os nedvesség-tartalom mellett)]

Takarmányozásra szánt termékek

Növényi eredetû takarmány-alapanyagok
Állati eredetû takarmány-alapanyagok
Ásványi eredetû takarmány-alapanyagok
kivéve:
– foszfátok
A nyomelemek funkcionális csoportjához tartozó
adalékanyagok
kivéve:
– réz-oxid, mangán-oxid, cink-oxid és mangán-szulfát monohidrát
A kötõanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába tartozó adalékanyagok
Elõkeverékek
Ásványi takarmányok
– foszfortartalom < 7%
– foszfortartalom ³ 7%
Kedvtelésbõl tartott állatok kiegészítõ takarmányai
Egyéb kiegészítõ takarmányok
Teljes értékû szarvasmarha-, juh- és kecsketakarmányok és haltakarmányok
kivéve:
– kedvtelésbõl tartott állatok teljes értékû takarmányai
– borjak, bárányok és kecskegidák teljes értékû takarmányai és egyéb teljes értékû takarmányok

1
2
2
10
10

30
2
15
5
1% foszforban 0,75; maximum 7,5
2
0,5
1

2
0,5

* A legnagyobb szintek a kadmium egy adott analitikai meghatározására vonatkoznak, amely során a kivonás salétromsavban (5%m/m) történik 30 percen át,
forrás hõmérsékleten. Bizonyíthatóan egyezõ kivonási hatékonysággal rendelkezõ, egyenértékû kivonási eljárások alkalmazhatók.”
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4. Az R. 2. számú melléklete I. fejezetének 19. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[Nemkívánatos anyagok,
vegyületek

„19. Kamfeklór (toxafén) – CHB 26, CHB 50
és CHB 62 indikátor
kongenerek összege*

Maximálisan megengedett mennyiség
mg/kg-ban (ppm)
(12%-os nedvesség-tartalom mellett)]

Takarmányozásra szánt termékek

Halak, más vízi állatok, ezekbõl készült termékek
és melléktermékek, a halolaj kivételével
– Halolaj
– Haltáplálék

0,02
0,2
0,05

* Számozás a Parlal-rendszer szerint, akár »CHB«, akár »Parlal #« elõtaggal
– CHB 26: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-oktaklórbornán
– CHB 50: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-nonaklórbornán
– CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklórbornán”

5. Az R. 2. számú melléklete a következõ II. fejezettel
egészül ki:
„II.
A takarmányokban, illetve a takarmányok felületén
található egyes növényvédõszer-maradék megengedhetõ
legmagasabb mértékére
a) a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló, valamint
b) az állati eredetû élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl szóló
külön jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni.”

II.
Az R. 10. számú mellékletének „II. A takarmány analízis módszereirõl szóló általános rendelkezések” fejezetének 3. pontja a következõ 3.3. alponttal egészül ki:
„3.3. A nemkívánatos anyagokra vonatkozóan
– a dioxinokat és dioxinjellegû PCB-ket is ideértve – valamely takarmánynak szánt termék akkor számít nem megfelelõnek a megállapított maximális tartalom tekintetében,
ha úgy ítélik meg, hogy az analitikai eredmény meghaladja
a maximális tartalmat, figyelembe véve a kiterjesztett mérési bizonytalanságot és a visszanyerési korrekciót. Az
elemzett koncentrációt, amelyet visszanyerésre korrigáltak és amelybõl kivonták a kiterjesztett mérési bizonytalanságot, alkalmazzák a megfelelõsség megállapítására.
Ez utóbbit csak azokban az esetekben kell alkalmazni,
amikor az analitikai módszer lehetõvé teszi a mérési
bizonytalanság és a visszanyerési korrekció becslését (például mikroszkópos elemzésnél nem lehetséges).
Az analitikai eredményt a következõképpen kell jelenteni (amennyiben az alkalmazott analitikai módszer lehetõvé teszi a mérési bizonytalanság és a visszanyerési korrekció becslését):
a) visszanyerésre korrigálva vagy nem korrigálva, feltüntetve a jelentés módját és a visszanyerési szintet,

b) »x ± U« formában, ahol x az analitikai eredmény és
U a kiterjesztett mérési bizonytalanság, 2 kiterjesztési
tényezõ alkalmazásával, amelynek megbízhatósága megközelítõleg 95%.”

III.
1. Az R. 11. számú melléklete IV. fejezetének A. része
helyébe a következõ szövegrész lép:
„A. Rész
Mintavételi módszerek egyes takarmányok
dioxintartalmának (PCDD/PCDF) hatósági
ellenõrzéséhez és a dioxinszerû PCB-k
meghatározásához
1. Cél és alkalmazási terület
A dioxintartalom (PCDD/PCDF) szintjének hatósági
ellenõrzése, illetve a takarmányok dioxinjellegû PCB-tartalmának* meghatározása céljából a mintákat e mellékletben foglaltaknak megfelelõen kell venni. A takarmányokban egyenletesen eloszló anyagok és termékek ellenõrzésére vonatkozó mennyiségi követelményeket e melléklet
II. fejezete 4. pontjában foglaltak szerint kell alkalmazni.
Az így nyert átlagolt minták reprezentatívnak tekintendõk
azon tételek és altételek vonatkozásában, amelyekbõl a
mintavételezés történt. A nemkívánatos anyagokra meghatározott legnagyobb szintek betartását a laboratóriumi
mintákban kimutatott szintek alapján állapítják meg.
2. A mintavételi tétel vagy altétel elõírásnak való megfelelése
A mintavételi tétel akkor fogadható el, ha – a mérési
bizonytalanság figyelembevételével – az egyszeri elemzés
analitikai eredménye nem haladja meg a nemkívánatos
anyagokra meghatározott legnagyobb szintet. A mintavételi tétel nem felel meg a nemkívánatos anyagokra meghatározott legnagyobb szintnek, ha a párhuzamos elemzéssel

* A dioxinjellegû PCB-k táblázata.
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megerõsített és legalább két külön meghatározás átlagaként kiszámított analitikai eredmény minden kételyt kizáró módon – a mérési bizonytalanságot is figyelembe
véve – meghaladja a maximális határértéket.
A mérési bizonytalanság figyelembevétele a következõ
megközelítések egyikének megfelelõen történhet:
a) kiterjesztett bizonytalanság számítása, 2 kiterjesztési tényezõ alkalmazásával, amelynek megbízhatósága
megközelítõleg 95%,
Rokonvegyület

TEF-érték

Dibenzo-p-dioxinek (PCDD-k)
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD
Dibenzofuránok (PCDF-k)
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF

1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0001
0,1
0,05
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,0001
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b) a 96/23/EK tanácsi irányelvnek az analitikai módszerek elvégzése és az eredmények értelmezése tekintetében történõ végrehajtásáról szóló, 2002. augusztus 14-i
2002/657/EK bizottsági határozat mellékletének 3.1.2.5.
pontja szerinti döntési határérték (CCá) meghatározása
(a meghatározott engedélyezett határértékekkel rendelkezõ anyagok esetén).
E rendelkezések alkalmazandóak a hatósági ellenõrzéshez szükséges mintavételbõl nyert vizsgálati eredményekre.
Rokonvegyület

Dioxinjellegû PCB-k: Nem-orto
PCB-k + Mono-orto PCB-k
Nem-orto PCB-k
PCB 77
PCB 81
PCB 126
PCB 169
Mono-orto PCB-k
PCB 105
PCB 114
PCB 118
PCB 123
PCB 156
PCB 157
PCB 167
PCB 189

TEF-érték

0,0001
0,0001
0,1
0,01
0,0001
0,0005
0,0001
0,0001
0,0005
0,0005
0,00001
0,0001

Alkalmazott rövídítések: »T« = tetra; »Pe« = penta; »Hx« = hexa; »Hp« = hepta; »O« = octa; »CDD« = klórdibenzo-p-dioxin; »CDF« = klórdibenzofurán;
»CB« = klórbifenil.”

2. Az R. 11. számú melléklete IV. fejezete B. részének „2. Háttér” pontja a következõ 2.6. alponttal egészül ki:
„2.6. E melléklet alkalmazásában az egyes rokonvegyületek (kongénerek) elfogadott meghatározási határa a vizsgált
vegyület mintakivonatban mért azon koncentrációja, amelynél két különbözõ vizsgált ion S/N (jel/zaj) viszonya a legkevésbé érzékeny ionra vonatkozóan 3:1, és amely megfelel az EPA 1613 módszer B. felülvizsgálata szerinti meghatározási módszerben megadott alapkövetelményeknek, mint például a retenciós idõ, az izotóparány.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
58/2006. (VIII. 11.) GKM
rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal
kapcsolatos eljárási rendrõl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. §-ának (9) és (10) bekezdésében, valamint 49. §-ának
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.) elõírásainak figyelembevételével – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésû elõirányzatai közül az alábbi elõirányzatokra:
a) I. Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok
25. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport
b) II. Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
25. cím, 2. alcím, 20. jogcímcsoport
c) III. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
25. cím, 30. alcím, 16. jogcímcsoport
d) IV. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok
25. cím, 30. alcím, 33. jogcímcsoport
e) V. Hadiipari technológia-korszerûsítõ beruházások
támogatása
25. cím, 35. alcím
f) VI. Energia Központ Kht. közhasznú feladatai
25. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport
g) VII. Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és
Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai
25. cím, 36. alcím, 2. jogcímcsoport
h) VIII. BKSZ mûködtetésének támogatása
25. cím, 30. alcím, 15. jogcímcsoport
i) IX. Magyar Szabványügyi Testület támogatása

2. §
Az elõirányzatok forrása – kivéve a IX. Magyar Szabványügyi Testület támogatása elõirányzatot – a Magyar
Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi
CLIII. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény)
e célra jóváhagyott elõirányzat. A Magyar Szabványügyi
Testület 2006. évi támogatásának pénzügyi forrása a
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Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló
2004. évi CXXXV. törvényben a Testület támogatására
25. cím, 14. alcím, 5. jogcímcsoport alatt jóváhagyott elõirányzat maradványa, továbbá a költségvetési törvényben
a GKM fejezet részére 25. cím, 40. alcím, 1. jogcímcsoport
tételként jóváhagyott Fejezeti általános tartalék elõirányzat.

3. §
(1) A minisztérium az elõirányzatokból nyújtott támogatások rendeltetésüknek megfelelõ felhasználását ellenõrzi.
(2) Amennyiben a minisztérium ellenõrzése során a támogatás nem rendeltetésszerû felhasználását állapítja meg, a
támogatás jogtalanul igénybe vett részét visszavonja.
(3) A támogatottnak a jogtalanul igénybe vett támogatást, az igénybevétel napjától a visszavonási döntés idõpontjáig számítva a – visszavonáskor érvényes mértékû –
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ kamattal
növelt összeggel kell visszafizetnie.

I. Szabványosítási és akkreditálási
nemzetközi feladatok
4. §
(1) Az elõirányzat célja elõsegíteni a nemzetgazdaság
szempontjából kiemelt jelentõségû európai és nemzetközi
szabványosítási és akkreditálási kapcsolatok erõsítését az
európai és nemzetközi szervezetekben – a hazai képviseletet és részvételt biztosító Magyar Szabványügyi Testület,
valamint a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban:
köztestületek) tevékenységén keresztül – a következõ
területeken:
a) a nemzetközi és az európai szabványosítási szervezetek mûködésében való részvétel, az ebbõl származó
hazai feladatok elõkészítése, elvégzése, egyeztetése,
b) a nemzetközi és európai akkreditálási szervezetek
mûködésébe történõ bekapcsolódás és részvétel, az ebbõl
származó hazai feladatok elõkészítése, egyeztetése, két- és
többoldalú együttmûködési és kölcsönös elismerési megállapodások kezdeményezése és megkötése.
(2) Az elõirányzat forrása – a költségvetési törvény
e célra jóváhagyott elõirányzata mellett – az elõirányzat
javára belföldi vagy külföldi természetes és jogi személyek által teljesített, a nemzetközi és európai együttmûködések megvalósítását támogató önkéntes befizetések, adományok, segélyek, amelyek az adományozás körülményeire tekintettel közérdekû kötelezettségvállalásnak
minõsülhetnek.
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5. §

Az elõirányzatból vissza nem térítendõ támogatás a következõ jogcímeken folyósítható:
a) a két- és többoldalú nemzetközi és európai együttmûködések részvételi és a titkársági feladatai ellátásának
költségei,
b) a nemzetközi és az európai szervezetek mûködésébe
történõ bekapcsolódás és részvétel költségei,
c) a nemzetközi és európai szervezetekben való részvétel tagdíjai,
d) a két- és többoldalú nemzetközi és európai megállapodásokhoz való csatlakozás és részvétel költségei,
e) a nemzetközi és európai szervezetek magyarországi
ülései elõkészítésének, szervezésének költségei,
f) nemzetközi és európai adatbázisok, kiadványok
beszerzési, honosítási költségei,
g) a Európai Szabványügyi Bizottság/Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság tagságával járó, az
európai szabványok elõkészítésében való közremûködés
költségei.

6. §
(1) A gazdasági és közlekedési miniszter – a két köztestület által az elõirányzat felhasználására benyújtott javaslat alapján – dönt az elõirányzat éves összegének a két köztestület közötti megosztásáról.
(2) Az elõirányzat terhére éven túli kötelezettség nem
vállalható.

7. §
(1) A támogatás folyósítása számlákon és kifizetési
dokumentumokon alapuló elszámolás szerint történik
– a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – utólagosan.
(2) A köztestület kérelmére, alkalmanként legfeljebb az
elõirányzott támogatás 10%-áig – utólagos elszámolási
kötelezettséggel – elõleg folyósítható.
(3) Az éves nemzetközi tagdíj bizonylattal igazolt teljes
összege elõlegként folyósítható, utólagos elszámolási
kötelezettséggel.
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II. Uránércbánya hosszú távú
környezeti kárelhárítás
8. §
(1) Az elõirányzat célja a mecseki uránércbányászat beruházási program befejezõ szakaszában, valamint a befejezést követõen – az ivóvízbázis védelme, valamint egyéb
környezet- és egészségvédelmi okok miatt – a víztisztítás
folytatására, valamint a kiépített megfigyelõ rendszerek
mûködtetésére és a rekultivált területek egy részének karbantartására szolgáló támogatási forrás biztosítása.
(2) Az uránércbányászat felszámolásának környezetvédelmi követelményrendszerét alapvetõen a Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi Felügyelõség által 1998-ban kiadott
Környezetvédelmi Engedély, valamint a Pécsi Bányakapitányság által kiadott, a felhagyási munkálatokra vonatkozó Mûszaki Üzemi Tervek elõírásai határozzák meg.
Ezen túlmenõen az egyedi tájrendezési, kárelhárítási, vízrendezési tervek engedélyei is tartalmaznak hosszú távú
feladatokkal járó kötelezettségeket.
(3) A beruházási program megvalósításának, valamint
a környezeti rekultiváció elvégzésének, a kiépített megfigyelõ rendszerek mûködtetésének kötelezettje a
MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Rt. (a továbbiakban:
MECSEK-ÖKO Rt.).
(4) A MECSEK-ÖKO Rt. az elõirányzat terhére elvégzendõ feladatokról évente január 15-éig, tételes – felhasználási ütemezéssel és indokolással ellátott – Intézkedési
Tervet készít.
(5) A minisztérium az Intézkedési Terv elfogadását
követõen a támogatás folyósításának feltételeirõl, a támogatással való elszámolás módjáról, a támogatás nem rendeltetésszerû felhasználása esetén alkalmazandó szankciókról a MECSEK-ÖKO Rt.-vel támogatási szerzõdést
köt.
(6) A támogatás folyósításáról a minisztérium a támogatási szerzõdésben foglaltak alapján intézkedik.
(7) A MECSEK-ÖKO Rt. a támogatás felhasználásáról
a minisztérium részére szöveges indokolással alátámasztott féléves és éves elszámolást készít.
(8) A támogatás folyósításának feltétele a szakmai feladatok, valamint a (7) bekezdésben foglalt elszámolási
kötelezettség teljesítése.

III. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai
a honvédelmi törvény alapján

(4) Az elõleggel történõ elszámolásig további támogatás nem folyósítható.

9. §

(5) A támogatásról, az elõleg átadásáról és ennek elszámolási feltételeirõl a minisztérium és a köztestület szerzõdésben állapodik meg.

Az elõirányzat célja az ipar, a kereskedelem, az energetika és a közlekedés területén – a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvényben,
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illetve a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint – a védelmi felkészítési és gazdaságmozgósítási
feladatokkal kapcsolatos teendõk finanszírozásának biztosítása, a minõsített idõszakokban az ágazatok mûködõképességének, a lakosság ellátásának, az állam irányíthatóságának biztosítása, illetve a Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek, továbbá a szövetséges fegyveres erõk szükségleteinek kielégítése.
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IV. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi
és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok
12. §
Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás
nyújtása az ipari, a kereskedelmi, az energetikai és a közlekedési ágazat felkészítéséhez a természeti és a civilizációs
katasztrófák megelõzésére, azok bekövetkezése esetén hatásaik csökkentéséhez, a következmények felszámolásához és a helyreállítással kapcsolatos feladatok ellátásához.

10. §
13. §

(1) A minisztérium a hadiipari kapacitásokkal összefüggõen vissza nem térítendõ támogatást nyújt a 2004. évi
CV. törvény, valamint a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerint meghatározott – a minisztérium fejezetét érintõ – minõsített idõszaki igények kielégítéséhez szükséges
lekötött hadiipari kapacitások biztosításához és fenntartásához.

(1) Az elõirányzat terhére a katasztrófavédelemmel és
a polgári védelemmel összefüggõ célok érdekében történik az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi
rendszerének korszerûsítése, az érintett szervezetek felkészítése, a minisztériumi fõügyelet mûködtetése.

(2) A minisztérium a kapacitások fenntartására a támogatásra jogosultakkal szerzõdést köt.

(2) A minisztérium a feladatok ellátására szerzõdést,
illetve megállapodást köt.

(3) Az elõirányzat terhére éven túli kötelezettség nem
vállalható.
(4) A minisztérium a támogatásra jogosultak részére,
a lekötött hadiipari kapacitások biztosítására az évenként
meghatározott támogatási összeget részletekben bocsátja
rendelkezésre. A kifizetés igazolt teljesítmény, valamint
számla vagy számlát helyettesítõ bizonylat alapján utólag
történik.

11. §
(1) Az elõirányzat terhére támogatás nyújtható a védelmi felkészítésre az ágazat mûködõképességének, a lakosság ellátásának, az ágazatok állami irányíthatóságának
minõsített idõszaki biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt célok érdekében történhet a védelmi célú állami tartalékok fenntartása, az ágazati
infrastruktúra védelmi célú fejlesztése és fenntartása, a
gazdaságfelkészítés és -mozgósítás központi és területi
feladatainak végrehajtása, gazdaságmozgósítási informatikai rendszer fenntartása és fejlesztése, az ágazat honvédelmi feladatainak ellátásába bevont szervezetek felkészítése, illetve a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) feladatainak finanszírozása.
(3) A minisztérium a feladatok ellátására szerzõdést,
illetve megállapodást köt.

14. §
(1) Az elõirányzatból a minisztérium a nukleárisbaleset-elhárítással összefüggésben vissza nem térítendõ
támogatást nyújt az ágazati nukleárisbaleset-elhárítási
intézkedési tervben és a mûködési utasításban meghatározott feladatok végrehajtása feltételeinek biztosításához
a kijelölési okmányban megjelölt szervezetek számára.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokat a Geofizikai-geotechnikai Betéti Társaság (GEOS Bt.) és a Paksi
Atomerõmû Rt. látja el. Az Ágazati Információs Központ
feladatait a minisztérium szakmai fõosztálya látja el.
(3) A minisztérium az (1) bekezdésben foglalt feladatok
ellátására a támogatásra jogosultakkal szerzõdést köt.
(4) A minisztérium a támogatásra jogosultak részére
a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos feladatok ellátására az évenként meghatározott támogatási összeget
a szerzõdésben meghatározott határidõk figyelembevételével bocsátja rendelkezésre.
(5) A támogatás folyósítása igazolt teljesítés, valamint
számla vagy számlát helyettesítõ bizonylat alapján utólag
történik.
(6) A támogatottak a kijelölés alapján hatáskörükbe
utalt feladatok teljesítésérõl és a támogatási összeg felhasználásáról évente december 10-éig beszámolót készítenek a minisztérium szakmai fõosztálya részére.
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V. Hadiipari technológia-korszerûsítõ beruházások
támogatása

(1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben meghatározott mértéket.

15. §

(5) Az egy pályázat keretében megvalósuló programhoz
kapcsolódó támogatás sajáterõ-szükséglete a teljes beruházási költség legalább 25%-a azzal, hogy nem tekinthetõ
saját forrásnak Ámr. 81. §-ának (4) bekezdésében meghatározott források köre.

(1) Az elõirányzat célja olyan jelentõs, stratégiai érdekû, hadiipari technológia-korszerûsítõ beruházások támogatása, melyek eredményei hozzájárulnak az ország védelmi képességének növeléséhez, a NATO tagságból eredõ
kötelezettségek és jogosultságok teljesítéséhez, kiaknázásához és érvényesítéséhez, és a szakterületi export, a foglalkoztatási képesség, valamint a hozzáadott érték jelentõs
bõvülését szolgálják.
(2) Az elõirányzatból támogatásban részesülhet minden
olyan magyarországi székhelyû jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, szövetkezet,
valamint egyéni vállalkozó, aki, illetõleg amely Magyarországon hadiipari technológia-korszerûsítõ beruházást
végez, valamint mûködtet.

18. §
Az elõirányzat támogatási rendszerére vonatkozó
további szabályokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet tartalmazza.

VI. Energia Központ Kht. közhasznú feladatai
19. §

16. §
(1) Az elõirányzat közvetlen célja: olyan stratégiai érdekû hadiipari technológia-korszerûsítõ beruházások támogatása, melyek
a) a honvédelmi és rendvédelmi szervek igényére kifejlesztett, a NATO követelményeknek megfelelõ,
b) a NATO beszállításokhoz, valamint a vásárolt eszközökhöz való magyar beszállítások teljesítéséhez szükséges,
c) a szakmaterületi exportot és foglalkoztatási képességet, illetve a hozzáadott értéket jelentõsen növelõ termékek gyártástechnológiájának korszerûsítését eredményezik.
(2) Az elõirányzat eszközei a beruházási projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges felhalmozási
célra szolgáló gépek, berendezések, mûszerek beszerzésére vagy elõállítására használhatók fel.

(1) Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás
nyújtása az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Energia Központ Kht.)
mûködési költségeinek fedezetéhez a pályázat kezelésén
túlmenõ közhasznú feladatai ellátásához.
(2) A támogatás folyósításának feltételeirõl, a támogatással való elszámolás módjáról, a támogatás nem rendeltetésszerû felhasználása esetén alkalmazandó szankciókról a minisztérium az Energia Központ Kht.-val szerzõdésben állapodik meg.
(3) A támogatás folyósítása havonta egyenlõ részletekben történik, utólagos elszámolási kötelezettséggel.
(4) Az Energia Központ Kht. a támogatás felhasználásáról szöveges indokolással alátámasztott évközi (féléves) és
éves elszámolást készít a minisztérium részére.

17. §

(5) A támogatás folyósításának feltétele a szerzõdésben
meghatározott, valamint a (4) bekezdés szerint esedékes
elszámolási kötelezettség teljesítése.

(1) Az elõirányzatból vissza nem térítendõ támogatást
lehet elnyerni.

(6) A minisztérium a támogatás folyósítását az elszámolási kötelezettség elmulasztása vagy el nem fogadása esetén, annak pótlásáig felfüggeszti.

(2) Az elõirányzatból a vissza nem térítendõ támogatás
pályázati rendszer keretében nyújtható. A pályázatot a
minisztérium írja ki.
(3) A támogatás mértékének alsó és felsõ határát a pályázati felhívás tartalmazza.
(4) Az egy pályázat keretében megvalósuló programhoz
igénybe vett támogatás intenzitása nem haladhatja meg az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének

VII. Design Terminál Formatervezési Tájékoztató
és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai
20. §
(1) Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás
nyújtása a Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és
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Szolgáltató Kht. (a továbbiakban: Design Teminál Kht.)
részére a Budapest Erzsébet téri Design Központ üzemeltetésének költségeihez, valamint a formatervezési kultúra
fejlesztésében, terjesztésében, a formatervezési programok, pályázatok, kiállítások szervezésében, kiállítási
katalógusok, szakmai tájékoztatók elkészítésében, formatervezési szakmai adatbázis kiépítésében és fejlesztésében, információszolgáltatásban, az ipar és a vállalkozói
szféra közötti kapcsolatok fejlesztésében vállalt feladatainak teljesítéséhez.
(2) Az elõirányzat terhére éven túli kötelezettség nem
vállalható.
(3) A támogatás folyósításának feltételeirõl, a támogatás felhasználásáról a támogatással történõ elszámolás
módjáról, a támogatás nem rendeltetésszerû felhasználása
esetén alkalmazandó szankciókról a minisztérium szerzõdésben állapodik meg a Design Terminál Kht.-val.
(4) A támogatás folyósítása négy negyedévi részletben,
a támogatási szerzõdésben az adott negyedévre meghatározott összegben történik, utólagos elszámolási kötelezettséggel.
(5) A támogatott a támogatás felhasználásáról szöveges
indoklással alátámasztott évközi (féléves) és éves elszámolást készít a minisztérium részére a tárgyidõszakot
követõ hónap 30. napjáig.
(6) A támogatás folyósításának feltétele az e rendeletben, illetve az alapító okiratban meghatározott feladatok
teljesítése, valamint a (5) bekezdés szerint esedékes elszámolási kötelezettség teljesítése.
(7) A minisztérium a támogatás folyósítását az elszámolási kötelezettség elmulasztása vagy el nem fogadása esetén, annak pótlásáig felfüggeszti.

VIII. BKSZ mûködtetésének támogatása
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(3) A támogatottak a támogatás felhasználásáról szöveges indoklással alátámasztott elszámolást készítenek a
minisztérium részére.

IX. Magyar Szabványügyi Testület támogatása
22. §
(1) Az elõirányzat célja a minisztérium által igényelt
nemzeti szabványok kidolgozásának finanszírozása, a
nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 9. §-ában foglaltaknak megfelelõen, különösen a
következõ területeken:
a) az új megközelítésû irányelvekhez, illetve azokat
bevezetõ magyar rendeletekhez kapcsolódó harmonizált
európai szabványok átvétele,
b) a szakterület európai szabványainak nemzeti szabványként, lehetõleg magyar nyelven történõ bevezetése,
c) a miniszteri rendeletekhez kapcsolódó nemzeti szabványok kidolgozása.
(2) Az elõirányzat terhére éven túli kötelezettség nem
vállalható.

23. §
(1) Az elõirányzatból vissza nem térítendõ támogatás
a következõ jogcímeken folyósítható:
a) nemzeti szabványok kidolgozása,
b) európai és nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való közzététele,
c) honosított, harmonizált szabványok jegyzékének
rendszeresen történõ közzététele.
(2) A minisztérium az elvégzendõ feladatokról és annak
finanszírozási feltételeirõl, valamint a teljesítés módjáról
és elszámolásáról a Magyar Szabványügyi Testülettel
szerzõdésben állapodik meg.

21. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás
nyújtása
a) a budapesti egyesített bérletek bevezetésébõl származó bevételkiesés minisztériumra jutó részének pótlására
a MÁV Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. részére,
b) a Budapesti Közlekedés-Szervezõ Kht. mûködési
ráfordításainak fedezésére, továbbá
c) a Budapesti Közlekedési Szövetség továbbfejlesztésének finanszírozására.
(2) A támogatás folyósításának feltételeirõl, a támogatás felhasználásáról a támogatással történõ utólagos elszámolás módjáról, a támogatás nem rendeltetésszerû felhasználása esetén alkalmazandó szankciókról a minisztérium szerzõdésben állapodik meg a támogatottakkal.

24. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba, egyidejûleg az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl szóló 30/2005.
(V. 13.) GKM rendelet, továbbá a 30/2005. (V. 13.) GKM
rendeletet módosító 64/2005. (VIII. 9.) GKM rendelet
hatályát veszti.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
eljárásokat a 30/2005. (V. 13.) GKM rendeletben foglaltak
szerint kell befejezni.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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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 igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.)
31. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint
az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 7. számú mellékletében meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakterületeken az igazságügyi szakértõi
tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat
szakirányú jellegének igazolására irányuló eljárás során
e rendelet szabályai az irányadóak.
(2) E rendelet alkalmazásában kérelmezõ: aki a Szaktv.
3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az (1) bekezdésben
meghatározott igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi vagy vízügyi területeken szakértõi tevékenység
folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolása iránti kérelmet nyújt be.
2. §
(1) Az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi vagy vízügyi területeken szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegét
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF) igazolja,
errõl hatósági bizonyítványt ad ki.
(2) A hatósági bizonyítványt az OKTVF a kérelem elõterjesztésétõl számított 30 napon belül adja ki.
3. §
(1) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ
aa) személyazonosító adatait (név, születési idõ,
anyja neve),
ab) külön jogszabály szerinti1 képesítési feltételnek
megfelelõ végzettségét igazoló oklevelének
(bizonyítványának) számát és keltét (szak, kar
feltüntetésével),
1
Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.)
IM rendelet.
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ac) szakképesítésének megnevezését,
ad) tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel
rendelkezik),
ae) jelenlegi foglalkozását, beosztását,
af) lakcímét vagy értesítési címét;
b) az engedélyezni kért igazságügyi szakértõi szakterület(ek) megnevezését.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát (honosított okirat esetében a magyar nyelvû fordítás hiteles másolatát);
b) a tanulmányok, illetve végbizonyítvány (abszolutorium) igazolására szolgáló közokiratot (leckekönyv)
(honosított okirat esetében a magyar nyelvû fordítás hiteles másolatát);
c) a kérelem benyújtásáig terjedõ idõszakban végzett
szakmai tevékenység részletes leírását (szakmai önéletrajz). A szakmai önéletrajznak munkahelyenként, illetve
munkakörönként – a szakaszhatárokra vonatkozó dátum
pontos megadásával – részleteznie kell, hogy a kérelmezõ
milyen szakmai gyakorlatot szerzett, különös tekintettel
a kérelemben megjelölt igazságügyi szakértõi szakterülettel/területekkel való kapcsolódásokra;
d) a kérelmezõ nevéhez (önállóan, illetve szerzõtársként vagy társszerzõként) köthetõ, a szakmai mûködés és
a szaktudás magas színvonalát alátámasztó publikációkat,
azok hozzáférhetõségének megjelölésével;
e) a szakmai gyakorlat idõtartamának igazolását.
(3) A szakmai gyakorlat idõtartamát közszolgálati, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
munkaviszonyban álló kérelmezõ esetén a munkáltató,
a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról szóló szerzõdés vagy egyéb, a munkavégzés igazolására alkalmas és
a szakmai gyakorlat idõtartamát alátámasztó dokumentum
igazolja.

4. §
(1) Szakmai gyakorlati idõn az
a) egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett, szakterületnek megfelelõ szakirányú végzettség,
b) mûszaki, illetve természettudományos felsõoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi vagy fõiskolai végzettség, és szakterületnek megfelelõ
ba) szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség, vagy
bb) felsõfokú iskolai végzettségre épülõ OKJ-ben
szereplõ szakirányú szakképesítés
megszerzése után, a kérelem benyújtását megelõzõen
meglévõ, a megjelölt szakterületen eltöltött gyakorlati idõt
kell érteni.
(2) A különbözõ munkahelyeken szerzett gyakorlat idejét össze kell adni.
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(3) A szakmai gyakorlat megkezdése után a fizetés nélküli és a rendkívüli szabadság, a munkaviszony szünetelése, a katonai szolgálat, a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a táppénz,
valamint az ösztöndíj folyósításának idejét összesen legfeljebb 3 hónap, az egyetemi doktori (PhD) képzés idejét
legfeljebb 12 hónap tartamáig lehet a gyakorlat idejébe
beszámítani.
(4) Szakmai gyakorlati idõként szakértõjelölt esetében
az alkalmazotti vagy más jogviszonyban, legalább napi
6 órás idõtartamban végzett tevékenységet kell figyelembe
venni.

5. §
A szakmai gyakorlat szakirányú jellegérõl szóló hatósági bizonyítvány az alábbiakat tartalmazza:
a) a kérelmezõ személyazonosító adatait (név, születési
hely és idõ, anyja neve);
b) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazságügyi szakértõi szakterület(ek) megnevezését;
c) a figyelembe vett szakmai gyakorlati idõ meghatározását és szakirányú jellegének igazolását;
d) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazságügyi szakértõi szakterületen fennálló terület megnevezését, amennyiben van olyan terület, ahol a kérelmezõ
kiemelkedõ gyakorlattal, tudományos fokozattal rendelkezik.
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A Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület
létesítésérõl szóló 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi
Terület természetvédelmi kezelését – a természetvédelmi
kezelési tervben foglaltaknak megfelelõen – a Balatoni
Nemzeti Park Igazgatóság látja el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi kezelési tervet a melléklet tartalmazza.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. e rendelet mellékletével egészül ki.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

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

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

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 természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– 36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen –
a következõket rendelem el:

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitûzések
– Õrizze meg a területen található meszes talajú kékperjés láprét, illetve magassásos, zsombékos és nádas élõhelyeket, valamint ezek növény- és állatvilágát, így például a hússzínû ujjaskosbort (Dactylorhiza incarnata),
a buglyos szegfüvet (Dianthus superbus), a kornistárnicsot
(Gentiana pneumonanthe), a szibériai nõszirmot (Iris sibirica), vitézkosbort (Orchis militaris), a gerinctelen állatok
közül elsõsorban a vérfûboglárkát (Maculinea teleius) és
a szürkés hangyaboglárkát (Maculinea alcon).
– A réten lévõ cserjés és fás mozaikok fenntartásával
növelje a biológiai sokféleséget és a táji változatosságot
úgy, hogy hosszú távon fás kaszáló alakuljon ki.
– Segítse elõ a terület természetes élõvilágát veszélyeztetõ invazív növényfajok visszaszorítását.
2. Természetvédelmi stratégiák
– A terület melioráció elõtti vízháztartásának visszaállítása vízlefolyás késleltetésével, az árkok vizének visszaduzzasztásával.
– A gyepek fenntartása tervszerû, az élõhelyek védelméhez és a védett fajok életciklusához igazított kaszálással.

2006/101. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

– Az erõsen terjedõ, idegenhonos gyomok, így különösen a magas aranyveszõ (Solidago gigantea) visszaszorítása aktív természetvédelmi kezeléssel.
– A magassásos, zsombéksásos, serevényfüzes élõhelytöredékek háborítatlanságának biztosítása.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak
A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra,
tilalmakra vonatkozó elõírásokat – a természetvédelmi
kezelési tervek készítésére, készítõjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint – a 3.1. és
3.2. fejezet tartalmazza.
3.1. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi
kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Élõhelyek kezelése, fenntartása
– A területen melioráció és vízlevezetés tilos.
3.1.2. Látogatás
– A taposási károk megelõzése érdekében a terület természetvédelmi kezelõje a területre való belépést és a területen való tartózkodást korlátozhatja.
3.1.3. Oktatás és bemutatás
– A területet oktatási és bemutatási céllal elsõsorban
a szakemberképzés érdekében lehet hasznosítani.
3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
– A területen engedélyezett kutatási tevékenység a természetvédelmi kezelõvel egyeztetett módon, részletes kutatási tervvel végezhetõ. A kutatási jelentés egy példányát
a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság részére át kell adni.
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3.1.5. Tájképi értékek
– Egy fás kaszáló távlati kialakítása érdekében a meglévõ fákat, facsoportokat és cserjés élõhelyfoltokat fenn
kell tartani.
3.1.6. Vadgazdálkodásra vonatkozó kezelési elõírások
– A területen sózó, szóró és egyéb vadgazdálkodási
létesítmény – magasles kivételével – nem építhetõ.
3.1.7. Vízgazdálkodást érintõ kezelési elõírások
– A terület élõhelyeinek természetes állapotára jellemzõ vízgazdálkodás biztosítása érdekében a Holt-tó kút
vizének visszaduzzasztásával az árkokon keresztül kell
megemelni a talajvíz szintjét.
3.1.8. Közlekedést érintõ kezelési elõírások
– A területre a természetvédelmi kezelés során használt
jármûveken, gépeken kívül egyéb jármûvel behajtani tilos.
3.2. Mûvelési ághoz köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
Gyepek kezelése
– A gyep mûvelési ágat megváltoztatni, a gyepet feltörni tilos.
– A gyepet vegyszerezni tilos.
– A gyepet nem helyi származású növények magjaival
felülvetni tilos, a tudományos kutatás eredményeként
javasolt fajok tudatos visszatelepítését kivéve.
– A kaszálást tervszerûen, idõben és térben mozaikosan kell végezni, figyelembe véve a védett növény- és
állatfajok szaporodási ciklusát, valamint az özönnövényállományok visszaszorításának igényét.
– A kaszálás hatását legalább 3 évente monitorozni
kell, és ennek eredménye alapján – ha szükséges – új kaszálási módszert kell bevezetni és alkalmazni.
– A sásos élõhelyeket tilos géppel kaszálni, ezeken erõs
gyomosodás esetén kézi kaszálást kell végezni.
– A kékperjés láprét serevényfüzes részeit tilos
kaszálni.

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 93. számában kihirdetett,
a) a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
2. §-ának i) pontjában „a mûsorszolgáltatást” szöveg helyett helyesen: ,,az audiovizuális – ide nem értve a mozgóképszakmai – kérdéseket”;
b) az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
– 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyesen: ,,c) a mozgóképszakmai kérdések szabályozásáról”;
– 7. § (1) bekezdésében „az audiovizuális” szöveg helyett helyesen: ,,a mozgóképszakmai” szöveg értendõ;
(Kézirathiba)
c) a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés rendelkezésében 4. § (1) bekezdés f) pontjára
való hivatkozás helyesen: „4. § (1) bekezdés g) pontja”.
(Nyomdahiba)
A Magyar Közlöny 2006. évi 94. számában megjelent, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2006.
(MK 94.) IRM utasítás száma helyesen: „2/2006. (MK 94.) IRM utasítás”.
(Kézirathiba)

8008

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/101. szám

MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2006. július hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
és közleményekrõl.

A tárgymutatót a Magyar Közlöny 2006. évi 101. száma tartalmazza.

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

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

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

6678 Ft áfával

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

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

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

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

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

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

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

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

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

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

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

egy évre
fél évre
negyedévre

90 760 Ft
50 400 Ft
26 460 Ft

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

cégszerû aláírás
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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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