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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
187/2006. (IX. 5.) Korm.
rendelete
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(2) Amennyiben a károsítóval fertõzött ingatlan közös
tulajdonban áll és a tulajdonosok minõsülnek földhasználónak, az (1) bekezdés szerint kiszabott növényvédelmi
bírságból a tulajdonostársak tulajdoni hányaduknak megfelelõ részt kötelesek megfizetni.

3. §

a növényvédelmi bírság tételes mértékérõl

(1) A több magatartással megvalósuló több jogsértés
esetén a bírságot jogsértésenként külön határozatban kell
megállapítani.

A Kormány a növényvédelemrõl szóló 2000. évi
XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

(2) Amennyiben a jogsértõ magatartással a melléklet
2. pontjában írt esetekbõl több is megvalósul, úgy a magasabb bírságtételt kell alapul venni a bírság összegének
megállapítása során.

1. §
(1) A növényvédelmi bírság (a továbbiakban: bírság)
összegét a Tv. 60. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben az e rendelet mellékletében foglaltak
szerint kell megállapítani.
(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire – így
különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértõ állapot idõtartamára és a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, valamint a jogsértéssel elért
elõnyre – tekintettel kell meghatározni.
(3) Különös méltánylást érdemlõ esetben a bírság összege mérsékelhetõ, de nem lehet kevesebb a Tv. 61. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott legkisebb összegnél.

(3) Ha a melléklet
a) 4. pont 4. alpontjában írt, vagy
b) 15. pontjában írt
jogsértõ magatartással, vagy annak következményeként
valósul meg valamely, a melléklet 2. pontja szerinti jogsértés, úgy a bírság megállapítása során a magasabb bírságtételt kell figyelembe venni.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.
A miniszterelnök helyett:

2. §
(1) A melléklet 3. pontjában foglaltak esetén a bírság
alapja a károsítóval fertõzött terület mérete.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet a 187/2006. (IX. 5.) Korm. rendelethez
A bírság tételes mértéke
1. A zárlati károsítóval való fertõzés azonnali felszámolására vonatkozó kötelezettség megszegése, zárlati károsító
terjesztése vagy a terjedés elõsegítése, a zárlati intézkedés megszegése
1.1. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében „A” listán felsorolt károsítók esetén:

500 000–2 000 000 Ft

1.2. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében „B” listán felsorolt károsítók esetén:

100 000–1 000 000 Ft
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2. Növényvédõ szerrel olyan cselekmény megvalósítása, amely
2.1. az ember egészségét veszélyezteti:

100 000–2 000 000 Ft

2.2. az állat egészségét veszélyezteti:

20 000–1 000 000 Ft

2.3. a környezetet veszélyezteti, valamint a tájkép szempontjából
jelentõs értékû növényállományokat veszélyezteti:

20 000–2 000 000 Ft

3. A Tv. 5. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában, valamint (3) bekezdésében elõírt védekezési kötelezettség elmulasztása esetén
3.1. belterületen:

0–50 m2-ig
50–100 m2-ig
100–200 m2-ig
200 m2-tõl

20 000 Ft
20 000–50 000 Ft
50 000–100 000 Ft
100 000–750 000 Ft

3.2. külterületen:

0–2 ha-ig
2–5 ha-ig
5–10 ha-ig
10–30 ha-ig
30–50 ha-ig
50–100 ha-ig
100 ha-tól

20 000 Ft
20 000–60 000 Ft
60 000–150 000 Ft
150 000–400 000 Ft
400 000–800 000 Ft
800 000–1 500 000 Ft
1 500 000–2 000 000 Ft

4. Engedélyköteles termék engedély nélküli vagy engedélytõl eltérõ
4.1. elõállítása:
4.2. forgalmazása:

4.3. hirdetése, vagy haszonszerzés céljából nagy nyilvánosság
számára történõ ajánlása:
4.4. felhasználása:
5. Engedélyköteles termék elõírt képesítési feltételek nélküli, érvényes forgalmazási, értékesítési engedély nélküli, jogszabályellenes belföldi forgalmazása:

6. Olyan engedélyköteles termék elõállítása, amely nem felel meg
a csomagoláson feltüntetett jelölésnek, vagy az elõállító, forgalmazó
nevét a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon jelöli:

500 000–2 000 000 Ft
a forgalmazott tétel
forgalmi adót is tartalmazó értékének 40%-a,
de legalább 300 000 Ft
200 000–500 000 Ft
100 000–500 000 Ft

a forgalmazott tétel
forgalmi adót is tartalmazó értékének 20%-a,
de legalább 200 000 Ft

a tétel forgalmi adót is tartalmazó
értékének 20%-a,
de legalább 200 000 Ft

7. Az analitikailag tiszta hatóanyag benyújtására vonatkozó kötelezettség elmulasztása

100 000 Ft

8. A méhészetek növényvédelmi szempontból elrendelt vándoroltatási tilalmának megszegése:

100 000 Ft

9. A mûtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet jelölésre, csomagolásra, a Közösségen
belüli letelepedésre, nyilvántartásra, tápanyagtartalomra, valamint az
egyes mûtrágyatípusokra vonatkozó elõírásainak megsértése:

a tétel forgalmi adót is tartalmazó
értékének 10%-a,
de legalább 50 000 Ft

8362

MAGYAR KÖZLÖNY

10. A zárlati károsítóval való fertõzés bejelentésére vonatkozó kötelezettség megszegése:
11. A vegyszeres növényvédelmi munkavégzés akadályozása:
12. A növényvédelmi hatóságok szakigazgatási tevékenységének
akadályozása, intézkedésének figyelmen kívül hagyása, az állami vagy
közérdekû védekezés végrehajtásának akadályozása:
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50 000 Ft
50 000–200 000 Ft

100 000–400 000 Ft

13. A növényvédelemmel kapcsolatban elrendelt elõírások, korlátozások megszegése, illetve kötelezettségek elmulasztása
13.1. A növényvédelemmel kapcsolatban elrendelt növényegészségügyi, kísérleti, termelési, megsemmisítési, elõállítási, formálási, kiszerelési, csomagolási, raktározási, szállítási, felhasználási, szolgáltatási és
kereskedelmi elõírások, korlátozások megszegése:

20 000–500 000 Ft

13.2. A jogszabályban elõírt adatszolgáltatási, nyilvántartási, nyilvántartásba vételre jelentkezési kötelezettség elmulasztása:

20 000–100 000 Ft

14. Engedélyköteles termék mûszakilag alkalmatlannak minõsített
vagy érvényes mûszaki engedéllyel nem rendelkezõ géppel, illetve berendezéssel árutermelõ gazdaságban történõ kijuttatása:

50 000 Ft

15. A méhekre veszélyes növényvédelmi munkavégzés bejelentési
kötelezettségének elmulasztása:

100 000 Ft

16. A növényvédõ szer belföldi forgalmára vonatkozó, a Tv. 24. §-a
szerinti jelentési kötelezettség elmulasztása:

50 000 Ft

A Kormány
188/2006. (IX. 5.) Korm.
rendelete
a csomagolásról és a csomagolási hulladékok
kezelésének részletes szabályairól szóló
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 14. §-a (6) bekezdésének a) pontjában, valamint
59. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének
részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Nem forgalmazható olyan csomagolás, illetve
nem helyezhetõ el termék olyan csomagolásban, amelyben, illetve amelynek csomagolásában, illetve annak
összetevõiben – a (2) bekezdés kivételével – az ólom, kad-

mium, higany és króm (VI) (a továbbiakban együtt: nehézfém) összesített koncentrációja a 0,01 tömegszázalékot
meghaladja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki:
a) az ólomkristály csomagolásra;
b) a csomagolási célú üvegre, ha az (1) bekezdés szerinti határérték túllépését kizárólag az elõállításhoz felhasznált anyagában hasznosított üvegcserép nehézfémtartalma okozza, és az üveggyártási folyamat során nehézfém
szándékos hozzáadására nem került sor;
c) a mûanyag ládára, illetve raklapra, ha anyagában történõ hasznosítás eredményeként állítják elõ.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az átlagos nehézfém-koncentráció az egyes üvegolvasztó kemencékben végzett, a normális és rendszeres
tevékenységet jellemzõ, bármely tizenkét egymást követõ
havi ellenõrzõ mérés alapján túllépi a 0,02 tömegszázalékot, az elõállító köteles errõl a hatóságnak jelentést
küldeni. A jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a mért értékeket,
b) az alkalmazott mérési módszerek leírását,
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c) a jelen lévõ nehézfém-koncentráció feltételezett forrását, valamint
d) a nehézfém-koncentráció csökkentésére tervezett
intézkedések részletes leírását.
(4) Amennyiben a csomagolási célú üveget nem az
Európai Közösség területén állították elõ, a (3) bekezdés
szerinti jelentéstételi kötelezettség a csomagolási célú
üveg elsõ hazai forgalomba hozóját terheli. Az Európai
Közösség más tagállamából történt behozatal esetén a forgalomba hozó az érintett tagállamban a 2001/171/EK
bizottsági határozat 5. cikke alapján megtett bejelentés
másolatát köteles a hatóság kérésére bemutatni.
(5) A (3) bekezdés szerinti ellenõrzõ mérések eredményeit és az alkalmazott mérési módszereket az elõállító,
illetve a (4) bekezdés szerinti esetben az elsõ forgalomba
hozó köteles a hatóság kérésére bármikor rendelkezésre
bocsátani.
(6) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben az (1) bekezdésben meghatározott tilalom akkor nem áll fenn, ha
a) csomagolási hulladéknak minõsülõ mûanyag alapanyagú láda, raklap kerül felhasználásra,
b) az új alapanyag tömege a felhasznált hulladék tömegének 20%-át nem haladja meg,
c) nehézfém a gyártás során nem kerül felhasználásra,
d) az elõállított mûanyag ládák és raklapok olyan
elosztó, illetve hasznosító rendszerbe kerülnek, ahol élettartamuk alatt a rendszerben maradásuk 90%-os arányban
biztosított, és
e) a mûanyag ládák és raklapok felhasználása egyedi
nyilvántartásra kerül.
(7) A (2) bekezdés c) pontja szerinti mûanyag ládákat,
raklapokat a nehézfémtartalomra utaló azonosító jelzéssel
kell ellátni. Az azonosító jelzéssel ellátott mûanyag ládák,
raklapok visszagyûjtését és újrahasználatát, hasznosítását
a gyártó, illetve a forgalmazó köteles biztosítani.”

2. §
A Kr. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet
a) 3. § (1)–(6) bekezdésében foglaltak betartását az
a közegészségügyi hatóság,
b) 3. § (7) bekezdése szerinti azonosító jelölés és az 5. §
szerinti azonosítás használatát, valamint a 4. § szerinti
lényegi követelményeknek való megfelelést a fogyasztóvédelmi hatóság
külön jogszabály rendelkezései szerint ellenõrzi.”

8363
3. §

(1) A Kr. 14. §-a (5) bekezdésének g) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„g) a Bizottság 2001/171/EK határozata (2001. február 19.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról
szóló 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés feltételeinek meghatározásáról,”
(2) A Kr. 14. §-ának (5) bekezdése az alábbi új i) ponttal
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi i) pont megjelölése
j) pontra változik:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„i) a Bizottság 2006/340/EK határozata (2006. május 8.)
a 2001/171/EK határozatnak a 94/62/EK irányelvben
meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés érvényességének meghosszabbítása érdekében történõ módosításáról,”

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép
hatályba, egyidejûleg a Kr. 14. §-a (4) bekezdésének
a) pontja hatályát veszti.
(2) A Kr. – e rendelet 1. §-ával módosított – 3. §-ának
(3)–(5) bekezdésében elõírt jelentéstételi kötelezettséget
elsõ alkalommal e rendelet kihirdetését követõ 13. hónap
elsõ napján kell teljesíteni.
(3) Ez a rendelet a következõ jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2001/171/EK határozata (2001. február
19.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló
94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés feltételeinek meghatározásáról, 3–5. cikkek;
b) a Bizottság 2006/234/EK határozata (2006. május 8.) a 2001/171/EK határozatnak a 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés érvényességének meghosszabbítása érdekében történõ módosításáról.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

A Kormány
189/2006. (IX. 5.) Korm.
rendelete

(2) A Korm. rendelet 2/b. számú melléklete helyébe
e rendelet 2. számú melléklete lép.

a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékekhez
kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló
17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény 45. §-a (1) bekezdésének
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a mezõgazdasági termékeket érintõ
biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló 2220/85/EGK
bizottsági rendelet 16. cikk (2) bekezdésének b) pontjában
elõírtak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
A miniszterelnök helyett:

(1) A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékekhez
kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.
(II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 189/2006. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„2/a. számú melléklet a 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelethez
Kezesi nyilatkozat
Száma: ...............
Alulírott Kezes készfizetõ kezességet vállal a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján a Kötelezett által a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelezettség teljesítéséért, amennyiben a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: jogosult)
felszólítására annak a kötelezett bármilyen okból nem tesz eleget.
Kezes
Neve: .................................................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ............................................................................................................................................................
Kötelezett
Neve: .................................................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................
Regisztrációs száma: .........................................................................................................................................................
Bankszámlát vezetõ pénzügyi intézmény neve: ................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ............................................................................................................................................................
A kötelezettség típusa:
– export
– magántárolás
– intervenció
– közvetlen támogatás
– belpiaci támogatás
– kísérõ intézkedés
– egyéb: ............................................................................................................................................................................
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A kezesség a kötelezett
............... év ............... hó ............... nap
és ............... év ............... hó ............... nap
között
keletkezett,
............................................. Ft, azaz .............................................................. forint összegû kötelezettségére érvényes
A kezesség lejárata: ............... év ............... hó ............... nap.
A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult elsõ írásbeli felszólítására a kézhezvételtõl számított harminc
napon belül a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a kötelezett tartozását a jelen kezességvállalás mértékéig. A felszólításban pontosan meg kell jelölni, hogy a kötelezett mely
kötelezettségének, milyen mértékben nem tett eleget. A felszólítás csak eredeti példányban (faxon nem) küldhetõ meg.
Amennyiben a Kezes a jogosult írásbeli felszólítására részfizetést teljesít, a lehívott összeggel a kezesi kötelezettség
összege automatikusan csökken.
Jelen kezesi nyilatkozat nem átruházható.
A Kezeshez a megjelölt lejárati idõpont napján ............... órán túl beérkezett igénybejelentésre a Kezes fizetést nem
teljesít.
A jelen kezesi nyilatkozat egy eredeti példányban készült. A lejárati idõpontot követõen jelen kezességvállalás
e nyilatkozat eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül is megszûnik.
Kelt: ............................., ........................ év .............................. hó ............... napján.

P. H.

............................................................
kezes
Jelen kezességvállalást elfogadom:

............................................................
az MVH képviseletében”

2. számú melléklet a 189/2006. (IX. 5.) Korm. rendelethez
„2/b. számú melléklet a 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelethez
Kezesi nyilatkozat
Száma: ...............
Alulírott Kezes készfizetõ kezességet vállal a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján a Kötelezett által a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelezettség teljesítéséért, amennyiben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: jogosult)
felszólítására annak a kötelezett bármilyen okból nem tesz eleget.
Kezes
Neve: .................................................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ............................................................................................................................................................
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Kötelezett
Neve: .................................................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................
VPID-szám: .......................................................................................................................................................................
Bankszámlát vezetõ hitelintézet neve: ..............................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ............................................................................................................................................................
A kötelezettség típusa:
– import
– egyéb: ............................................................................................................................................................................
A kezesség a kötelezett
............... év ............... hó ............... nap és ............... év ............... hó ............... nap között keletkezett kötelezettségére, legfeljebb .............................. Ft, azaz ............................................................... forint összegben érvényes.
A kezesség lejárata: ............... év ............... hó ............... nap.
A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult elsõ írásbeli felszólítására a kézhezvételtõl számított harminc
napon belül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a
kötelezett tartozását a jelen kötelezettségvállalás mértékéig.
A felszólításban pontosan meg kell jelölni, hogy a kötelezett mely kötelezettségének, milyen mértékben nem tett
eleget. A felszólítás csak eredeti példányban (faxon nem) küldhetõ meg. Amennyiben a Kezes a jogosult írásbeli felszólítására részfizetést teljesít, úgy a lehívott összeggel a kezesi kötelezettség összege automatikusan csökken.
Jelen kezesi nyilatkozat nem átruházható.
A Kezeshez a megjelölt lejárati idõpont napján ............... órán túl beérkezett igénybejelentésre a Kezes fizetést nem
teljesít.
A jelen kezesi nyilatkozat egy eredeti példányban készült.
A lejárati idõpontot követõen jelen kezességvállalás e nyilatkozat eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül
is megszûnik.
Kelt: .............................., .............................. év .............................. hó ............... napján.

P. H.

............................................................
kezes
Jelen kezességvállalást elfogadom:

............................................................
az MVH képviseletében”
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A Kormány
190/2006. (IX. 5.) Korm.
rendelete

„Az 1. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban meghatározott szervek jogosultak pályázatot benyújtani, és – erre irányuló kedvezõ döntés esetén – részt venni az Európai Unió
ikerintézményi projektjeinek megvalósításában.”

az ikerintézményi (twinning) program
fejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló
73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

4. §

Annak érdekében, hogy Magyarország szakértõi
aktívan részt vehessenek az Európai Unióval csatlakozási
szerzõdést aláírt országokban, valamint az Európai Unió
által kedvezményezettnek jelölt országokban a közösségi
vívmányok átvétele és alkalmazása érdekében felállítandó
intézményrendszer kialakításában, továbbá az eddigi
tapasztalatok átadásában, a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
Az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya az ikerintézményi programok
lebonyolításában részt vevõ
a) központi, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, társadalombiztosítási költségvetési szervekre,
b) igazságszolgáltatási szervekre,
c) akkreditált szervekre,
d) természetes személyekre
terjed ki.”

2. §
(1) Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban meghatározott szervek jogosultak pályázni az ikerintézményi,
illetve a rövid távú ikerintézményi projektek megvalósítására.”
(2) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Akkreditált szerv lehet minden olyan intézmény,
amelynek tevékenysége közvetlenül kapcsolódik az 1. §
(1) bekezdésének a)–b) pontjaiban meghatározott szervek
valamelyikéhez, továbbá megfelel a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek.”

3. §
Az R. 9. §-ának harmadik mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép:

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az oktatási és kulturális miniszter
7/2006. (IX. 5.) OKM
rendelete
a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének, folyósításának
és elszámolásának rendjérõl szóló
13/2006. (III. 31.) OM rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú mellékletének 7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának rendjérõl szóló 13/2006. (III. 31.) OM
rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 5/A. §-sal és azt
megelõzõ címmel egészül ki:
„A nemzetiségi tankönyvtámogatások pótlólagos
igénylése és folyósítása
5/A. § (1) A (2)–(9) bekezdés szerinti eljárási rend alapján
pótlólagosan jogosultak igényelni a kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvû közismereti
tankönyvek beszerzésének térítésére biztosított 2. § szerinti
támogatást azok a fenntartók, amelyek a tankönyvrendelésüket 2006. március 20-ig a kiadókhoz eljuttatták, de elmulasztották igényelni a rendeléshez kapcsolódóan az 5. §-ban meghatározott eljárásban a 2. § szerinti támogatást.
(2) A támogatás igénylését az Áht. 64/B. § (3) bekezdése alapján az Igazgatósághoz, a nem állami intézmények
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fenntartói az OM Alapkezelõhöz nyújthatják be két példányban.
(3) A támogatási igények benyújtásának határideje:
2006. szeptember 15. A határidõ elmulasztása esetén
a mulasztástól számított öt napon belül igazolási kérelem
benyújtásának van helye.
(4) A támogatás a rendelet 2/A. számú mellékletének
kitöltésével igényelhetõ, a kitöltött adatlaphoz csatolni
kell az érintett iskola anyanyelv és irodalom, népismeret és
kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvei, munkafüzetei
rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát.
(5) Az Igazgatóság a támogatási igényeket 2006. október 10-ig megküldi az OM Alapkezelõnek.
(6) A támogatásról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Pénzügyminisztérium szakértõibõl
álló 5 tagú bírálóbizottság 2006. október 24-ig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek. A bírálóbizottságba két tagot az OKM, egy-egy tagot a többi minisztérium jelöl ki.
(7) Az oktatási és kulturális miniszter 2006. október 31-ig dönt a támogatásról. A döntés eredményérõl
minden igénylõt levélben értesíteni kell és a döntést az
OKM honlapján közzé kell tenni.
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(8) A támogatásra jogosult önkormányzati fenntartók
körérõl és a támogatás összegérõl az OKM 2006. november 2-ig értesíti az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumot, amely a november havi nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstáron keresztül
– a költségvetési törvény 5. számú melléklete 7. pontja
szerinti forrás terhére – 2006. november 15-ig intézkedik
a támogatás egy összegben történõ kifizetésérõl.
(9) A támogatás folyósítása a nem állami intézmények
fenntartói esetén az OKM fejezeti kerete terhére, a Magyar
Államkincstáron keresztül történik. Az OKM 2006. november 15-ig intézkedik a támogatás egy összegben történõ kifizetésérõl.”
2. §
Az R. e rendelet melléklete szerinti 2/A. számú melléklettel egészül ki.
3. §
E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Melléklet a 7/2006. (IX. 5.) OKM rendelethez
„2/A. számú melléklet a 13/2006. (III. 31.) OM rendelethez
Adatlap
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhetõ támogatáshoz
A fenntartóra vonatkozó adatok
Megye:
Címe:
KSH kód1:

Fenntartó neve:
Polgármester/Fenntartó képviselõjének neve:

A nemzeti vagy etnikai kisebbségi oktatást megvalósító iskolára vonatkozó adatok
Az intézmény neve:
Oktatási forma2:
OM azonosító száma:
A tankönyv
kiadói kódja

Érintett kisebbség:
Az intézmény címe:
A tankönyv címe

A tankönyvigényt megalapozó tanulók
száma

Megrendelt
példányszám

Elõállítási ár
(Ft/tanköny)3

Tanuló által
fizetendõ
fogyasztói ár
(Ft/tanköny)4

Igényelt
támogatás5

Támogatási igény mindösszesen

Nem állami intézményfenntartókra vonatkozó további adatok
Adószám:
Statisztikai számjele:
Bankszámlaszám:
Nyilvántartási száma
(cégkivonat száma vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)6:

Dátum:
P. H.
..................................................
fenntartó képviselõje
A 2006 szeptemberében igénylõk esetében a kitöltött adatlaphoz mellékelni kell a tankönyvszámla és az annak teljesítését igazoló bizonylat fenntartó által hitelesített másolatát, amennyiben az igénylés idõpontjáig a tankönyvek még nem
érkeztek meg, úgy az érintett iskola tankönyvrendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát.
1

Csak önkormányzati fenntartóknak kell kitölteni.
Nyelvoktató, tannyelvû, kétnyelvû vagy cigány kisebbségi iskola.
3
A miniszteri közleményben közzétett elõállítási ár.
4
A munkatankönyvek és munkafüzetek Tankönyvjegyzéken közzétett kedvezményes fogyasztói ára.
5
Tankönyveknél a teljes elõállítási ár, munkatankönyveknél és munkafüzeteknél a tanulók által fizetett összeggel csökkentett elõállítási ár tételenként
összesítve.
6
A megfelelõt kérjük aláhúzni!”
2
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III. rész HATÁROZATOK
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a magyar nyelv litvániai fennmaradása érdekében végzett
munkássága elismeréseként.
Budapest, 2006. szeptember 1.

A Köztársasági Elnök
határozatai

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

A Köztársasági Elnök
146/2006. (IX. 5.) KE
határozata

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/3733/2006.

kitüntetések adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján, a miniszterelnök elõterjesztésére a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
dr. Grinius Vytautas biológusnak, a Litván Magyar
Kulturális Baráti Társaság alapítójának, a magyar–litván
kapcsolatok ápolása, a magyar–litván diplomáciai kapcsolatok felvétele érdekében végzett munkássága elismeréseként.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Ištvan Tomaš-nak, a Lietpack Csomagolóeszköz-gyártó
és Termékcsomagoló Kft. vezérigazgató-helyettesének,
a magyar–litván üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként, valamint a magyar
üzleti tõke litvániai megjelenéséhez való tevõleges hozzájárulásáért.

A Köztársasági Elnök
147/2006. (IX. 5.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján, a miniszterelnök elõterjesztésére a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Jan-Pierre Brossmann-nak a Théâtre du Châtelet fõigazgatójának a magyar–francia kulturális kapcsolatok
fejlesztése és elmélyítése, különösen a magyar zene franciaországi megismertetése és népszerûsítése érdekében
végzett munkássága elismeréseként, valamint
dr. Kecskeméti Károly történésznek, egyetemi tanárnak és
Jan-Raymond Bérenger történésznek, egyetemi tanárnak a magyar történelem kutatásával kapcsolatos életmûve, különösen a Magyar Országgyûlés történetének tudományos feltárása és világnyelvû kiadása érdekében végzett munkássága elismeréseként.
Budapest, 2006. augusztus 23.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom
Leda Petrauskiene tolmácsnak, fordítónak, mûfordítónak, a magyar–litván kulturális és gazdasági kapcsolatok
fejlesztése, fordítói és mûfordítói tevékenysége, valamint

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/3672/2006.
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A Köztársasági Elnök
148/2006. (IX. 5.) KE
határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt
jogkörömben, tekintettel a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontjára, az oktatási
és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértésben
tett – elõterjesztésére
2006. szeptember 1. napjával
dr. Balla Józsefet, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,
dr. Bánhegyi Gábort, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,
dr. Bartha Lászlót, a Pannon Egyetem egyetemi docensét,
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dr. Deák Istvánt, a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos tanácsadóját,
dr. Decsi Tamást, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
docensét,
dr. Dinya Zoltánt, a Nyíregyházi Fõiskola Agrár és
Molekuláris Kutató Intézet tudományos tanácsadóját,
dr. Divós Ferencet, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
egyetemi docensét,
dr. Döbrönte Zoltánt, a Vas Megye és Szombathely
Markusovszky Kórház osztályvezetõ fõorvosát, a Pécsi
Tudományegyetem tudományos fõmunkatársát,
Ekler Dezsõ DLA, a Széchenyi Egyetem egyetemi
docensét,
dr. Faludi Gábort, a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi
Klinika Tömb osztályvezetõ fõorvosát,
dr. Faragó Klárát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Becker Gábort, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Felinger Attilát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Benedek Györgyné dr. Janáky Mártát, a Szegedi
Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Földényi Lászlót, a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem egyetemi docensét,

dr. Berkes Istvánt, az Országos Sportegészségügyi Intézet fõigazgató fõorvosát, a Semmelweis Egyetem további
jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensét,

dr. Földessy Jánost, a Miskolci Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Blutman Lászlót, a Szegedi Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Fülesdi Bélát, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Bognár Lászlót, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Gálfi Pétert, a Szent István Egyetem tudományos
fõmunkatárs, egyetemi magántanárát,

dr. Borhy Lászlót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Gelencsér Andrást, a Pannon Egyetem tudományos
tanácsadóját,

dr. Boros Gábort, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Grolmusz Vincét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Brezsnyánszky Lászlót, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

dr. Groma Istvánt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Czigány Tibort, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

Grunwalsky Ferencet, a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem egyetemi adjunktusát,

Csákiné dr. Tombácz Etelkát, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Gyenge Zoltánt, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Cs. Kiss Lajost, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Györffy Miklóst, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Csetverikov Dmitrijt, az MTA Számítástechnikai és
Automatizálási Kutató Intézet tudományos tanácsadóját,
az ELTE további jogviszonyban alkalmazott egyetemi
docensét,

dr. Gyulai Ferencet, a Szent István Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Dán Andrást, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Dávidházi Pétert, az MTA Irodalomtudományi Intézet osztályvezetõjét, az ELTE további jogviszonyban
alkalmazott egyetemi docensét,

dr. Harangi Szabolcsot, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,
dr. Haraszti Györgyöt, az Országos Rabbiképzõ-Zsidó
Egyetem egyetemi magántanárát,
dr. Hernádi Klárát, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensét,
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dr. Horkay Ferencet, a Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet osztályvezetõ fõorvosát,

sát, a Budapesti Mûszaki Fõiskolai részfoglalkozásban
alkalmazott fõiskolai tanárát,

dr. Hüttl Kálmánt, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Oláh Attilát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Kalmár Magdát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Oliver Diggelmannt, az Andrássy Gyula Budapesti
Német Nyelvû Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kamondi Anitát, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Oplatka Andrást, az Andrássy Gyula Budapesti
Német Nyelvû Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kampis Györgyöt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Orosz Évát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Kékesi Tamást, a Miskolci Egyetem egyetemi
docensét,

Orosz Istvánt DLA, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Kisfaludi Andrást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,
dr. Kolumbán Gézát, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Kovács Ilonát, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Kovalszky Ilonát, a Semmelweis Egyetem tudományos tanácsadóját,

dr. Paláncz Bélát, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Papp Gábort, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
tudományos tanácsadóját,
dr. Perjés Istvánt, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét,
dr. Pósfai Mihályt, a Pannon Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kõmíves Tamást, az MTA Növényvédelmi Kutató
Intézet intézetigazgatóját,

dr. Rácz Lajost, a Szegedi Tudományegyetem fõiskolai
tanárát,

dr. Lánczi Andrást, a Budapesti Corvinus Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Romvári Róbertet, a Kaposvári Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Láng Elemért, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
egyetemi docensét,

dr. S. Szabó Pétert, a Zsigmond Király Fõiskola fõiskolai tanárát,

dr. Láng Gyõzõt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Sándor Józsefet, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

ifj. dr. László Ferencet, a Szegedi Tudományegyetem
tudományos tanácsadóját,

dr. Scholz Lászlót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Lehoczky Évát, a Pannon Egyetem egyetemi docensét,

dr. Sebestyén Györgyöt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Lichtmann Tamást, az Országos Rabbiképzõ-Zsidó
Egyetem egyetemi magántanárát,
dr. Ludwig Endrét, a Fõvárosi Önkormányzat Szent
László Kórház osztályvezetõ fõorvosát,
dr. Lukács Noémit, a Budapesti Corvinus Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Suba Zsuzsannát, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,
dr. Szabó Antalt, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,
dr. Szabó Imrét, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,
dr. Szabó Zoltánt, a Debreceni Egyetem tudományos
fõmunkatársát,

Mezõsné dr. Szilágyi Kingát, a Budapesti Corvinus
Egyetem egyetemi docensét,
dr. Miseta Attila Jánost, a Pécsi Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Szalontai Gábort, a Pannon Egyetem tudományos
tanácsadóját,

dr. Nagy Károlyt, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Szilágyi Andrást, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Nagy Lászlót, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Sztriha Lászlót, a Szegedi Tudományegyetem tudományos tanácsadóját,

dr. Nagy Pétert, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Terlaky Tamás Sándort, a Kanadai Ontárió Állam
McMaster University professzorát,

dr. Nemcsics Ákost, az MTA Mûszaki, Fizikai és
Anyagtudományi Kutató Intézet tudományos fõmunkatár-

dr. Tóth László Tibort, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,
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Turányi Gábort, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
egyetemi docensét,

A Kormány határozatai

dr. Tüskés Gábort, az MTA Irodalomtudományi Intézet
osztályvezetõjét, az Eszterházy Károly Fõiskola további
jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensét,
dr. Utasi Ágnest, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensét,
dr. Varga Attilát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
docensét,
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A Kormány
1086/2006. (IX. 5.) Korm.
határozata
a keleti piaci gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért
felelõs kormánybiztos kinevezésérõl

dr. Varga Szabolcsot, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi docensét,

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 26. § (2) bekezdés a) pontja alapján

dr. Vas Ádámot, a Szent Rókus Kórház és Rendelõintézet ambulanciavezetõjét,

Gilyán Györgyöt, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárát

dr. Verebélyi Kincsõt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,
dr. Veress Mártont, a Berzsenyi Dániel Fõiskola fõiskolai tanárát,
dr. Wittmann Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,

a keleti piaci gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelõs kormánybiztossá
– 2006. augusztus 15-ei hatállyal –
kinevezi.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

dr. Zámbó Katalint, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,
dr. Zentai Lászlót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,
dr. Zoltán Andrást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét,
Zsótér Lászlót, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
tudományos fõmunkatársát,
kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2006. július 24.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. augusztus 3.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: V-2/3161/2006.

A Kormány
1087/2006. (IX. 5.) Korm.
határozata
a szomszédos államokkal kötött
nemzetközi szerzõdések alapján mûködõ
kisebbségi vegyes bizottságok magyar társelnökeinek
felmentésérõl és kinevezésérõl
1. A Kormány
a) felmenti Szabó Vilmost a Magyar–Román Kisebbségügyi Együttmûködési Szakbizottság, a Magyar–Szerb
Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Magyar–
Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Magyar–Szlovén
Kormányközi Kisebbségi Bizottság, valamint a Nemzeti
Kisebbségek Jogainak Biztosításával foglalkozó Magyar–
Ukrán Vegyes Bizottság magyar társelnöki tisztségébõl;
b) kinevezi Gémesi Ferencet, a Miniszterelnöki Hivatal külkapcsolatokért és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkárát a Magyar–Román Kisebbségügyi Együttmûködési Szakbizottság, a Magyar–Szerb Kormányközi
Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, a Magyar–Szlovén Kormányközi
Kisebbségi Bizottság, valamint a Nemzeti Kisebbségek
Jogainak Biztosításával foglalkozó Magyar–Ukrán Vegyes Bizottság magyar társelnökévé.
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2. A Kormány felhívja a külügyminisztert, hogy tájékoztassa az 1. pontban érintett államokat a kisebbségi
vegyes bizottságok magyar társelnökének felmentésérõl és
az új társelnök kinevezésérõl.
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lításon történõ részvétel koordinálásával összefüggõ feladatok ellátásával
– 2006. augusztus 15-ei hatállyal –
megbízom.
Gyurcsány Ferenc s. k.,

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök

A Miniszterelnök
53/2006. (IX. 5.) ME
határozata

A Miniszterelnök határozatai

központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
245/J. § (4) bekezdése alapján – a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/D. § (1) bekezdés
a) pontjára tekintettel – megállapítom, hogy
Somogyvári Tibor központi tiszt címe – hivatásos szolgálati jogviszonyának megszüntetésére tekintettel –

A Miniszterelnök
52/2006. (IX. 5.) ME
határozata
miniszterelnöki megbízotti feladatok ellátásáról
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján

2006. december 31-ei hatállyal
megszûnik.

dr. Huszty Andrást a magyar–kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztésével, valamint a 2010. évi Sanghai Világkiál-

VI. rész

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
485903F
286193G
564969D
050117C
204828D
911853C
175937B
419485E
510773B
943921E
166103C
760212B
534799D
745295B

637415D
081302F
861811F
179568A
959171B
582086E
578929C
901419E
815914D
321780F
901338E
707977E
169714C
617939B

673847C
367212D
520966E
268700A
067710D
331186E
694630A
718424F
660363F
724262E
104837G
365799E
873356E
201582B

741711F
194035A
309830G
433544F
287495E
554891E
104888G
834502C
782756D
734851B
386094A
633462F
225905A
671557A

537543D
415186A
530737D
230515C
010960C
930549C
338640E
317556B
393018C
958148C
617830E
399248D
644251C
393409E
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372523E
576196E
811159B
283162A
557454B
012087D
850857A
826521D
486816B
017835D
353185A
750293D
516435C
271152B
096765E
051811B
206527A
525039E
790318C
020777A
991465B
802286E
975523B
387030A
656849E
277971E
937110D
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832016B
029708A
834030E
287277A
887972B
336359B
831615E
333567F
918359A
166681F
348459C
583018E
174635G
312560A
543612C
304098D
247255F
899026A
070925B
964705A
485164A
234207B
040558E
192080F
200622F
583308E
002164E

956287B
720631A
688575D
552640C
031080C
821902C
182747E
174990F
413689C
642593C
288761C
141848G
541171A
248113D
637817C
784973B
804932C
574668E
391393C
904907E
306324B
141750G
037691A
990991F
666281D
608386E
209341D

8375
015299C
405869C
503797B
512257A
595012A
917987C
431652A
683368B
153991B
516727F
305754B
144124F
340932F
619104F
114037F
776267D
590949F
374989F
721628F
611537A
699375D
962367C
374357C
048984F
853920D
519804F
082220B

984245F
100425C
492743B
560676F
340867C
995845F
262530C
926289A
233357C
210765C
702732D
931203D
647774B
970910B
535736A
198731B
112134C
601747C
218029B
542226A
038518C
913540D
670470A
427959C
598910B
677411B
067789G

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

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

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

6678 Ft áfával

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

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

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

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

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
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MAGYAR KÖZLÖNY

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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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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MAGYAR KÖZLÖNY

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

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

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

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