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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
205/2006. (X. 16.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami
Szocialista Köztársaság Kormánya közötti

nemzetközi fejlesztési együttmûködésrõl szóló
Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Vi et na mi Szo ci a lis ta Köz tár -
sa ság Kor mány a kö zöt ti nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû -
kö dés rõl szóló Meg álla po dás (a to váb bi ak ban: Meg álla -
po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re. 

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3. §

A Meg álla po dás hi te les szö veg e és annak hi va ta los ma -
gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement on development co-operation between
the Government of the Republic of Hungary and

the Government of the Socialist Republic of Vietnam

The Government of the Republic of Hungary
(hereinafter referred to as „the Donor”) and the
Government of the Socialist Republic of Vietnam
(hereinafter referred to us „the Beneficiary”) hereinafter
jointly referred to as „the Parties”,

– reaffirming and strengthening the friendly relations
between the Parties,

– confirming that respect for principles of international
law, national sovereignty and equality among peoples and
nations, democracy and human rights are leading
principles in the cooperation between the Parties, and

– desiring to cooperate to strengthen its human
resources and public institutions and to promote
sustainable and harmonious development in the Socialist
Republic of Vietnam, beneficial to all areas of their
populations and particularly the most disadvantaged ones,
have ag re ed as fol lows:

Article 1

Scope of the Agreement

1.1. This Agreement sets out the general terms for
development co-operation between the Parties.

1.2. These terms and conditions are applicable to
provisions of official development assistance from the
Donor in order to enhance the capacity of citizens of the
Beneficiary’s country for development and to meet their
basic needs.

1.3. The special terms and procedures in respect of a
particular project, as well as the rights and obligations of
the Parties in relation thereto may be agreed upon in a
specific agreement relating to that project. In the event of
any inconsistency or conflict between the provisions of
this Agreement and the provisions of any specific
agreement, the latter shall prevail.

1.4. The Parties intend to co-operate closely in order to
ensure transparency, accountability, and integrity in the
use of public resources and to eliminate any opportunities
for corrupt practices that may exist in the framework of
their development co-operation.

Article 2

Co-operation

2.1. Assistance in co-operation
The Parties shall fully co-operate and provide one

another with all necessary assistance to ensure the
expeditious and smooth implementation of projects.

2.2. Forms of co-operation
The forms of co-operation between the Parties, may

include:
a)  the provision of technical assistance, training,

expertise, consultancy and other services to the
Beneficiary’s authorities, corporations, agencies and other 
organizations;

b) the provision of resources;
c) the granting of scholarships to citizens of the

Beneficiary’s country for studying or training in the Donor 
country;

d) any other form of co-operation or assistance which
may be agreed between the Parties.

2.3. The co-operation between the Parties shall focus
on one or more of the following sectors:

a) transfer of Hungarian experiences related to
structural and economic changes and institutional
reorganisation;

b) education and training;
c) agriculture and freshwater fishery;
d)  informatics;
e) any other type of co-operation as may be agreed

upon by the Parties.
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2.4. Identification of co-operation activities
The identification of each co-operation activity shall be

the result of a consultative process between the Parties.

2.5. Competent agencies
The Ministry of Foreign Affairs of the Donor (acting

through it’s Embassy in Hanoi) and the Ministry of
Planning and Investment of the Beneficiary shall
respectively represent the Parties in the implementation of
this Agreement and, unless otherwise agreed in a specific
agreement, in relation to the implementation of each
project.

2.6. Corresponding addresses
For the Donor: Ministry of Foreign Affairs
1027 Budapest
Bem tér 2.

For the Beneficiary:
Ministry of Planning and Investment
2 Hong Van Thu
Hanoi

Article 3

Financing

Appropriation of the Funds

3.1. Donor’s financing in this Agreement are
non-refundable funds. The funds shall be used exclusively
for purposes of the agreed projects and within the
framework of those projects. The funds shall be disbursed
only in compliance with the provisions of the specific
agreement concerning the corresponding projects.

3.2. In case a refundable fund is used, Procurement of
Goods and Services and Conditions applicable to
personnel have to be agreed by the Parties in a concerning
Specific Agreement.

Article 4

Procurement of Goods and Services

4.1. Procurement of goods, work and services shall be
carried out in compliance with the national legal
regulations of the Donor.

4.2. Goods and services provided by the Donor’s
organizations within the framework of the official
development assistance pursuant to this Agreement shall
be free from customs duties, taxation and any other fees in
the country of the Beneficiary.

4.3. The goods provided by the Donor within the
framework of this Agreement shall become the property of 
the Beneficiary after the project is terminated.

Article 5

Specific Agreement

5.1. The amount of the official development assistance
and specific conditions of its provision, mainly conditions
of transfer of the funds from the account of the Ministry of
Foreign Affairs of the Republic of Hungary, rules
applicable to accounting and audit, as well as to
monitoring and reporting, the manner of implementation
of projects and rules applicable to re-allocation of the
funds shall be agreed in the specific agreement concerning
the corresponding projects.

5.2. The specific agreement has to refer directly to this
Agreement and terms and conditions of this Agreement are 
applicable for such specific agreement, unless stated
otherwise.

Article 6

Conditions Applicable to Personnel Sent by the Donor

6.1. The Beneficiary shall inform the Hungarian
Embassy in Hanoi about any extraordinary situation or
about the state of emergency in the country. In case one of
the Parties considers similar circumstances for Force
Majeure or is of the opinion that could jeopardize
implementation of projects or programmes of cooperation, 
any of the Parties could ask for immediate consultations.
The Beneficiary shall provide information on all security
provisions or other restrictions within the framework of
these consultations, in connection with individuals that are 
not citizens of the Beneficiary’s country.

6.2. The Donor can, due to security reasons, issue
specific instructions for the staff (employees, civil
servants). Those instructions can include also the order to
leave the Beneficiary’s country. The staff (employees,
civil servants) that shall abide by such instructions or shall
implement other preventive actions which are reasonable
under given circumstances, shall not be made responsible
for violation of obligations following from their
employment contracts.

6.3. Costs that shall incur to the Donor in connection
with securing safety of the staff shall be financed from
Funds provided by the Donor to the Beneficiary as the
official development assistance.

6.4. The Beneficiary bears all risks that follow from or
that have originated in connection with activities
implemented within the framework of this Agreement.
The Beneficiary is responsible mainly for settlement of all
complaints that the third Parties shall file against the
Donor, against the Donor’s official institutions or against
the Donor’s representatives, as well as companies,
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institutions or persons that fall under this Agreement and
that follow from activities implemented within the
framework of this Agreement or that are directly
connected with those activities.

6.5. The Beneficiary shall guarantee to the staff
(employees, civil servants):

a) prompt arrangements and issue of free-of-charge
visas enabling entries, repeated entries into and departures
from the country throughout the whole period of their
activities and according to the agreement of the related
parties;

b) free movement inside the country and the right to
enter into the country and to leave the country within the
extent necessary for implementation of the project;

c) prompt issue of all necessary permits or licenses,
such as, for example, the permit for stay, the working
permit and the permit to carry out specialised activities
according to the current regulations of the beneficiary
party;

d) exemption from the natural persons income tax and
any other direct tax from emoluments provided by the
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary or
by the employer that has undertaken to provide services or
to supply goods based on the contract with the Ministry of
Foreign Affairs of the Republic of Hungary either directly
or as a sub-contractor;

e) access to health care services and facilities of the
highest quality available in the country, regardless
whether they are public or private. The Donor shall cover
the payments duly afterwards. Those costs shall be
financed from the Donor’s funds earmarked for the project
to which the person is allocated;

f) possibilities of repatriation during an internal State
crises or an international crises which are equal to
possibilities provided to staff of the diplomatic missions;

g) the right to import and re-export free of customs
duties the professional equipment and goods that the staff
needs for fulfilment of their tasks, according to the current
regulations of the beneficiary party.

6.6. The Beneficiary can request withdrawal or
replacement of any person from the staff provided by the
Donor the work or behaviour of which is being considered
for not satisfactory.

6.7. The Beneficiary shall accord personnel and their
families treatment no less favourable than which it accords 
to the development co-operation agencies, personnel and
their families of any other country or international
organisation.

Article 7

Reservations

7.1. The funds provided by the Donor to the
Beneficiary must not be used by the Beneficiary for

payments of taxes, customs duties and fees connected with 
them.

7.2. The Donor reserves the right to request the funds
be paid back, and that within their full extent or a part of
them, in case the Beneficiary did not use the funds for the
purpose for which they were earmarked. The Parties shall
hold mutual consultations with the purpose of finding a
solution before the Donor exercises its right to request the
repayment of the full amount of the funds or a part of them.

Article 8

Final Provisions

8.1. Entry into force and termination
8.1.1. This Agreement enters into force after the

necessary legal requirements are fulfilled and the Parties
officially notify each other and shall remain in force until
terminated by either Party giving to the other not less than
six months’ prior notice of termination.

8.1.2. Obligations that are already being performed, but 
not yet completed as of the date of termination of the
Agreement, shall be governed by its provisions until their
full completion.

8.2. Amendments
Should either Party wish to amend any provision of this

Agreement it may request consultations with the other
Party. No amendment shall be valid unless agreed in
writing between the Parties.

8.3. Settlement of Disputes
Any dispute or difference between the Parties arising

from the implementation or interpretation of this
Agreement or otherwise in connection with it shall be
settled by negotiation between the Parties through
diplomatic channels.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised by their respective Governments, have signed
this Agreement in Hanoi this 20 day of July 2005 in two
originals in the English language.

Fejlesztési együttmûködési Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami

Szocialista Köztársaság Kormánya között

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (a továb biak ban:
Ado má nyo zó) és a Vi et na mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor -
mány a (a továb biak ban: Ked vez mé nye zett), (együtt
a továb biak ban: Fe lek)

– meg erõ sít vén a Fe lek kö zöt ti ba rá ti kap cso la to kat,
– meg erõ sít vén, hogy a Fe lek kö zöt ti együtt mû kö dés -

ben a nem zet kö zi jog el vei, a nem ze ti szu ve re ni tás és a né -
pek és nem ze tek kö zöt ti egyen lõ ség, a de mok rá cia és az
em ber i jo gok tisz te let ben tar tá sa meg ha tá ro zó el vek, és
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– együtt mû köd ni kí ván ván, hogy meg erõ sít sék a Vi et -
na mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság ban az em ber i erõ for rá so kat
és köz in téz mé nye ket, valamint a fenn tart ha tó és har mo ni -
kus fej lõ dést, amely va la mennyi ré gi ó já nak, s kü lö nö sen a
leg in kább hát rá nyos hely ze tû ré gi ó i nak né pes sé ge ré szé re
jó té kony hatású,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Megállapodás hatálya

1.1. Je len Meg álla po dás a Fe lek kö zöt ti fej lesz té si
együtt mû kö dés ál ta lá nos fel té te le it ha tá roz za meg.

1.2. E fel té te lek al kal ma zan dók az Ado má nyo zó ré szé -
rõl ér ke zõ hi va ta los fej lesz té si tá mo ga tás ren del ke zé se i re,
amely nek nyo mán nö vel he tõ majd a Vi et na mi Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak fej lesz té si ké pes sé ge, és
job ban ki elé gít he tõk alap ve tõ szük ség le te ik.

1.3. Az egyes konk rét pro jek tek sa já tos fel té te le it,
illetve el já rá sa it, valamint a Fe lek az zal kap cso la tos jo ga it
és kö te le zett sé ge it a konk rét pro jekt re vo nat ko zó meg ál la -
po dás ban le het meg ha tá roz ni. Amennyi ben je len Meg álla -
po dás és va la mely kü lön meg álla po dás ren del ke zé sei kö -
zött in kon zisz ten cia vagy üt kö zés van, az utób bi ren del ke -
zé sei irány adó ak.

1.4. A Fe lek szo ro san együtt kí ván nak mû köd ni annak
ér de ké ben, hogy biz to sít sák a köz va gyon igény be vé te le
so rán az át lát ha tó sá got, az el szá mol tat ha tó sá got és a fedd -
he tet len sé get, valamint, hogy ki kü szö böl jék a fej lesz té si
együtt mû kö dé sük ke re té ben fel me rü lõ bár mely kor rupt
gya kor lat le he tõ sé gét.

2. Cikk

Együttmûködés

2.1. Tá mo ga tás az együtt mû kö dés so rán
A Fe lek tel jes mér ték ben együtt mû köd nek és meg ad nak 

egy más szá má ra min den szük sé ges tá mo ga tást, ami a pro -
jek tek ki vi te le zé sét fo lya ma tos sá és zök ke nõ men tes sé te -
szi.

2.2. Az együtt mû kö dés for mái
A Fe lek kö zöt ti együtt mû kö dés for mái le het nek:
a) tech ni kai se gít ség nyúj tás, kép zés, szak ta nács adás,

kon zul tá ció és egyéb szol gál ta tá sok nyúj tá sa a ked vez mé -
nye zett ha tó sá gok nak, vál la la tok nak, ügy nök sé gek nek és
egyéb szer ve ze tek nek;

b) erõ for rá sok ren del ke zés re bo csá tá sa;
c) ösz tön dí jak nyúj tá sa a Vi et na mi Szo ci a lis ta Köz tár -

sa ság ál lam pol gá ra i nak a Ma gyar Köz tár sa ság ban tör té nõ
ok ta tá sá hoz vagy kép zé sé hez;

d) az együtt mû kö dés, illetve tá mo ga tás bár mely olyan
for má ja, amely ben a Fe lek meg egyez nek.

2.3. A Fe lek kö zöt ti együtt mû kö dés a kö vet ke zõ te rü -
le tek re össz pon to sít:

a) a szer ke ze ti és gaz da sá gi át ala kí tá sok kal és in téz mé -
nyi át szer ve zé sek kel kap cso la tos ma gyar ta pasz ta la tok át -
adá sa,

b) ok ta tás és kép zés,
c) me zõ gaz da ság és édes ví zi ha lá szat,
d) in for ma ti ka,
e) valamint az együtt mû kö dés bár mely olyan for má já -

ra, amely ben a Fe lek meg ál la pod nak.

2.4. Az együtt mû kö dé si te vé keny sé gek meg ha tá ro zá sa
Min den egyes együtt mû kö dé si te vé keny ség a Fe lek kö -

zöt ti kon zul tá ci ós fo lya mat ered mé nye ként ke rül meg ha -
tá ro zás ra.

2.5. Il le té kes ha tó ság
A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma (amely a

Ma gyar Köz tár sa ság Ha noi Nagy kö vet sé gén ke resz tül jár
el) és a Vi et na mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Ter ve zé si és Be -
ru há zá si Mi nisz té ri u ma (a továb biak ban mind ket tõ: Il le té -
kes Ha tó ság) kép vi se li a Fe le ket a je len Meg álla po dás,
valamint az egyes pro jek tek meg va ló sí tá sá ban, amennyi -
ben kü lön meg ál la po dás ban er rõl nem ren del kez nek.

2.6. Le ve le zé si cí mek
Az Ado má nyo zó ré szé rõl:
Kül ügy mi nisz té ri um
1027 Bu da pest
Bem tér 2.

A ked vez mé nye zett ré szé rõl:
Ter ve zé si és Be ru há zá si Mi nisz té rium
2 Hong Van Thu
Ha noi

3. Cikk

Finanszírozás

Az esz kö zök fel hasz ná lá sa

3.1. A Do nor ál tal a Meg álla po dás sze rint nyúj tott fi -
nan szí ro zás vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás nak mi nõ sül.
A pénz esz kö zö ket ki zá ró lag a meg ál la po dott fej lesz té si
pro jek tek re és ezen pro jek tek ke re tei kö zött le het fel hasz -
nál ni. A pénz esz kö zö ket ki zá ró lag az adott pro jek tek kel
kap cso la tos kü lön meg ál la po dá sok ren del ke zé se i vel össz -
hang ban le het fo lyó sí ta ni.

3.2. Amennyi ben vissza té rí ten dõ tá mo ga tás ke rül fel -
hasz ná lás ra, a sze mély zet re al kal ma zan dó köz be szer zé si
sza bály za tot és fel té te le ket a Fe lek kü lön Meg ál la po dás -
ban rög zí tik.
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4. Cikk

Áruk és szolgáltatások beszerzése

4.1. Az áruk, a mun ka és a szol gál ta tá sok be szer zé sét a
Ma gyar Köz tár sa ság jog rend jé vel össz hang ban kell meg -
va ló sí ta ni.

4.2. A je len Meg álla po dás sze rin ti hi va ta los fej lesz té si
tá mo ga tás ke re té ben ma gyar szer ve ze tek ál tal biz to sí tott
áruk és szol gál ta tá sok vám, adó és bár mi lyen to váb bi il le -
té k fi ze té sé tõl men te sek a Vi et na mi Szo ci a lis ta Köz tár sa -
ság te rü le tén.

4.3. Az Ado má nyo zó ál tal je len Meg álla po dás ke re té -
ben biz to sí tott ja vak a pro jekt be fe je zõ dé sé vel a Ked vez -
mé nye zett tu laj do ná ba men nek át.

5. Cikk

Külön megállapodás

5.1. A hi va ta los fej lesz té si tá mo ga tás össze gét és biz to -
sí tá sá nak kü lön fel té te le it, így fõ ként azon fel té te le ket,
ame lyek sze rint az esz kö zök a Ma gyar Köz tár sa ság Kül -
ügy mi nisz té ri u ma szám lá já ról át utal ha tók; az el szá mo lá -
sok ban és a könyv vizs gá lás ban, valamint a mo ni to ro zás -
ban és a be szá mo lók kül dé sé ben al kal ma zan dó sza bá lyo -
kat; a pro jek tek meg va ló sí tá sá nak mód ját, valamint az esz -
kö zök új bó li al lo ká ci ó ja ese tén al kal ma zan dó sza bá lyo kat
a meg fe le lõ pro jek tek re vo nat ko zó kü lön meg ál la po dás -
ban kell rögzíteni.

5.2. A kü lön meg ál la po dás nak köz vet le nül utal nia kell
a je len Meg ál la po dás ra, és amennyi ben más ként nem ke rül 
rög zí tés re, a kü lön meg ál la po dás ban a je len le gi Meg álla -
po dás fel té te le it kell al kal maz ni.

6. Cikk

Az Adományozó által küldött személyzetre vonatkozó
feltételek

6.1. A Ked vez mé nye zett ér te sí ti a Ha noi Ma gyar
Nagy kö vet sé get bár mely rend kí vü li hely zet vagy szük ség -
ál la pot nak az or szág ban tör té nõ fel me rü lé sé rõl. Amennyi -
ben va la me lyik Fél a hely ze tet vis ma ior nak íté li meg,
vagy azon a vé le mé nyen van, hogy az ve szé lyez tet he ti
együtt mû kö dé si pro jek tek vagy prog ra mok meg va ló sí tá -
sát, bár me lyik Fél azon na li kon zul tá ci ót kér het. A Ked -
vez mé nye zett e kon zul tá ci ók ke re té ben tá jé koz ta tást ad
min den biz ton sá gi ren del ke zés rõl, vagy egyéb kor lá to zás -
ról, ame lyek azon sze mé lye ket érin tik, akik nem vi et na mi
ál lam pol gá rok.

6.2. Az Ado má nyo zó biz ton sá gi okok ból kü lön le ges
uta sí tá so kat ad hat a kül föl dön tar tóz ko dó ma gyar sze -
mély zet nek. Ezen út mu ta tá sok ma guk ban fog lal hat ják azt
az uta sí tást is, hogy e sze mé lyek hagy ják el a Vi et na mi
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság te rü le tét. A sze mély zet, amely
tart ja ma gát ezen uta sí tá sok hoz, illetve egyéb olyan meg -
elõ zõ lé pé se ket tesz, ame lyek az adott kö rül mé nyek kö zött 
éssze rû ek, nem te he tõ fe le lõs sé mun ka szer zõ dés bõl adó dó 
kö te le zett sé gek meg sér té sé ért.

6.3. Az Ado má nyo zó szá má ra a sze mély zet biz ton sá -
gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben fel me rü lõ költ sé ge ket az
Ado má nyo zó ál tal a Ked vez mé nye zett ré szé re hi va ta los
fej lesz té si tá mo ga tás ként biz to sí tott for rá sok ból fi nan szí -
roz zák.

6.4. A Ked vez mé nye zett vi sel min den olyan koc ká za -
tot, amely a je len Meg álla po dás ke re tei kö zött vég zett te -
vé keny ség bõl adó dik vagy szár ma zott. A Ked vez mé nye -
zett fõ ként azon pa na szok ren de zé sé ért fe le lõs, ame lye ket
har ma dik Fe lek nyúj ta nak be az Ado má nyo zó ellen, annak 
hi va ta los in téz mé nyei vagy kép vi se lõi ellen, illetve bár -
mely olyan vál la lat, in téz mény vagy sze mély ellen,
amely/aki a je len Meg álla po dás ha tá lya alá esik; és ame -
lyek/akik a je len Meg álla po dás ke re te i ben meg va ló sí tott
te vé keny sé gek bõl adód nak vagy ezek kel köz vet le nül kap -
cso la to sak.

6.5. A Ked vez mé nye zett a kül föl dön tar tóz ko dó ma -
gyar sze mély zet ré szé re ga ran tál ja:

a) azon na li és in gye nes ví zum ki bo csá tá sát, amely a te -
vé keny sé gük tel jes idõ tar ta má ra az or szág ba tör té nõ több -
szö ri be-, illetve az or szág ból tör té nõ több szö ri ki uta zás ra
jo go sít;

b) a sza bad moz gást az or szág te rü le tén, valamint az or -
szág ba való be lé pést és az or szág ból való ki lé pést, olyan
mér ték ben, ahogy azt a pro jekt meg va ló sí tá sa szük sé ges sé
te szi;

c) min den szük sé ges en ge dély és jo go sít vány – úgy
mint a tar tóz ko dá si en ge dély, a mun ka vál la lá si en ge dély, a 
sza ko sí tott te vé keny ség foly ta tá sá ra adott en ge dély –
azon na li ki bo csá tá sát, valamint ezek fel sza ba dí tá sát a be -
ván dor lá si kor lá to zá sok alól, valamint a kül föl di ek re -
giszt rá lá si kö te le zett sé ge alól, a te vé keny ség tel jes idõ sza -
ká ra vo nat ko zó an;

d) a ter mé sze tes sze mé lyek jö ve de lem adó ja aló li,
illetve bár mely egyéb köz vet len adó aló li men tes sé get,
amely a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma ál tal
biz to sí tott, illetve a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té -
ri u má val kö tött szer zõ dés alap ján köz vet le nül vagy al vál -
lal ko zó ként szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra vagy áruk szál lí tá sá -
ra szer zõ dött fog lal koz ta tó ál tal nyúj tott il let ményt érin -
tené;

e) az or szág ban fel lel he tõ leg ma ga sabb mi nõ sé gû
egész ség ügyi szol gál ta tá sok hoz és in téz mé nyek hez tör té -
nõ hoz zá fé rés le he tõ sé gét, te kin tet nél kül arra, hogy ezek
ál lam i vagy ma gán in téz mé nyek. Az Ado má nyo zó kel lõ
mó don, utó la go san fe de zi eze ket a költ sé ge ket. Ezen költ -
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sé ge ket az Ado má nyo zó ál tal azon pro jekt re cím ké zett
pénz esz kö zök bõl fe de zik, amely ben a gon do zott egyén
dol go zik;

f) bel sõ vagy nem zet kö zi vál ság ese tén a re pat ri á lás le -
he tõ sé gét, ugyan olyan mér ték ben, mint amely bár mely
má sik or szág fej lesz té si együtt mû kö dé si szer vé nek vagy
nem zet kö zi szer ve zet sze mély ze te ré szé re biz to sí tott;

g) azon pro fesszi o ná lis be ren de zé sek és ter mé kek
vám men tes im port ját és re-ex port ját, ame lyek re a sze -
mély zet tag ja i nak fel ada tuk el lá tá sá hoz szük sé gük van.

6.6. A Ked vez mé nye zett kér he ti az Ado má nyo zó ál tal
biz to sí tott sze mély zet bár mely tag já nak vissza hí vá sát,
illetve le cse ré lé sét, amennyi ben az il le tõ mun ká já val vagy
vi sel ke dé sé vel nin cse nek meg elé ged ve.

6.7. A Ked vez mé nye zett a sze mély ze tet és csa lád ju kat
olyan el bá nás ban ré sze sí ti, amely nem ke vés bé ked ve zõ,
mint ami lyen ben bár mely más or szág fej lesz té si együtt -
mû kö dé si szer vét vagy nem zet kö zi szer ve ze tet, azok sze -
mély ze tét, illetve azok csa lád ját ré sze sí ti.

7. Cikk

Fenntartások

7.1. Az Ado má nyo zó ál tal a Ked vez mé nye zett ré szé re
biz to sí tott pénz esz kö zök a Ked vez mé nye zett ál tal nem
hasz nál ha tók adók, vá mok és az zal kap cso la tos il le té kek
fi ze té sé re.

7.2. Az Ado má nyo zó fenn tart ja a jo got, hogy kér hes se
a pénz esz kö zök tel jes mér ték ben vagy rész le ge sen tör té nõ
vissza fi ze té sét, amennyi ben a Ked vez mé nye zett azo kat
nem az ere de ti ren del te té si cél ra hasz nál ta fel. A Fe lek kö -
te le sek kon zul tá ci ót foly tat ni, mi e lõtt az Ado má nyo zó
gya ko rol ná ah hoz való jo gát, hogy a pénz esz kö zö ket tel jes 
mér ték ben vagy rész le ge sen vissza fi zet te ti.

8. Cikk

Záró rendelkezések

8.1. Ha tály ba lé pés és fel mon dás. 

8.1.1. Je len Meg álla po dás ak kor lép élet be, ha Szer zõ -
dõ Fe lek hi va ta lo san tá jé koz tat ják egy mást a je len Meg -
álla po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi el já rá -
sok tel je sí té sé rõl, és ad dig ma rad ér vény ben amíg va la me -
lyik Fél nem mond ja fel oly mó don, hogy er rõl leg alább
hat hó nap pal elõbb ér te sí ti a má sik Fe let.

8.1.2. A Meg álla po dás fel mon dá sa kor már meg kez -
dett, de még fo lya mat ban lévõ kö te le zett sé gek re a Meg -
álla po dás ren del ke zé sei vo nat koz nak a tel jes körû tel je sí -
té sig.

8.2. Mó do sí tá sok

Amennyi ben bár mely Fél mó do sí ta ni sze ret né a je len
Meg álla po dás bár mely ren del ke zé sét, kon zul tá ci ót kér het
a má sik Fél tõl. A mó do sí tá sok ad dig nem lép nek élet be,
amíg a Fe lek azok ról írás ban nem ál la pod nak meg.

8.3. Vi ták ren de zé se

Bár mi olyan vi tát, né zet el té rést, ami a Fe lek kö zött a je -
len Meg álla po dás meg va ló sí tá sa, ér tel me zé se so rán, vagy
bár mi más mó don ah hoz kap cso ló dó an fel me rül, a Fe lek
dip lo má ci ai úton, tár gya lá sok út ján kö te le sek ren dez ni.

A fen ti ek hi te lé ül az alul írott, kor má nya ik ál tal erre
meg ha tal ma zot tak a Meg ál la po dást alá ír ták.

Kelt Ha no i ban, 2005. jú li us 20. nap ján, két ere de ti an -
gol nyel vû pél dány ban.”

4. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3. §-a a Meg álla po dás 8.1. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg álla po dás, illetve e ren de let 2–3. §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is -
mert té vá lá sát kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül ügy mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
206/2006. (X. 16.) Korm.

rendelete

a fejlesztési adókedvezményrõl

A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi
LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao. tör vény)
30.  §-ának (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a Kor mány a fej lesz té si adó ked vez mény (a továb biak ban:
adó ked vez mény) rész le tes fel té te le i rõl, az adó ked vez -
mény en ge dé lye zé si el já rá sá ról és az adat szol gál ta tás ról a
kö vet ke zõ ket ren de li el:
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Értelmezõ rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

1. Ál la mi tá mo ga tás: az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó
szer zõ dés (a továb biak ban: EK-Szer zõ dés) 87. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás és a cse kély össze gû (de
mi ni mis) tá mo ga tás.

2. El szá mol ha tó költ ség:

a) a Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés a)–g) pont ja sze -
rin ti be ru há zás ese tén a be ru há zás cél ját szol gá ló

aa) tár gyi esz köz nek a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C.
tör vény (a továb biak ban: Sztv.) 47–48.  §-ai, 51.  §-a sze -
rin ti be ke rü lé si ér té ke,

ab) tár gyi esz köz nek a vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá -
sa kor,

ac) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da -
lom, a szoft ver, a li cenc és a know-how (a továb biak ban:
tá mo gat ha tó im ma te ri á lis ja vak) Sztv. 47–48.  §-ai, 51.  §-a
sze rin ti be ke rü lé si ér té ke, nagy vál lal ko zás nál leg fel jebb
az aa) és/vagy az ab) al pont sze rint el szá mol ha tó költ ség
50 szá za lé ká ig,

b) a Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti 
be ru há zás ese tén a be ru há zás meg kez dé sét köve tõen az
üzem be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik adó év vé gé ig az új on -
nan lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott mun ka vál -
lalók – az Sztv. 79.  §-a sze rint el szá mol ha tó – sze mé lyi jel -
le gû rá for dí tá sá nak 24 havi össze ge, a mun ka kör lét re ho -
zá sá nak nap já tól szá mít va,

c) a be ru há zás sal kap cso la tos elõ ké szí tõ ta nul mány és
ta nács adás költ sé ge, ha az adó zó kis- és kö zép vál lal ko zás,

d) a vas úti jár mû be ke rü lé si ér té ke kis- és kö zép vál lal -
ko zás nak mi nõ sü lõ adó zó nál, fel té ve, hogy meg fe lel az
EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok nak nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma -
zá sá ról  szóló, 2001. ja nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott sá gi
ren de let ben fog lal tak nak

az zal, hogy az el szá mol ha tó költ sé get szo ká sos pi a ci áron
kell figye lembe ven ni, ha az az adó zó és a vele kap csolt
vál lal ko zá si vi szony ban lévõ sze mély kö zött a szo ká sos
pi a ci ár tól el té rõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült fel.

3. Nem el szá mol ha tó költ ség:

a) a szin ten tar tást szol gá ló tár gyi esz kö zök és im ma te -
ri á lis ja vak be ke rü lé si ér té ke, illetve lé te sít mény fel vá sár -
lá sa kor a vé te lá ra;

b) a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett olyan tár gyi esz kö -
zök és im ma te ri á lis ja vak be ke rü lé si ér té ke, amely nek
alap ján az adó zó, más tár sa ság vagy egyé ni vál lal ko zó ál -
lam i tá mo ga tást vett igény be;

c) pénz ügyi lí zing for má já ban be szer zett tár gyi esz köz
és tá mo gat ha tó im ma te ri á lis ja vak be ke rü lé si ér té ke, ha a
szer zõ dés nem tar tal maz za az esz köz nek a bér le ti idõ tar -

tam le já ra ta kor tör té nõ meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó kö te le -
zett sé get;

d) az olyan tár gyi esz köz és tá mo gat ha tó im ma te ri á lis
ja vak be ke rü lé si ér té ke, ame lyet az adó zó ne héz hely zet -
ben lévõ, csõd el já rás vagy fel szá mo lás alatt álló tár sa ság -
tól szer zett be;

e) a szál lí tá si ága zat ban a jár mû vek be ke rü lé si ér té ke, a 
2. pont d) al pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel;

f) a ké re lem, illetve a be je len tés be nyúj tá sá nak nap ja
elõtt fel me rült költ ség, rá for dí tás;

g) a sze mély gép ko csi (Tao. tör vény 4.  § 31/c. pont) be -
ke rü lé si ér té ke;

h) nagy vál lal ko zás nál a ko ráb ban már bár ki ál tal hasz -
ná lat ba vett esz köz be ke rü lé si ér té ke, ki vé ve lé te sít mény
fel vá sár lá sa ese tén a be szer zett tár gyi esz köz vé tel árát,
valamint a föld te rü let és a te lek be ke rü lé si ér té két;

i) a 2. pont ac) al pont sze rin ti tá mo gat ha tó im ma te ri á lis 
ja vak be ke rü lé si ér té ke, ha azt az adó zó nem ki zá ró lag a tá -
mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te sít mény ben hasz nál ja.

4. Lé te sít mény fel vá sár lá sa: a ter mék elõ ál lí tá sá hoz
és/vagy a szol gál ta tás nyúj tá sá hoz köz vet le nül kap cso ló dó 
tár gyi esz kö zök és tá mo gat ha tó im ma te ri á lis ja vak
(a továb biak ban együtt: lé te sít mény) meg vá sár lá sa,
amennyi ben a lé te sít mény be zá rás ra ke rült vagy
– amennyi ben nem vá sá rol ják meg – be zá rás ra ke rült vol -
na, és a fel vá sár ló adó zó nem kap csolt vál lal ko zá sa a lé te -
sít mény tu laj do no sá nak.

5. A be ru há zás meg kez dé sé nek nap ja: az épít ke zés
kez de té nek a nap ja vagy a be ru há zás cél ját szol gá ló elsõ
tár gyi esz köz meg ren de lé sé nek a nap ja.

6. Ked vez mé nye zett te le pü lé si ön kor mány zat: az
Észak-Ma gyar or szág, Észak-Al föld, Dél-Al föld és
Dél-Du nán túl ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ban lévõ te le pü -
lé si ön kor mány zat; amely nek az adó ked vez mény irán ti ké -
re lem, illetve be je len tés be nyúj tá sá nak idõ pont já ban kell a 
fel so rolt ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ba tar toz nia.

7. Nagy be ru há zás: az a be ru há zás, amely hez kap cso ló -
dó an az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken leg alább
50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg; ezt úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy a ké re lem ben, illetve a be je len tés ben
sze rep lõ be ru há zás el szá mol ha tó költ sé gé hez hoz zá kell
adni és együt te sen kell figye lembe ven ni az e be ru há zás
meg kez dé se nap ját meg elõ zõ má so dik adó év tõl el szá molt
– meg ha tá ro zott tech ni kai funk ci ót el lá tó és gaz da sá gi lag
össze füg gõ, fi zi ka i lag vagy funk ci o ná li san egy más sal
kap cso lat ban lévõ és meg ha tá ro zott célt, illetve két vagy
több ter mék nek ugyan ab ból az alap anyag ból tör té nõ elõ ál -
lí tá sát szol gá ló – el szá mol ha tó költ ség nek mi nõ sü lõ
össze get, füg get le nül at tól, hogy az adó zó a ko ráb bi évek
be ru há zá sa i hoz igény be vett-e ál lam i tá mo ga tást.

8. Ne héz hely zet ben lévõ tár sa ság: az a tár sa ság,
amely nek a sa ját tõ ké je a ké re lem, illetve a be je len tés be -
nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló utol só be szá mo ló ada tai
sze rint, vesz te ség foly tán nem éri el a jegy zett tõke fe lét.
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9. Re fe ren cia ráta: a tá mo ga tás tar ta lom és az el szá mol -
ha tó költ ség je len ér té ké nek ki szá mí tá sá hoz hasz nált, az
EK-Szer zõ dés 93. cik ké nek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 659/1999/EK
ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis 21-i
794/2004/EK bi zott sá gi ren de let 9. cik ke sze rint meg ha tá -
ro zott mu ta tó szám, ame lyet a pénz ügy mi nisz ter is köz zé -
tesz a Pénz ügyi Köz löny ben. Az el szá mol ha tó költ ség je -
len ér té ké nek ki szá mí tá sá hoz a ké re lem, illetve a be je len -
tés be nyúj tá sá nak idõ pont já ban ér vé nyes re fe ren cia rá tát
kell figye lembe ven ni. Az adó ked vez mény je len ér té két az
Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti ál lam i tá mo ga tá sok kal kap cso la tos
el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let [a továb biak ban:
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let] 2. szá mú mel lék le té ben 
meg ha tá ro zott mód szer rel kell meg ha tá roz ni.

10. Sa ját for rás: az adó zó ál tal a fej lesz té si prog ram -
hoz igény be vett (igé nyelt), ál lam i tá mo ga tás nak nem mi -
nõ sü lõ for rás.

11. Szin ten tar tást szol gá ló esz kö zök: szin ten tar tást
szol gál nak azok az esz kö zök, ame lyek az adó zó ál tal már
hasz nált tár gyi esz kö zö ket, tá mo gat ha tó im ma te ri á lis ja -
va kat vált ják ki anél kül, hogy a ki vál tás az elõ ál lí tott ter -
mék, a nyúj tott szol gál ta tás, a ter me lé si, illetve a szol gál ta -
tá si fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé nyez né.

12. Tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és a je -
len ér té ken szá mí tott el szá mol ha tó költ ség há nya do sa, szá -
za lé kos for má ban ki fe jez ve.

13. Kis- és kö zép vál lal ko zás: a ké re lem, illetve a be je len -
tés be nyúj tá sá nak idõ pont já ban a Tao. tör vény 4.  §-ának
24. pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ vál lal ko zás.

14. Tá mo ga tás tar ta lom: az adó zó szá má ra nyúj tott ál -
lam i tá mo ga tás nak a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
2. szá mú mel lék le té ben fog lalt mód szer tan alap ján ki szá -
molt ér té ke.

15. Szé les sá vú in ter net szol gál ta tás ra ké pes inf ra struk -
tú ra: amely nek leg alább

a) a ga ran tált mi ni mum se bes sé ge a szol gál ta tó tól az
elõ fi ze tõ irá nyá ba 128 kbps, az elõ fi ze tõ tõl a szol gál ta tó
irá nyá ba 32 kbps, ugyan ak kor ké pes, a há ló za ti for ga lom -
tól füg gõ en, a szol gál ta tó tól az elõ fi ze tõ irá nyá ba
512 kbps, az elõ fi ze tõ tõl a szol gál ta tó irá nyá ba 96 kbps
sebes ség el éré sé re, és

b) idõ ben kor lát lan hoz zá fé rést biz to sí t, leg alább havi
99,5 szá za lé kos ren del ke zés re ál lá si idõ vel.

A rendelet hatálya

2.  §

A ren de let ha tá lya a Tao. tör vény 4.  § 2. pont já ban meg -
ne ve zett adó zó ra ter jed ki.

Az adókedvezmény igénybevételének általános feltételei

3.  §

(1) Az adó ked vez mény ak kor ve he tõ igény be, ha a be -
ru há zás meg fe lel a Tao. tör vény ben és az e ren de let ben
meg ha tá ro zott va la mennyi fel té tel nek.

(2) Az adó ked vez mény a Tao. tör vény 22/B.  § (1) be -
kez dés a)–g) pont ja sze rin ti be ru há zás ese tén ak kor ve he tõ 
igény be, ha az adó zó a be ru há zás ré szét ké pe zõ va la -
mennyi tár gyi esz közt üzem be he lye zi, a tá mo gat ha tó im -
ma te ri á lis ja va kat hasz ná lat ba ve szi és eze ket nagy vál lal -
ko zás az üzem be he lye zést kö ve tõ öt évig, kis- és kö zép -
vál lal ko zás há rom évig (a továb biak ban: kö te le zõ üze mel -
te té si idõ szak) az érin tett ré gi ó ban az ér vé nyes, jog erõs en -
ge dély ben fog lal tak sze rint üze mel te ti, illetve hasz nál ja.

(3) Az adó ked vez mény igény be vé te lé nek a Tao. tör -
vény 22/B.  § (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti mun ka hely te -
rem tést szol gá ló be ru há zás ese tén fel té te le, hogy az adó zó
azo kat az új mun ka he lye ket, ame lyek hez kap cso ló dó an az
el szá mol ha tó költ sé get a tá mo ga tá si in ten zi tás szá mí tá sa
so rán figye lembe vet te, az elsõ al ka lom mal tör té nõ be töl -
té sük idõ pont ját köve tõen nagy vál lal ko zás öt, kis- és kö -
zép vál lal ko zás há rom éven ke resz tül az érin tett ré gi ó ban
fenn tart ja.

(4) Az adó ked vez mény ak kor ve he tõ igény be, ha a ké re -
lem, illetve a be je len tés be nyúj tá sá nak nap já tól a kö te le zõ
üze mel te té si idõ szak ban vagy – ha az ké sõb bi idõ pont – az 
adó ked vez mény igény be vé te lé nek utol só adó évé ig

a) az adó zó nál az ál lam i, ön kor mány za ti adó ha tó ság,
valamint a vám ha tó ság adó tar to zás  miatt – ide nem ért ve a
ké se del mi pót lék  miatt fenn ál ló tar to zást – vég re haj tá si el -
já rást nem in dí tott, vagy in dí tott ugyan, de annak ke re té -
ben fi ze té si könnyí tést en ge dé lye zett, amely nek fel té te le it
az adó zó be tar tot ta;

b) az adó zót köz igaz ga tá si ha tó ság ha tá ro zat ban,
illetve annak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén a bí ró ság jog -
erõ sen nem kö te lez te bír ság meg fi ze té sé re mun ka vál laló
be je len tés vagy mun ka vál la lá si en ge dély nél kü li fog lal -
koz ta tá sa  miatt.

(5) Az adó ked vez mény ak kor ve he tõ igény be, ha
a) a Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés a)–g) pont ja sze -

rin ti be ru há zás for rá sá nak leg alább 25 szá za lé ka sa ját
 forrás;

b) a be ru há zás meg kez dé sé nek a nap ját meg elõ zi a ké -
re lem, illetve a be je len tés be nyúj tá sá nak a nap ja;

c) köz vet len tá mo ga tás igény lé se ese tén az el já ró ha tó -
ság a köz vet len tá mo ga tás ra való elvi jo go sult ság ról  szóló
írás be li vissza iga zo lá sa kéz hez vé te lé nek nap ját kö ve ti a
be ru há zás meg kez dé sé nek nap ja.

(6) Ha az adó zó ne héz hely zet ben lévõ tár sa ság, vagy
bí ró ság ál tal jog erõ sen el ren delt fel szá mo lás alatt áll, vagy 
vég el szá mo lá sát be je len tet te a bí ró ság hoz, nem jo go sult
adó ked vez mény re. Ha az adó zó a kö te le zõ üze mel te té si
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idõ szak alatt bí ró ság ál tal jog erõ sen el ren delt fel szá mo lás
alá ke rül vagy vég el szá mo lá sát be je len ti a bí ró ság hoz, a
már igény be vett adó ked vez mény jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

Az adókedvezmény igénybevételének különös szabályai

4.  §

(1) Nem ve he tõ igény be adó ked vez mény
a) nagy- és kis ke res ke del mi célt szol gá ló be ru há zás -

hoz, ha a lé te sít mény szint te rü le te az 1000 négy zet mé tert
meg ha lad ja;

b) e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
acél ipa ri te vé keny ség hez, ki vé ve, ha az adó zó kis- és kö -
zép vál lal ko zás és az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál lam i tá mo ga tá -
sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló, 2001. ja nu ár 12-i
70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak sze rint ré sze -
sül ál lam i tá mo ga tás ban;

c) a ha jó épí tõ ipar nak nyúj tott tá mo ga tá sok új sza bá -
lya i ról  szóló, 1998. jú ni us 29-i 1540/98/EK ta ná csi ren de -
let 1. cik ké ben meg ha tá ro zott te vé keny ség hez;

d) fe ke te szén-bá nyá szat fej lesz té sé hez;
e) e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott

szin te ti kus szál-ipa ri te vé keny ség hez;
f) a ha lá sza ti te vé keny sé get, to váb bá ha lá sza ti ter mé -

kek fel dol go zá sát és for gal ma zá sát szol gá ló be ru há zás -
hoz;

g) szé les sá vú in ter net szol gál ta tást szol gá ló be ru há zás -
hoz, ha

ga) az inf ra struk tú ra olyan te le pü lés(rész)en lé te sül,
ahol bár mely szol gál ta tó már szé les sá vú in ter net szol gál ta -
tás ra ké pes inf ra struk tú rát üze mel tet, épít, és

gb) a be ru há zás nem az el lá tot tak szá má nak nö ve lé sét,
nö vel he tõ sé gét szol gál ja;

h) az EK-Szer zõ dés I. mel lék le té ben fel so rolt me zõ -
gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz;

i) azon be ru há zás hoz, amely nek üzem be he lye zé se ér -
de ké ben az adó zó e ren de let ki hir de té sét meg elõ zõ en költ -
sé get, rá for dí tást szá molt el.

(2) Me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sát és for gal -
ma zá sát szol gá ló, a Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés
a)–c) és h) pont ja sze rin ti be ru há zás ese tén az adó ked vez -
mény igény be vé te lé nek fel té te le az Euró pai Me zõ gaz da -
sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból (EMOGA) nyúj tan -
dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról, valamint egyes ren de le -
tek mó do sí tá sá ról, illetve ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló, 1999. má jus 17-i 1257/1999/EK ta ná csi ren de let -
ben, az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá -
gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val, fel dol go zá sá val és for gal ma zá -
sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott
ál lam i tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló, 2003.
de cem ber 23-i 1/2004/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lalt
fel té te lek nek tör té nõ meg fe le lés, figye lembe véve a me zõ -

gaz da sá gi ága zat ban nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló
(2000/C 28/02) kö zös sé gi irány mu ta tás ban fog lal ta kat is.

Az adókedvezmény mértéke és igénybevétele

5.  §

(1) Az adó ked vez mény és a tá mo ga tás hal mo zó dás nál
figye lembe ve en dõ ál lam i tá mo ga tás je len ér té ken nem ha -
lad hat ja meg a ké re lem alap ján en ge dé lye zett adó ked vez -
mény ese té ben a ha tá ro zat ban meg ál la pí tott, be je len tés
alap ján igény be vett adó ked vez mény ese té ben a be je len -
tett, de mind két eset ben leg fel jebb je len ér té ken a tény le ge -
sen fel me rült el szá mol ha tó költ ség (2)–(8) be kez dés ben
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás sal szá mí tott ér té két.

(2) A tá mo ga tás in ten zi tás mér té ke a 85/2004. (IV. 19.)
Korm. ren de let 30.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ér ték.

(3) Ha az adó zó

a) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor a tá mo ga tá si in -
ten zi tás 20 szá za lék pont tal,

b) kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor a tá mo ga tá si
in ten zi tás 10 szá za lék pont tal

nö velt ér té ke a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér ték nek,
ki vé ve, ha a kis- és kö zép vál lal ko zás a szál lí tá si ága zat ba
tar to zik.

(4) A be ru há zás sal kap cso la tos elõ ké szí tõ ta nul mány és
ta nács adás cí men el szá mol ha tó költ ség ese tén a tá mo ga tá -
si in ten zi tás 50 szá za lék, füg get le nül a (2)–(3) be kez dés -
ben fog lal tak tól.

(5) Nagy be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás a
(2) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás

a) 100 szá za lé ka, je len ér té ken 50 mil lió eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint össze gig;

b) 50 szá za lé ka, a je len ér té ken 50 és 100 mil lió eu ró -
nak meg fe le lõ fo rint összeg kö zöt ti rész re;

c) 34 szá za lé ka, a je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg fe let ti rész re.

(6) Az (5) be kez dés al kal ma zá sa kor – az 1.  § 7. pont
alap ján – a be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ má so dik
adó év tõl el szá molt el szá mol ha tó költ sé get is figye lembe
véve kell a tá mo ga tás tar tal mat meg ha tá roz ni.

(7) A 4.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti be ru há zás ese -
tén – a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en – 7,5 szá -
za lék a tá mo ga tá si in ten zi tás, ha az adó zó kö zép vál lal ko -
zás, illetve 15 szá za lék, ha kis vál lal ko zás.

(8) Me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sát és for gal -
ma zá sát szol gá ló be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér ték, amely 40 szá za -
lék ra nö vel he tõ, ha az adó zó kis- vagy kö zép vál lal ko zás.
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(9) Ké re lem ese tén az adó ked vez mény a ké re lem ben
be mu ta tott, vál to zat lan tar tal mú tény ál lás ese tén ve he tõ
igény be. Nem mi nõ sül tény ál lás vál to zás nak a szá mí tá si
hiba vagy az el írás.

(10) A be szá mo lót, a könyv ve ze tést kon ver ti bi lis de vi -
zá ban ké szí tõ adó zó a ké re lem, illetve a be je len tés ada ta it
a Ma gyar Nem ze ti Bank hi va ta los – a ké re lem, illetve a be -
je len tés be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap utol só nap ján ér vé -
nyes – de vi za ár fo lya má nak ala pul vé te lé vel szá mít ja át fo -
rint ra. Ugyan így kell el jár ni ab ban az eset ben is, ha az át -
szá mí tás fo rint ról eu ró ra tör té nik.

Az adókedvezmény igénylése kérelemre

6.  §

(1) Az adó zó az adó ked vez mény irán ti ké rel met a be ru -
há zás meg kez dé se elõtt, az e ren de let 3. szá mú mel lék le té -
ben elõ írt tar ta lom mal és for má ban, ma gyar nyel ven, két
pél dány ban, pa pír ala pon nyújt hat ja be a Pénz ügy mi nisz -
té ri um hoz, és egy ide jû leg más ál lam i tá mo ga tá si igény
ese tén az el já ró ha tó ság hoz. Az egy ide jû be nyúj tás el mu -
lasz tá sa ese tén a leg ké sõb bi idõ pon tot kell az adó ked vez -
mény irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak te kin te ni.

(2) A ké rel met az ügy ben el já ró kép vi se lõ alá írá sá val,
ha az nem azo nos az adó zó kép vi se le té re (cég jegy zés re)
jo go sult sze méllyel, a kép vi se let re vo nat ko zó meg ha tal -
ma zás csa to lá sá val le het be nyúj ta ni.

(3) Szé les sá vú in ter net szol gál ta tást szol gá ló be ru há zás
ese tén a ké re lem hez mel lé kel ni kell az adó zó nyi lat ko za tát 
ar ról, hogy a be ru há zás vo nat ko zá sá ban a 4.  § (1) be kez -
dés g) pont já ban fog lalt ki zá ró fel té tel nem áll fenn.

A fejlesztési program bejelentése

7.  §

Az adó zó nak a be ru há zás meg kez dé se elõtt az e ren de -
let 4. szá mú mel lék le té ben elõ írt tar ta lom mal és for má ban,
ma gyar nyel ven, két pél dány ban, pa pír ala pon a Pénz ügy -
mi nisz té ri um hoz be kell je len te nie a mel lék let ben sze rep lõ 
ada to kat, és – szé les sá vú in ter net szol gál ta tást szol gá ló be -
ru há zás ese tén – mel lé kel nie kell a nyi lat ko za tát ar ról,
hogy a be ru há zás vo nat ko zá sá ban a 4.  § (1) be kez dés
g) pont já ban fog lalt ki zá ró fel té tel nem áll fenn. Amennyi -
ben az adó zó a be ru há zás hoz az adó ked vez mé nyen kí vül
más ál lam i tá mo ga tást is igény be kí ván ven ni, az arra vo -
nat ko zó igé nyét a be je len tés sel egy ide jû leg kell be nyúj ta -
nia az el já ró ha tó ság hoz. Az egy ide jû be nyúj tás el mu lasz -
tá sa ese tén a leg ké sõb bi idõ pon tot kell az adó ked vez mény
irán ti be je len tés be nyúj tá sá nak te kin te ni.

Az adózó nyilvántartási kötelezettsége

8.  §

(1) Az adó zó nak kü lön nyil ván tar tást kell ve zet nie,
amely tar tal maz za a be ru há zás ke re té ben üzem be he lye -
zett, nyil ván tar tás ba vett, az el szá mol ha tó költ ség ré szét
ké pe zõ, to váb bá a kö te le zõ üze mel te té si idõ szak alatt az
ál lo mány ból ki ke rült, illetve a szin ten tar tást szol gá ló va -
la mennyi tár gyi esz köz, tá mo gat ha tó im ma te ri á lis ja vak

a) üzem be he lye zé sé nek, nyil ván tar tás ba vé te lé nek
idõ pont ját és he lyét,

b) be ke rü lé si ér té két,
c) hasz nos élet tar ta mát,
d) az ál lo mány ból tör té nõ ki ke rü lés idõ pont ját.

(2) Amennyi ben az adó zó az üzem be he lye zett, az el -
szá mol ha tó költ ség össze gé nél figye lembe vett tár gyi esz -
kö zö ket, tá mo gat ha tó im ma te ri á lis ja va kat a kö te le zõ üze -
mel te té si idõ sza kon be lül a be fek te tett esz kö zök kö zül
– pót lás nél kül – ki ve ze ti, vagy – pót lás nél kül – nem üze -
mel te ti az ér vé nyes, jog erõs en ge dély ben fog lal tak sze rint, 
ak kor az ilyen esz kö zök be ke rü lé si ér té ke az adó ked vez -
mény alap já ul szol gá ló el szá mol ha tó költ sé get csök ken ti.

Adatszolgáltatási kötelezettség

9.  §

(1) Az adó ked vez mény igény be vé te lé nek adó éve i ben a
tár sa sá gi adó-be val lás ban a kö vet ke zõ ada to kat kell az
adó zó nak be ru há zá son ként sze re pel tet nie:

a) a be ru há zás meg ne ve zé sét, ha tá ro zat tal en ge dé lye -
zett adó ked vez mény ese té ben a ha tá ro zat szá mát, más
eset ben a be je len tés idõ pont ját (év, hó nap, nap);

b) az adó év ben igény be vett adó ked vez ményt je len ér -
té ken;

c) az elsõ igény be vé tel tõl szá mít va össze sen igény be
vett adó ked vez ményt je len ér té ken;

d) a be ru há zás hoz en ge dé lye zett és igény be vett, a tá -
mo ga tás hal mo zó dás nál figye lembe ve en dõ ál lam i tá mo -
ga tás tá mo ga tás tar tal mát.

(2) Az adó ked vez mény elsõ igény be vé te lé nek adó évé -
ben a tár sa sá gi adó-be val lás ban az adó zó nak a Tao. tör -
vény 22/B.  § (1) be kez dés a)–g) pont ja sze rin ti be ru há zás
ese tén a kö vet ke zõ ada to kat kell be ru há zá son ként sze re -
pel tet nie:

a) az 1.  § 2. pont aa)–ab) al pont ja sze rin ti el szá mol ha tó 
költ sé get je len ér té ken;

b) az 1.  § 2. pont a) al pont ja sze rin ti el szá mol ha tó költ -
sé get je len ér té ken;

c) az 1.  § 2. pont c) al pont ja sze rin ti el szá mol ha tó költ -
sé get je len ér té ken.

(3) A Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja
sze rin ti be ru há zás nál az adó ked vez mény elsõ igény be vé -
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te lé nek adó évét kö ve tõ négy adó év ben a tár sa sá gi adó-be -
val lás ban a kö vet ke zõ ada to kat kell az adó zó nak be ru há -
zá son ként sze re pel tet nie:

a) a fog lal koz ta tot tak át la gos ál lo má nyi lét szá mát
[Tao. tör vény 4.  § 16/a. pont] vagy

b) a bér költ sé get,
at tól füg gõ en, hogy az adó zó a Tao. tör vény 22/B.  § (9) be -
kez dé sé ben fog lalt fel té te lek kö zül me lyik nek a tel je sí té -
sét vál lal ja.

(4) A Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés h) pont ja sze -
rin ti be ru há zás nál az adó zó nak

a) a be ru há zás üzem be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik
adó év rõl be nyúj tott tár sa sá gi adó-be val lás ban kell sze re -
pel tet nie az új on nan lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal -
koz ta tott mun ka vál lalók szá mát;

b) az adó ked vez mény igény be vé te lé nek elsõ adó évé -
ben és az azt kö ve tõ adó évek ben, utol já ra a be ru há zás
üzem be he lye zé sét kö ve tõ ötö dik adó év ben be nyúj tott tár -
sa sá gi adó-be val lás ban kell sze re pel tet nie az új on nan lét re -
ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott mun ka vál lalók te -
kin te té ben össze sen el szá molt el szá mol ha tó költ sé get je -
len ér té ken;

c) az adó ked vez mény igény be vé te lé nek elsõ adó évé -
ben az 1.  § 2. pont c) al pont ja sze rin ti el szá mol ha tó költ sé -
get je len ér té ken;

d) a fog lal koz ta tot tak át la gos ál lo má nyi lét szá mát
[Tao. tör vény 4.  § 16/a. pont] az adó ked vez mény elsõ
igény be vé te lé nek adó évét kö ve tõ har ma dik és az azt kö ve -
tõ négy adó év ben be nyúj tott tár sa sá gi adó be val lás ban kell
sze re pel tet nie.

Eljárási szabályok

10.  §

(1) Az adó ked vez mény irán ti ké re lem el bí rá lá sa so rán
– a Tao. tör vény 22/B.  §-ában és az e ren de let ben fog lalt
el té rés sel – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény elõ írásait kell al kal -
maz ni.

(2) Ha az adó zó a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta be, a
Pénz ügy mi nisz té rium a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül hi ány pót lás ra hív ja fel.

(3) Az adó ked vez mény irán ti ké re lem díj kö te les, a díj
mér té két pénz ügy mi nisz te ri ren de let tar tal maz za. A díj
meg fi ze té sé re rész let fi ze tés vagy fi ze té si ha lasz tás nem
en ge dé lyez he tõ.

(4) A ké re lem vissza vo ná sa ese tén a be fi ze tett díj nem
utal ha tó vissza.

(5) A ké re lem el bí rá lá sá hoz – szük ség sze rint – a Pénz -
ügy mi nisz té rium más mi nisz té ri u mot is meg ke res. Ha a
mi nisz té rium a meg ke re sést kö ve tõ 10 na pon be lül nem
vá la szol, úgy kell te kin te ni, mint ha a meg ke re sés ben (ha -
tá ro zat-ter ve zet ben) fog lalt ál lás pon tot fo gad ta vol na el.
Ha az adó ked vez mény en ge dé lye zé sé hez az Euró pai Bi -

zott ság vé le mé nyé nek ki ké ré se szük sé ges, a vé le mény ki -
ké ré sé tõl annak meg ér ke zé sé ig az el já rást a Pénz ügy mi -
nisz té rium fel füg gesz ti.

11.  §

Új ké re lem nek mi nõ sül, ha az adó zó a ké re lem be nyúj -
tá sa és el bí rá lá sa kö zöt ti idõ szak ban meg vál toz tat ja a be -
ru há zás tár gyát, hely szí nét vagy az el szá mol ha tó költ ség
össze gét (je len ér té ken) leg alább 20 szá za lék kal mó do sít ja.

12.  §

A Pénz ügy mi nisz té rium a ké re lem rõl és a be je len tés rõl
kü lön nyil ván tar tást ve zet, amely

a) ké re lem ese tén tar tal maz za

 1. az adó zó azo no sí tó ada ta it,

 2. a ké re lem ér ke zé sé nek idõ pont ját,

 3. a ké re lem tár gyát,

 4. a ké re lem el bí rá lá sá ban részt vevõ meg ne ve zé -
sét (mi nisz té rium, Euró pai Bi zott ság),

 5. hi ány pót lás ese tén a hi ány pót lá si fel hí vás idõ -
pont ját,

 6. az el já rá si ha tár idõ meg hosszab bí tá sát, az el já -
rás fel füg gesz té sét,

 7. a ha tá ro zat szá mát és meg ho za ta lá nak idõ pont -
ját,

 8. a ké re lem vissza vo ná sá nak idõ pont ját,

 9. a Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés a)–g) pont ja
sze rin ti be ru há zás ese tén az 1.  § 2. pont aa)–ab)
al pont ja sze rin ti el szá mol ha tó költ sé get je len ér -
té ken,

10. a Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés a)–g) pont ja
sze rin ti be ru há zás ese tén az 1.  § 2. pont a) al -
pont ja sze rin ti el szá mol ha tó költ sé get je len ér té -
ken,

11. a Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés h) pont ja
sze rin ti be ru há zás ese tén az 1.  § 2. pont ja b) al -
pont ja sze rin ti el szá mol ha tó költ sé get jelen -
értéken,

12. az adó ked vez mény ter ve zett üte me zé sét fo lyó
áron és je len ér té ken;

b) be je len tés ese tén tar tal maz za a Pénzügyminiszté -
riumhoz be ér ke zett be je len tés má so la tát.

13.  §

Az adó ked vez mény fel té te le i nek tel je sí té sét az ál lam i
adó ha tó ság az adó ked vez mény elsõ igény be vé te lét kö ve tõ 
har ma dik adó év vé gé ig leg alább egy szer ellen õr zi.
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Záró rendelkezések

14.  §

(1) E ren de let az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXI. tör vény 225.  § (7) be kez -
dé sé ben meg je lölt kü lön tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy -
ide jû leg lép ha tály ba az zal, hogy a ren de let alap ján leg ké -
sõbb 2013. de cem ber 31-éig le het adó ked vez mény re jo got 
sze rez ni.

(2) Az e ren de let ki hir de té sét köve tõen be nyúj tott – és
2006. de cem ber 31-éig el nem bí rált – ké rel mek ese té ben e 
ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni az zal, hogy a már be -
nyúj tott ké re lem az e ren de let sze rin ti fel té te lek sze rint
mó do sít ha tó és az e ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.

(3) 2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti a fej lesz té si
adó ked vez mény rõl  szóló 275/2003. (XII. 24.) Korm. ren -

de let, a fej lesz té si adó ked vez mény rõl  szóló 275/2003.
(XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 373/2004.
(XII. 26.) Korm. ren de let, a fej lesz té si adó ked vez mény rõl
 szóló 275/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 124/2005. (VI. 29.) Korm. ren de let, a fej lesz té si adó -
ked vez mény rõl  szóló 275/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 165/2005. (VIII. 22.) Korm. ren de let,
a fej lesz té si adó ked vez mény rõl  szóló 275/2003. (XII. 24.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 158/2006. (VII. 27.)
Korm. ren de let, az egyes, a jö ve dé ki adó-vissza té rí té se ket,
illetve a fej lesz té si adó ked vez ményt érin tõ kor mány ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 108/2004. (IV. 27.) Korm. ren -
de let 4.  §-ának (2) be kez dé se.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,

szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. ren de let hez

Az acélipar meghatározása

Ter mék Kom bi nált nó menk la tú ra kód

Nyers vas 7201

Fer ro öt vö ze tek 7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Vas érc bõl köz vet len fém ki vá lasz tás sal nyert ter mék
és más szi va csos vas tömb

7203

Vas és nem öt vö zött acél 7206

Fél kész ter mé kek vas ból vagy nem öt vö zött acél ból 7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10,
7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31,
7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32,
 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71

Sík hen ge relt ter mé kek vas ból vagy nem öt vö zött acél ból 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 
7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 
7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 
7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00,
7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10,
7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10,
7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 
7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 
7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19,
7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 
7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11,
7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51,
7212 60 11, 7212 60 91

Me le gen hen ge relt rúd vas ból vagy nem öt vö zött acél ból, 
sza bály ta la nul fel gön gyölt te kercs ben

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

Egyéb rúd vas ból és nem öt vö zött acél ból 7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10
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Ter mék Kom bi nált nó menk la tú ra kód

Szög vas, idom vas és egyéb szel vény vas ból vagy nem
ötvö zött acél ból

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32,
7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10

Rozs da men tes acél 7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11,
7218 99 20

Sík hen ge relt ter mék rozs da men tes acél ból 7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21,
7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32,
7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00,
7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31

Rúd rozs da men tes acél ból 7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10,
7222 40 30

Sík hen ge relt ter mék más öt vö zött acél ból 7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40,
7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 
7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20,
7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20,
7226 99 20

Rúd más öt vö zött acél ból 7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08,
7224 90 15, 7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00,
7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30,
7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20,
7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69,
7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10,
7228 70 31, 7228 80

Vas szád pal ló 7301 10 00

Sín és sín alj zat (ke reszt ken gyel) 7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00,
7302 40 10, 7302 10 20

Var rat nél kü li csõ, csõ ve ze ték és üre ges pro fil 7303, 7304

He gesz tett csõ vas ból vagy acél ból, amely kül sõ át mé rõ je 
meg ha lad ja a 406,4 mm-t

7305

2. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez

A szintetikus szál ipar meghatározása

Szin te ti kus szál ipar:

a) vég sõ fel hasz ná lás tól füg get le nül a po li ész ter, po li amid, ak ril és po li pro pi lén ala pú szá lak és fo na lak va la mennyi
ge ne ri kus faj tá já nak ext ru dá lá sa és tex tu rá lá sa, vagy

b) po li me ri zá ció (be le ért ve a po li kon den zá ci ót), amennyi ben az al kal ma zott fel sze re lés te kin te té ben ext ru dá lás sal
együtt zaj lik, vagy

c) bár mely ki egé szí tõ ipar i el já rás, amely a ked vez mé nye zett, vagy ugyan an nak a cso port nak más vál la la ta ál tal fel ál -
lí tott ext ru dá lá si/tex tu rá lá si ka pa ci tás sal össze függ, és amely az érin tett üz le ti te vé keny ség ben, az al kal ma zott gé pek te -
kin te té ben, rend sze rint az ilyen ka pa ci tás ré szét ké pe zi.
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3. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez

Kérelem a fejlesztési adókedvezmény engedélyezéséhez

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

EUR=   HUF1

I/A. TÁMOGATÁST IGÉNYLÕ ADATAI

A tá mo ga tást igény lõ cég sze rû meg ne ve zé se:

Ala pí tás idõ pont ja (év, hó, nap):2

Adó szám:

Szék hely cím (me gye, irá nyí tó szám, hely ség, utca, ház -
szám):3

Le ve le zé si cím, ha nem azo nos a szék hellyel (me gye, irá -
nyí tó szám, hely ség, utca, ház szám):

A vál lal ko zás be so ro lá sa a ké re lem be nyúj tá sa kor:4 a) kis vál lal ko zás b) kö zép vál lal ko zás c) nagy vál lal -
ko zás

Cég jegy zék szám:

A tá mo ga tást igény lõ kép vi se le té re jo go sult(ak) neve(i):

Te le fon szám:

Fax szám:

E-ma il cím:

Az ügy ben el já ró kép vi se lõ neve:

Te le fon szám:

Fax szám:

E-ma il cím:

I/B. A TÁMOGATÁST IGÉNYLÕ BEMUTATÁSA

1. Mu tas sa be rö vi den a tá mo ga tást igény lõ vál lal ko zás tu laj do no sa it, majd is mer tes se, hogy a tá mo ga tást igény lõ
pon to san mi lyen te vé keny sé get vé gez, mi lyen ter mé ket ál lít elõ, mi lyen szol gál ta tást nyújt!

2. Mu tas sa be rö vi den a pi a ci hát te ret (bel- és kül pi ac, pi a ci igé nyek, fõbb ver seny tár sak)!

1 A Ma gyar Nem ze ti Bank hi va ta los, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap utol só nap ján ér vé nyes de vi za ár fo lya ma.
2 Kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese té ben a fi ók te lep meg ala ku lá sá nak idõ pont ja.
3 Kül föl di vál lal ko zó ese té ben a szék hely he lyett a te lep he lyet szük sé ges fel tün tet ni.
4 A meg fe le lõ vá lasz be tû je le be ka ri ká zan dó.

II. A BERUHÁZÁS ADATAI

EUR=   HUF1

A be ru há zás ada tai

Be ru há zás kez de te (év, hó,
nap)

Be ru há zás tár gya

Be ru há zás be fe je zé se (év,
hó, nap)

Elõ ál lí tott ter mék/szol gál ta -
tás vám tarifa/SZJ szá ma

Be ru há zás hely szí ne [me -
gye, te le pü lés (cím mel),
hely raj zi szám, ipar i park
neve]2

Be ru há zás ra vo nat ko zó
TEÁOR szám
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Be ru há zás jel le ge (a meg fe -
le lõ vá lasz be tû je le be ka ri -
ká zan dó)

a) új lé te sít mény lét re ho za -
ta la

Be ru há zá si hely szín tí pu sa
(sa ját/bé relt)

b) meg lé võ lé te sít mény bõ -
ví té se

Be ru há zás össze té te le
(a meg fe le lõ vá lasz be tû je le 
be ka ri ká zan dó)

a) a be ru há zás ki zá ró lag lé -
te sít mény fel vá sár lá sá ból
áll

c) az elõ ál lí tott ter mék,
illetve a ter me lé si fo lya mat
alap ve tõ vál to zá sát ered mé -
nye zõ be ru há zás

b) a be ru há zás rész ben tar -
tal maz lé te sít mény fel vá sár -
lást is

d) a nyúj tott szol gál ta tás,
illetve a szol gál ta tá si fo lya -
mat alap ve tõ vál to zá sát
ered mé nye zõ be ru há zás

c) a be ru há zás nem tar tal -
maz lé te sít mény fel vá sár lást

A be ru há zás for rá sai (ezer fo rint)3

fo lyó ár je len ér ték

1. Pénz esz köz

2. Tu laj do no si hi tel

3. Tõ ke eme lés

4. Bank hi tel

5. Egyéb költ ség ve té si tá mo ga tás4

6. For rá sok össze sen

A be ru há zás szö ve ges be mu ta tá sa

1. Fog lal ja össze rö vi den a be ru há zás cél ját (pl. pi a ci ré sze se dés bõ ví té se, a pi a ci le he tõ ség ki hasz ná lá sa, kor sze -
rûbb ter mék elõ ál lí tá sa, szín vo na la sabb szol gál ta tás nyúj tá sa, ku ta tá si ered mény el éré se, hasz no sí tá sa) és a ter ve -
zett te vé keny sé get (ter mék-elõ ál lí tás ese tén a tech no ló gia tö mör le írá sa, a ter mék, a szol gál ta tás mi nõ sé gé re
vo nat ko zó in for má ci ók be mu ta tá sa)!

2. Rész le tez ze rö vi den bár mely fon tos nak tar tott egyéb kö rül ményt (kör nye ze ti ha tás, ka pa ci tás stb.)!

3. So rol ja fel a be ru há zás hoz igé nyelt köz vet len ál lam i tá mo ga tást (ezer fo rint), és ne vez ze meg a tá mo ga tást
 nyújtót!

1 A Ma gyar Nem ze ti Bank hi va ta los, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap utol só nap ján ér vé nyes de vi za ár fo lya ma.
2 Ha a be ru há zás kü lön bö zõ te lep he lyen va ló sul meg va la mennyi te lep he lyet fel kell tün tet ni, az ada to kat te lep he lyen ként szük sé ges be mu tat ni.
3 Mun ka hely te rem tõ be ru há zás ese tén nem kell ki töl te ni.
4 A fej lesz té si adó ked vez mé nyen és az igé nyelt köz vet len ál lam i tá mo ga tá son kí vül.

II/A. TÁRGYI ESZKÖZ ALAPÚ BERUHÁZÁSOK ESETÉN1

II/A.1 A be ru há zás meg va ló su lá sá nak üte me zé se

Fo lyó ár 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20..
Össze sen

ezer fo rint ezer euró

1. Te lek

2. Épü let, épít mény

3. Gép, be ren de zés

4. Jár mû

5. Tá mo gat ha tó im ma te ri á lis
ja vak

6. Elõ ké szí tõ ta nul mány,
ta nács adás
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7. El szá mol ha tó költ sé gek
össze sen (1+2+3+4+5+6)

8. Nem el szá mol ha tó költ -
ségek

Összes költ ség (7+8)

Je le nérték 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20..
Össze sen

ezer fo rint ezer euró

1. Te lek
2. Épü let, épít mény
3. Gép, be ren de zés
4. Jár mû
5. Tá mo gat ha tó im ma te ri á lis

ja vak
6. Elõ ké szí tõ ta nul mány,

tanács adás
7. El szá mol ha tó költ sé gek

össze sen (1+2+3+4+5+6)
8. Nem el szá mol ha tó költ -

ségek
Összes költ ség (7+8)

II/A.2 Az el szá mol ha tó költ sé gek rész le te zé se (fo lyó ár)2

Meg ne ve zés
Össze sen

ezer fo rint ezer euró

1. Te lek (hely raj zi szám mal)

Össze sen

2. Épü le tek, épít mé nyek jegy zé ke

  A) Ter me lõ lé te sít mé nyek

  Össze sen

  B) Egyéb lé te sít mé nyek

  Össze sen

  C) Te lek ha tá ron be lü li inf ra struk tú ra

  Össze sen
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  D) Egyéb költ ség

  Össze sen

Össze sen

3. A fej lesz tés sel kap cso la tos gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé sek és sze re lé sek lis -
tá ja

  A) Bel föl di gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé sek, össze sze re lés

  Össze sen

  B) Im port gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé sek, össze sze re lés

  Össze sen

  C) Egyéb költ ség

  Össze sen

Össze sen

4. Jár mû vek

Össze sen

5. Tá mo gat ha tó im ma te ri á lis ja vak

Össze sen

1 Mun ka hely te rem tõ be ru há zás ese tén ez a táb lá zat tö röl he tõ.
2 Meg fe le lõ szá mú sor be szú ran dó.
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II/B. MUNKAHELYTEREMTÕ BERUHÁZÁSOK ESETÉN1

II/B.1. Az új on nan lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott mun ka vál lalók szá ma és el szá mol ha tó költ sé ge2, 3

Évek Mun ka hely te rem tés (fõ)
El szá mol ha tó költ ség (ezer fo rint)

fo lyó ár je len ér ték

2007-ben fel vett mun ka vál la lók hoz
kap cso ló dó 24 havi sze mé lyi jel le gû
rá for dí tá sok

2007

2008

2009

2008-ban fel vett mun ka vál la lók hoz
kap cso ló dó 24 havi sze mé lyi jel le gû
rá for dí tá sok

2008

2009

2010

2009-ben fel vett mun ka vál la lók hoz
kap cso ló dó 24 havi sze mé lyi jel le gû
rá for dí tá sok

2009

2010

2011

20..-ben fel vett mun ka vál la lók hoz
kap cso ló dó 24 havi sze mé lyi jel le gû
rá for dí tá sok

20..

20..

20..

20..-ben fel vett mun ka vál la lók hoz
kap cso ló dó 24 havi sze mé lyi jel le gû
rá for dí tá sok

20..

20..

20..

Össze sen: 20..–20..

II/B.2. A pro jekt be mu ta tá sá ra vo nat ko zó ki fej ten dõ kér dé sek

1. Is mer tes se, hogy a pro jekt tel mi lyen cé lo kat sze ret ne el ér ni! Mu tas sa be a pro jekt in do kolt sá gát! Tér jen ki fõbb
pa ra mé te re i re (ren del ke zés re álló inf ra struk tú ra be mu ta tá sa, ter ve zett szol gál ta tá sok), valamint a fej lesz tés in do -
ka i ra, cél ja i ra (fej lesz ten dõ szol gál ta tá sok is mer te té se) ma xi mum 3 ol dal ban!

1 Tár gyi esz köz ala pú be ru há zás ese tén ez az ol dal tö röl he tõ.
2 Ha az adó zó a be ru há zást több te lep he lyen va ló sít ja meg, az ada to kat te lep he lyen ként kell be mu tat ni.
3  A be ru há zás meg kez dé sét köve tõen az üzem be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik adó év vé gé ig az új on nan lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott mun ka -

vál lalók – a Sztv. 79.  §-a sze rint el szá mol ha tó – sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sá nak 24 havi össze ge, a mun ka kör lét re ho zá sá nak nap já tól szá mít va.

III. ADATOK FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSE ESETÉN

EUR=   HUF1

I. A meg va ló sí ta ni ter ve zett be ru há zás2

a) je len ér té ken leg alább 3 mil li árd fo rint ér té kû be ru há zás,

b) a kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott ked vez mé nye zett te le pü lé si ön kor mány zat köz igaz ga tá si te rü le tén üzem -
be he lye zett és üze mel te tett, je len ér té ken leg alább 1 mil li árd fo rint ér té kû be ru há zás,

c) je len ér té ken leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû, ko ráb ban már hasz ná lat ba vett, ál la ti ere de tû élel mi szert elõ ál lí tó 
lé te sít mény jog sza bály ban meg ha tá ro zott élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i nek meg te rem té sét szol gá ló be ru há zás,

d) je len ér té ken leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû ön ál ló kör nye zet vé del mi be ru há zás,

e)

je len ér té ken leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû,
ea) meg lé võ, a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá ról  szóló jog sza bály fo ga lom meg ha tá ro zá sa sze rin ti ál lan dó -

he lyû szol gá lat ke re té ben, vagy a hely hez kö tött, az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
 szerinti elõ fi ze tõi in ter fésszel ren del ke zõ,

eb) 2006. ja nu ár 1-jét köve tõen szer zett frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság alap ján meg va ló su ló szé les sá vú in -
ter net szol gál ta tást szol gá ló be ru há zás,
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f) az alap ku ta tást, az al kal ma zott ku ta tást vagy a kí sér le ti fej lesz tést szol gá ló, a fel sõ ok ta tá si in téz mény, a Ma gyar 
Tu do má nyos Aka dé mia vagy a köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal ala pí tott ku ta tó in té zet (ku ta tó hely) kezelésé -
ben lévõ te rü le ten üzem be he lye zett, je len ér té ken leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû be ru há zás,

g) je len ér té ken leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû, ki zá ró lag film- és vi deo gyár tást szol gá ló be ru há zás,

h) mun ka hely te rem tést szol gá ló be ru há zás.

II. Az adó ked vez mény tör vényi fel té te lei kö zül az adó zó a kö vet ke zõ tel je sí té sét vál lal ja
[csak az I. pont a)–b) al pont sze rin ti be ru há zás ese tén töl ten dõ ki]3

a) lét szám-nö ve lé si fel té tel;

b) bér költ ség-nö ve lé si fel té tel.

III. Az adó zó ál tal fog lal koz ta tot tak át la gos ál lo má nyi lét szá ma [Tao. tör vény 4.  § 16/a. pont]
a be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ adó év ben

[Az I. pont a)–b) pont sze rin ti be ru há zás ese tén a II. pont a) al pont já ban sze rep lõ fel té tel vá lasz tá sa kor
to váb bá az I. pont h) pont sze rin ti be ru há zás ese tén töl ten dõ ki.]

A be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ adó év Az adó zó ál tal fog lal koz ta tot tak át la gos ál lo má nyi
lét szá ma (fõ)

20..

IV. Az adó zó éve sí tett bér költ sé ge a be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ adó év ben 
[Az I. pont a)–b) pont sze rin ti be ru há zás ese tén a II. pont b) al pont já ban sze rep lõ fel té tel vá lasz tá sa kor töl ten dõ ki.]

A be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ adó év Az adó zó éve sí tett bér költ sé ge (ezer fo rint)4

20..

V. Az adó ked vez mény igény be vé te lé nek elsõ éve5

a) a be ru há zás üzem be he lye zé sé nek adó éve b) a be ru há zás üzem be he lye zé sét kö ve tõ adó év

VI. Az adó zó ál tal kért adó ked vez mény je len ér té ken

ezer euró ezer fo rint

1. A be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ má so dik adó év tõl el szá molt el szá -
mol ha tó költ ség je len ér té ken6

eb bõl: adó ked vez mény irán ti ké re lem ben, ké re lem re ho zott ha tá ro zat ban,
il let ve be je len tés ben sze rep lõ el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken

2. A ké re lem ben sze rep lõ be ru há zás el szá mol ha tó költ sé ge je len ér té ken

3. Összes el szá mol ha tó költ ség [1+2.]

En ge dé lyez he tõ ál la mi tá mo ga tás ki szá mí tá sa

Az al kal ma zott tá mo ga tá si in ten zi tás (%)

a) je len ér té ken 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze gig a tá mo ga tá si
in ten zi tás 100 szá za lé ka;

b) a je len ér té ken 50 és 100 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg kö zöt ti 
rész re a tá mo ga tá si in ten zi tás 50 szá za lé ka;

c) je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg fe let ti rész re a
tá mo ga tá si in ten zi tás 34 szá za lé ka.

4. Ma xi má li san en ge dé lyez he tõ ál la mi tá mo ga tás össze sen

5. Az adó zó ál tal kért ál la mi tá mo ga tás össze sen (=<4. pont)

eb bõl: a) adó ked vez mény

b) a be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ má so dik adó év tõl el szá molt
el szá mol ha tó költ ség hez en ge dé lye zett ál la mi tá mo ga tás (adó -
ked vez mény és vissza nem té rí ten dõ ál la mi tá mo ga tás össze sen)

c) az en ge dé lye zett ál la mi tá mo ga tás tá mo ga tás tar tal ma



VII. Az adó ked vez mény ter ve zett üte me zé se (ezer fo rint)

Az adó ked vez mény igény be vé te lé nek 
adó évei

fo lyó ár je len ér ték

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

Össze sen

VIII. A hi tel in té zet ne vé nek és a szám la szám nak a meg je lö lé se,
aho vá a díj vissza uta lá sát kéri a ké re lem el uta sí tá sa ese tén

Hi tel in té zet neve:

Szám la szám:

1 A Ma gyar Nem ze ti Bank hi va ta los, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap utol só nap ján ér vé nyes de vi za ár fo lya ma.
2 A meg fe le lõ vá lasz be tû je le be ka ri ká zan dó.
3 A meg fe le lõ vá lasz be tû je le be ka ri ká zan dó.
4 Nap tá ri év tõl el té rõ adó év ese tén az egy nap ra jutó bér költ ség nek 365-tel szor zott össze ge.
5 A meg fe le lõ vá lasz be tû je le be ka ri ká zan dó.
6 A ko ráb ban meg ítélt ál lam i tá mo ga tás szá mí tá sá nál figye lembe nem vett el szá mol ha tó költ sé get ab ban az adó év ben ér vé nyes re fe ren cia rá tá val kell disz -

kon tál ni, amely ben elõ ször szá molt el költ sé get.

IV. NYILATKOZATOK

Az adó zó ki je len ti, hogy

a) a be ru há zást a ké re lem be nyúj tá sá ig nem kezd te meg;

b) te vé keny sé ge e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott acél ipa ri te vé keny ség hez tar to zik / nem tar to zik;
[A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.]

c) te vé keny sé ge a ha jó épí tõ ipar nak nyúj tott tá mo ga tá sok új sza bá lya i ról  szóló, 1998. jú ni us 29-i 1540/98/EK ta ná csi 
ren de let 1. cik ké ben meg ha tá ro zott te vé keny ség hez tar to zik / nem tar to zik; [A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.]

d) te vé keny sé ge fe ke te szén-bá nyá szat fej lesz té sé hez tar to zik / nem tar to zik; [A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.]

e) te vé keny sé ge e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott szin te ti kus szál-ipa ri te vé keny ség hez tar to zik / nem 
tar to zik; [A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.]

f) te vé keny sé ge a ha lá sza ti te vé keny ség hez, to váb bá ha lá sza ti ter mé kek fel dol go zá sát és for gal ma zá sát szol gá ló be -
ru há zás hoz tar to zik / nem tar to zik; [A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.]

g) a ké re lem be nyúj tá sa kor nem áll az ál lam i, az ön kor mány za ti adó ha tó ság nál vagy a vám ha tó ság nál adó tar to zás
– ide nem ért ve a ké se del mi pót lék  miatti tar to zást –  miatt vég re haj tá si el já rás alatt;

h) a ké re lem be nyúj tá sa kor meg fe lel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro -
zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö ve tel mé nye i nek;

i) nem áll bí ró ság ál tal jog erõ sen el ren delt fel szá mo lás alatt, illetve vég el szá mo lá sát nem je len tet te be a bí ró ság hoz;

j) a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény 29/E.  §-a alap ján tár sa sá gi adó ked vez -
ményt vesz igény be / nem vesz igény be; [A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.]

k) a be ru há zás hely szí né ül szol gá ló in gat lan per- és igény men tes;

l) a ké re lem ben fog lal tak meg fe lel nek a va ló ság nak.
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V. A KÉRELEMHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Az egy hó nap nál nem ré geb bi hi te les cég ki vo nat, bí ró sá gi ha tá ro zat má so la ta.

2. A díj be fi ze té sét iga zo ló szám la ki vo nat má so la ta (csak fej lesz té si adó ked vez mény nél).

3. Az ügy ben el já ró kép vi se lõ – ha az nem azo nos az adó zó kép vi se le té re (cég jegy zés re) jo go sult sze méllyel – kép vi -
se le ti jo gá nak iga zo lá sa a meg ha tal ma zás ere de ti pél dá nyá nak csa to lá sá val.

4. Lé te sít mény fel vá sár lá sa ese tén a lé te sít mény be zá rá sá ról a lé te sít mény igaz ga tó sá ga (annak meg fe le lõ tes tü let) ál -
tal ho zott ha tá ro zat má so la ta.

5. Nagy be ru há zás ese tén az érin tett ter mék Prod com be so ro lá sa [a 3924/91/EGK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott,
ipar i ter mé kek re vo nat ko zó Prod com-lis ta meg ál la pí tá sá ról  szóló bi zott sá gi ren de let], illetve az érin tett szol gál ta tás
CPA be so ro lá sa [a Bi zott ság ren de le te az Euró pai Gaz da sá gi Kö zös ség ben a ter mé kek te vé keny sé gek sze rin ti sta tisz ti -
kai osz tá lyo zá sá ról (CPA)  szóló 3696/93/EGK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról] a ké re lem be nyúj tá sa kor ha tá lyos bi zott -
sá gi ren de let be so ro lá sa alap ján.

6. Amennyi ben az adó zó ál tal kért tá mo ga tás össze ge ma ga sabb, mint a 100 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze gû
nagy be ru há zás hoz ad ha tó tá mo ga tás össze ge, ak kor az EK-Szer zõ dés 93. cik ké nek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 659/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis 21-i 794/2004/EK
bi zott sá gi ren de let ben sze rep lõ ada tok.

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

P. H.

.........................................................
alá írás

4. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez

Bejelentés a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez

I. Az adó zó azo no sí tó ada tai

I.1. Név

I.2. Szék hely

I.3. Le ve le zé si cím

I.4. Adó szám

I.5. Szak ága za ti be so ro lás

I.6. A vál lal ko zás for má ja a be je len tés be nyúj tá sa kor1 a) kis vál lal ko zás;
b) kö zép vál lal ko zás;
c) nagy vál lal ko zás.
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II. A be ru há zás ada tai

II.1. A fej lesz té si prog ram ke re té ben meg va ló sí ta ni ter ve zett be -
ru há zás2

a) je len ér té ken leg alább 3 mil li árd fo rint ér té kû
be ru há zás,

b) a kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott ked vez -
mé nye zett te le pü lé si ön kor mány zat köz igaz ga tá si 
te rü le tén üzem be he lye zett és üze mel te tett, je len -
ér té ken leg alább 1 mil li árd fo rint ér té kû be ru há -
zás,

c) je len ér té ken leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû, 
ko ráb ban már hasz ná lat ba vett, ál la ti ere de tû
élel mi szert elõ ál lí tó lé te sít mény jog sza bály ban
meg ha tá ro zott élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i nek
meg te rem té sét szol gá ló be ru há zás,

d) je len ér té ken leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû
ön ál ló kör nye zet vé del mi be ru há zás,

e) je len ér té ken leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû,

ea) meg lé võ, a frek ven cia sá vok nem ze ti fel -
osz tá sá ról  szóló jog sza bály fo ga lom meg -
ha tá ro zá sa sze rin ti ál lan dó he lyû szol gá lat 
ke re té ben, vagy a hely hez kö tött, az
elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi
C. tör vény sze rin ti elõ fi ze tõi in ter fésszel
ren del ke zõ elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat
fej lesz té sé vel, vagy

eb) 2006. ja nu ár 1-jét köve tõen szer zett frek -
ven cia hasz ná la ti jo go sult ság alap ján
meg va ló su ló,

szé les sá vú in ter net szol gál ta tást szol gá ló be ru há -
zás,

f) az alap ku ta tást, az al kal ma zott ku ta tást vagy a
kí sér le ti fej lesz tést szol gá ló, a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vagy a
köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal ala pí tott ku ta -
tó in té zet (ku ta tó hely) ke ze lé sé ben lévõ te rü le ten
üzem be he lye zett és üze mel te tett, je len ér té ken
leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû be ru há zás,

g) je len ér té ken leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû, 
ki zá ró lag film- és vi deo gyár tást szol gá ló beru -
házás,

h) mun ka hely te rem tést szol gá ló be ru há zás.

II.2. A be ru há zás kez de té nek ter ve zett nap ja (év, hó nap, nap)

II.3. A be ru há zás ter ve zett be fe je zé se (év, hó nap)

II.4. A be ru há zás he lye (me gye és te le pü lés)3

II.5. Al kal ma zott ár fo lyam4

II.6. Az el szá mol ha tó költ ség fo lyó áron (ezer fo rint)

II.7. Az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken (ezer fo rint)

II.8. A be ru há zás cél ja (a be ru há zás meg va ló sí tá sá val foly tat ni
ter ve zett te vé keny ség, ter mék-elõ ál lí tás, szol gál ta tás nyúj tás)

II.9. Az adó ked vez mény össze ge fo lyó áron (ezer fo rint)

II.10. Az adó ked vez mény össze ge je len ér té ken (ezer fo rint)

II.11. A be ru há zás hoz igé nyelt köz vet len ál lam i tá mo ga tás (ezer
fo rint), és a tá mo ga tást nyúj tó meg ne ve zé se
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II.12. Nagy be ru há zás ese tén

a) a be ru há zás jel le ge5 aa) új lé te sít mény lét re ho za ta la;

ab) meg lé võ lé te sít mény bõ ví té se;

ac) az elõ ál lí tott ter mék, illetve a ter me lé si fo -
lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé nye zõ be ru há -
zás;

ad) a nyúj tott szol gál ta tás, illetve a szol gál ta tá si
fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé nye zõ be ru -
há zás.

b) az érin tett ter mék Prod com be so ro lá sa [a 3924/91/EGK ta ná -
csi ren de let ben meg ha tá ro zott, ipar i ter mé kek re vo nat ko zó Prod -
com-lis ta meg ál la pí tá sá ról  szóló bi zott sá gi ren de let], illetve az
érin tett szol gál ta tás CPA be so ro lá sa [a Bi zott ság ren de le te az
Euró pai Gaz da sá gi Kö zös ség ben a ter mé kek te vé keny sé gek sze -
rin ti sta tisz ti kai osz tá lyo zá sá ról (CPA)  szóló 3696/93/EGK ta ná -
csi ren de let mó do sí tá sá ról] a ké re lem be nyúj tá sa kor ha tá lyos
bi zott sá gi ren de let be so ro lá sa alapján

c) a be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ má so dik adó év tõl el szá molt

ca) el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken és

cb) ezen el szá mol ha tó költ ség alap ján meg ítélt tá mo ga tás je len -
ér té ken.

1 A meg fe le lõ vá lasz be tû je le be ka ri ká zan dó.
2 A meg fe le lõ vá lasz be tû je le be ka ri ká zan dó.
3 Ha az adó zó a be ru há zást több te lep he lyen va ló sít ja meg, ak kor va la mennyi te lep he lyet be kell mutatni.
4 A Ma gyar Nem ze ti Bank hi va ta los, a be je len tés be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap utol só nap ján ér vé nyes devizaárfolyama.
5 A meg fe le lõ vá lasz be tû je le be ka ri ká zan dó.

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

P. H.

..........................................................................
alá írás

A Kormány
207/2006. (X. 16.) Korm.

rendelete

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl
történõ szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási 

szerzõdés kötelezõ elemeirõl 

Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör -
vény (a továb biak ban: Inytv.) 90.  §-a (5) be kez dé sé nek
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

E ren de let ha tá lya a szá mí tó gé pes in gat lan-nyil ván tar -
tá si rend szer szol gál ta tá sa it igény be ve võ fel hasz ná lók

(a továb biak ban: fel hasz ná ló) és a szá mí tó gé pes in gat -
lan-nyil ván tar tá si rend szer üze mel te tõ je (a továb biak ban:
szol gál ta tó) ál tal kö tött szol gál ta tá si szer zõ dé sek re ter -
jed ki.

2.  §

(1) A szol gál ta tá si szer zõ dést írás ban kell meg köt ni.

 
(2) A szer zõ dés kö tés fel té te le az Inytv. 75.  §-ának

(1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint meg ho zott ha tá ro zat,
mely ben a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
rium (a továb biak ban: mi nisz té rium) a szá mí tó gé pes in -
gat lan-nyil ván tar tá si rend szer szol gál ta tá sa i nak igény be -
vé te le irán ti ké re lem nek – a hoz zá fé ré si jo go sult sá got en -
ge dé lye zõ ha tá ro za tá val – helyt ad.



 (3) A szol gál ta tó kö te les meg köt ni a szer zõ dést azok kal 
a fel hasz ná lók kal, akik ren del kez nek a mi nisz té rium hoz -
zá fé ré si jo go sult sá got en ge dé lye zõ ha tá ro za tá val és el fo -
gad ják az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket.

3.  §

A szol gál ta tá si szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:
a) a szol gál ta tó meg ne ve zé sét, szék he lyét,
b) a szol gál ta tó ál tal fenn tar tott ügy fél szol gá la ti iro da

cí mét, elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét,
c) a fel hasz ná ló ne vét, any ja ne vét, szü le té si he lyét és

ide jét, jogi sze mély, illetve jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ egyéb szer ve zet ese té ben annak meg ne ve zé sét és
szék he lyét,

d) a szá mí tó gé pes in gat lan-nyil ván tar tá si rend szer hez
hoz zá fé rést biz to sí tó hoz zá fé ré si jo go sult sá gok szá mát,

e) a szer zõ dés tár gyát, a szol gál ta tás vál lalt tar tal mát,
ter je del mét és a szol gál ta tá si szín vo na lat,

f) a fel hasz ná ló és a szol gál ta tó jo ga it és kö te le zett sé -
ge it,

g) a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket,

h) a szol gál ta tás kez dõ nap ját, a szer zõ dés idõ tar ta mát,
i) a jog vi ták ren de zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat.

4.  §

A szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí te ni kell, hogy a fel -
hasz ná ló az egyes szol gál ta tá sok ra igaz ga tá si szol gál ta tá si 
díj el le né ben vagy díj men te sen jo go sult. Díj fi ze tés re kö te -
le zett fel hasz ná ló ese té ben a szol gál ta tá si szer zõ dés nek a
díj fi ze tés mód já ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket is tar tal -
maz nia kell.

5.  §

(1) A szol gál ta tá si szer zõ dés ré szét ké pe zik az ál ta lá nos
szer zõ dé si fel té te lek, amely ben ren del kez ni kell:

a) a szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le i rõl,
b) a szer zõ dés kö tés rend jé rõl,
c) a hoz zá fé ré si jo go sult ság biz to sí tá sá nak mód já ról,

költ sé ge i rõl,
d) a szol gál ta tá si szer zõ dés fel mon dá sá ról és meg szû -

né sé rõl,
e) a szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye i rõl,
f) a szer zõ dõ fe lek fe le lõs sé gé rõl,
g) a díj fi ze tés rõl és a szám lá zás ról,
h) a szol gál ta tás mi nõ sé gé rõl, igény be vé te lé hez szük -

sé ges mû sza ki, in for ma ti kai fel té te lek rõl, biz ton sá gi elõ -
írásokról, valamint

i) a kap cso ló dó szoft ve rek át adá sá ról, meg is mer te té sé -
rõl, a hi ba be je len tés mód já ról.

 (2) Az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket a szol gál ta tó kö -
te les a hon lap ján köz zé ten ni.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba. A szol gál ta tó az e ren de let ha tály ba lé pé se kor al kal ma -
zott ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek nél a jö võ re néz ve a fel -
hasz ná lók szá má ra hát rá nyo sabb fel té te le ket csak jog sza -
bály ren del ke zé se alap ján ál la pít hat meg azon szol gál ta tá -
sok te kin te té ben, ame lyet jog sza bály elõ írása alap ján
nyújt.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány
208/2006. (X. 16.) Korm.

rendelete

a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában, a 110.  §
(7) be kez dés f) pont já ban, valamint a víz gaz dál ko dás ról
 szóló 1995. évi LVII. tör vény 14.  § (6) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fel szí ni vi zek mi nõ ség e vé del mé nek sza bá lya i ról
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Kr.) 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki bo csá tá si ha tár ér té ket a ki bo csá tó szá má ra a
fel ügye lõ ség – a (2)–(4) be kez dés ben, a 12–17.  §-ban, a
19–22.  §-ban fog lal tak figye lembe véte lével – a 25.  §
(1) be kez dés sze rin ti en ge dély ben ál la pít ja meg.”

2.  §

A Kr. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fel ügye lõ ség a ki bo csá tó ké rel mé re, illetve hi va -
tal ból a víz vé del met és a ki bo csá tó tü rel mi idõ re való tel je -
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sí tõ ké pes sé gét figye lembe véve a 18.  §-ban meg ha tá ro -
zott nál szi go rúbb vagy – a kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá -
ro zott ipar i te vé keny ség bõl, el já rás ból szár ma zó ki bo csá -
tá sok ki vé te lé vel – eny hébb egye di ha tár ér té ket ál la pít hat
meg. Az egye di ha tár ér ték meg ál la pí tá sá nál figye lembe
kell ven ni a ké mi ai és öko ló gi ai (jó) ál la pot meg õr zé sé nek, 
szük ség sze rin ti ja ví tá sá nak szem pont ja it, az érin tett
anyag to xi ci tá sát, bi o ló gi ai bont ha tó sá gát, élõ szer ve zet -
ben való fel hal mo zó dás ké pes sé gét, illetve a tü rel mi idõ
le jár tá ra fi gye lem mel tör té nõ ha tár idõ ki tû zé sé vel a ki bo -
csá tó ál tal el ér he tõ ki bo csá tá si szin tet. Az így meg ál la pí -
tott egye di ki bo csá tá si ha tár ér ték szük sé ges sé gét a fel -
ügye lõ ség ha tá ro zat ban in do kol ja. A fel ügye lõ ség ál tal
meg ál la pí tott egye di ki bo csá tá si ha tár ér ték a kü lön jog sza -
bály ban2 elõ írt, egy adott szennye zõ anyag ra vo nat ko zó
leg ki sebb ha tár ér ték nél nem le het ki sebb, illetve leg na -
gyobb ha tár ér ték nél nem le het na gyobb.”

3.  §

A Kr. a kö vet ke zõ új 19/A.  §-al egé szül ki:
„19/A.  § A kü lön jog sza bály3 sze rint ér zé keny és ke vés -

bé ér zé keny te rü le te ken lévõ a kü lön jog sza bály4 sze rin ti
idõ sza kos víz fo lyás ba víz szennye zõ anyag be ve ze té sé re
vo nat ko zó ki bo csá tá si ha tár ér ték a kü lön jog sza bály5 sze -
rin ti te rü le ti ka te gó ria alap ján vagy egye di ha tár ér ték meg -
ál la pí tá sá val ha tá roz ha tó meg. A ha tó ság az egye di ha tár -
ér té ket a kü lön jog sza bály ban6 meg ha tá ro zott, a köz ve tett
be ve ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok figye lembe véte lével
álla pítja meg.”

4.  §

A Kr. 21.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A kü szöb ér té ket a fel ügye lõ ség a 25.  § (1) be kez dés 
sze rin ti en ge dély ben ál la pít ja meg.”

5.  §

A Kr. 25.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge dély nem

ad ha tó ki, amennyi ben a ki bo csá tó nyi lat ko za ta, illetve a
(2) be kez dés sze rint a ha tó ság ré szé re meg kül döt tek alap -
ján meg ál la pít ha tó, hogy a ki bo csá tó az elõ írt ki bo csá tá si
ha tár ér té ket nem tud ja tel je sí te ni.”

1 28/2004. (XII. 25.) KvVM ren de let 1. mel lék let II. rész.
2 28/2004. (XII. 25.) KvVM ren de let.
3 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let.
4 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHM együt tes ren de let;

219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let 3.  § 17. pont.
5 28/2004. (XII. 25.) KvVM ren de let 2. mel lék let.
6 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let 10.  §, 13.  §.

6.  §

A Kr. 34.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A víz szennye zé si vagy a csa tor na bír sá got nem kell

ki vet ni, ha a ki szá mí tott bír ság össze ge egy ki bo csá tás ra
szá mít va ke ve sebb, mint 50 000 Ft.”

7.  §

(1) A Kr. 38.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha ha tó sá gi ha tá ro zat más ként nem ren del ke zik, a
kü lön jog sza bály ban7 meg ál la pí tott ki bo csá tá si ha tár ér té -
ke ket – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a meg lé -
võ lé te sít mé nyek re leg ké sõbb 2010. de cem ber 31-ig kell
tel je sí te ni (tü rel mi idõ).”

(2) A Kr. 38.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki, 
egy ide jû leg az ere de ti (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez -
dés re mó do sul:

„(3) Tü rel mi idõ nem ál la pít ha tó meg azon lé te sít mé -
nyek ese té ben, ahol a ki bo csá tá si ha tár ér ték e ren de let ha -
tály ba lé pé se kor – e ren de let 25.  §-ában meg ha tá ro zott en -
ge dé lye zé si el já rás so rán vagy azt meg elõ zõ en el vég zett
vizs gá la ti ered mé nyek alap ján – tel je sít he tõ.”

8.  §

(1) A Kr. 39.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki bo csá tá si ha tár ér ték évi két sze ri vagy en nél több -
szö ri 20%-os túl lé pé se ese tén, to váb bá a te le pü lé si szenny -
víz tisz tí tó te le pek nél a 2. szá mú mel lék let 2/I. 2.7.2. a) pont ja 
sze rin ti kö ve tel mé nyek meg nem tar tá sa ese tén a fel ügye lõ -
ség a szennye zést oko zó ki bo csá tót, a köz csa tor na és kö zös
üze mi tisz tí tó ese tén annak tu laj do no sát szennye zés csök ken -
té si ütem terv ké szí té sé re, jó vá ha gya tá sá ra és az ab ban fog lal -
tak meg va ló sí tá sá ra köte lezi.”
 (2) A Kr. 39.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg ré -
sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ki bo csá tó szennye zés csök ken té si ütem ter vét a fel -
ügye lõ ség ré szé re, valamint ész re vé te le zés cél já ból:”
 (3) A Kr. 39.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben
szennye zés csök ken tés ként az anyag áram egyes mód sze -
rek kel (így pél dá ul hí gí tás nél kü li kon cent rá ció csök ken -
tés, vál to zat lan kon cent rá ció mel lett a ki bo csá tott szenny -
víz mennyi sé gé nek csök ken té se, a gyár tás tech no ló gia mó -
do sí tá sa, szennye zõ anyag fel hasz ná lá sá nak, illetve ki bo -
csá tá sá nak csök ken té se) tör té nõ csök ken té se elfogad -
ható.”

7 28/2004. (XII. 25.) KvVM ren de let.
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9.  §

A Kr. 40.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki bo csá tá sok kal és a szennye zés csök ken té si in -
téz ke dé si terv vel kap cso la tos – a 2006/11/EK par la men ti
és ta ná csi irány elv 6. cik ké nek (6) be kez dé se és a 11. cik ke 
sze rin ti –, az Euró pai Bi zott ság ré szé re tör té nõ adat szol -
gál ta tás ról a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) gon dos ko dik.”

10.  §

A Kr. 44.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„44.  § A mi nisz ter az e ren de let ben meg ha tá ro zott el -

sõbb sé gi anya gok ki bo csá tá si és kör nye zet mi nõ sé gi (víz -
sze nye zett sé gi) ha tár ér té ke it és a fel szí ni víz be ve ze tés re
vo nat ko zó sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít ja meg,
amennyi ben er rõl 2006. de cem ber 22-ig az Euró pai Kö -
zös ség tag ál la mai kö zött kö zös sé gi szin tû meg egye zés
nem jön lét re. Az el sõbb sé gi lis tá ra ké sõbb fel vett anya gok 
ese té ben – kö zös sé gi szin tû meg egye zés hi á nyá ban – a mi -
nisz ter a ki bo csá tá si és víz szennye zett sé gi ha tár ér té ke ket
az anyag lis tá ra ke rü lé sé tõl szá mí tott öt éven be lül ál la pít -
ja meg.”

11.  §

A Kr. 45.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„45.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 91/271/EGK irány elve (1991. má jus 21.) a

te le pü lé si szenny víz ke ze lé sé rõl,
b) a Ta nács 96/61/EK irány elve (1996. szep tem ber 24.) 

a kör nye zet szennye zés in teg rált meg elõ zé sé rõl és csök -
ken té sé rõl, 2. cikk, 3. cikk és 18. cikk,

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/60/EK irány -
elve (2000. ok tó ber 23.) a víz po li ti ka te rén a kö zös sé gi fel -
lé pés ke re te i nek meg ha tá ro zá sá ról, valamint

d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/11/EK irány -
elve (2006. feb ru ár 15.) a Kö zös ség vízi kör nye ze té be bo -

csá tott egyes ve szé lyes anya gok ál tal oko zott szennye -
zésrõl.”

12.  §

A Kr. 2. szá mú mel lék le té nek 2/I. fe je zet 2.9. pont ja he -
lyé be e ren de let mel lék le te lép.

13.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba, ezzel egy ide jû leg a Kr.

a) 28.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „4 al ka lom nál ke ve -
sebb” szö veg rész he lyé be a „2 al ka lom nál ke ve sebb” szö -
veg rész, 28.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „kö ve tõ 30 na pon
be lül” szö veg rész he lyé be a „kö ve tõ 20 na pon be lül” szö -
veg rész, 39.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „a 38.  § (1) be kez -
dés a)–c) pont ja i ban” szö veg rész he lyé be a „a 38.  § (1) és
(2) be kez dés ben” szö veg rész, valamint 2. szá mú mel lék le -
te 2/I. fe je zet 2.6. pont já ban a „2. és 3. pont ja” szö veg rész
he lyé be a „C. és D. pont ja” szö veg rész lép, to váb bá

b) 18.  §-ának (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

14.  §

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

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/60/EK irány -
elve (2000. ok tó ber 23.) a víz po li ti ka te rén a kö zös sé gi fel -
lé pés ke re te i nek meg ha tá ro zá sá ról, 11. cikk és 23. cikk;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/11/EK irány -
elve (2006. feb ru ár 15.) a Kö zös ség vízi kör nye ze té be bo -
csá tott egyes ve szé lyes anya gok ál tal oko zott szennye zés -
rõl, 3. cikk, 5. cikk (2) be kez dé se, 6. cikk (6) be kez dé se és
11. cikk.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez

„2.9. A „k” faj la gos bír ság té tel meg ál la pí tá sa:

Sor-
szám

A szennye zés neme
Bír ság té tel

Ft/kg

A) Szennye zõ anya gok, köz csa tor nát ká ro sí tó anya gok

1. Dik ro má tos oxi gén fo gyasz tás KOIk 140

2. Öt na pos bio ké mi ai oxi gén igény BOI5 525

3. Összes nit ro gén N összes 700
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Sor-
szám

A szennye zés neme
Bír ság té tel

Ft/kg

4. Összes szer vet len nit ro gén (am mó ni um, nit rit, nit rát) 700

5. pH

 – ha tár ér ték alatt 700

 – ha tár ér ték fe let t 700

6. Összes só

 – ter mé sze tes ere de tû 28

 – tech no ló gi ai ere de tû 140

7. Nát ri um-egyen ér ték* (%)

 – ter mé sze tes ere de tû 56

 – tech no ló gi ai ere de tû 280

8. Összes le be gõ anyag 140

9. Am mó nia-am mó ni um-nit ro gén 700

10. Összes vas 280

11. Összes man gán 2 800

12. Szul fid 14 000

13. Ak tív klór 7 000

14. Összes fosz for 5 600

15. Fosz fát fosz for 5 600

16. Szul fit 875

17. Szul fát 140

18. Szer ves ol dó szer ext rakt (ola jok, zsí rok) 2 800

19. Co li form szám** 0,05×2n Ft/m3

20. Nit rát-nit ro gén 140

21. Nit rit-nit ro gén 140

22. Klo rid 7 000

23. Kát rány 16 800

24. Fe no lok (fe nol in dex) 7 000

25. Flu o ri dok 7 000

26. Összes ali fás szén hid ro gén (TPH) C5-C40, ill. ali fás szén hid ro gé nek fû tõ olaj -
ként ki mu tat va C10-C32

17 500

B) Ve szé lyes és mér ge zõ anya gok

27. Ad szor be ál ha tó szer ves ha lo gén ve gyü le tek, klór ban ki fe jez ve (AOX) 140 000

28. Alak lór 190 000

29. Ald rin 1 000 000

30. Alu mí ni um (összes) 7 000

31. An ti mon (összes) 28 000

32. Ant ra cén 480 000

33. Ar zén (összes) 28 000

34. At ra zin 90 000

35. Az beszt 28 000
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Sor-
szám

A szennye zés neme
Bír ság té tel

Ft/kg

36. Bá ri um (összes) 17 500

37. Benz(g,h,i)pe ri lén 30 000

38. Bró mo zott di fe nil-éte rek (PBDE)**** –

39. BTEX (ben zol, to lu ol, etil ben zol, xi lol) 10 000

40. Ci a ni dok (könnyen fel sza ba du ló) 700 000

41. Ci a nid (összes) 7 000

42. Cink (összes) 7 000

43. Di eld rin 1 000 000

44. Di oxi nok és fu rá nok 1 400 000

45. Di(2-etil he xil)fta lát 30 000

46. 1,2-dik lór-etán 28 000

47. DDT 1 000 000

48. Di uron 200 000

49. Di klór me tán (DCM) 14 000

50. En do szul fán 1 400 000

51. End rin 1 000 000

52. Eti lén oxid 10 000

53. Ezüst (összes) 140 000

54. Flu o ran tén 400 000

55. Hep tak lór 1 000 000

56. He xab róm-bi fe nil 1 000 000

57. He xak lór ben zol (HCB) 140 000

58. He xak lór bu ta di én (HCBD) 70 000

59. He xak lór-cik lo he xán (HCH) 1 000 000

60. Hi gany (összes) 1 400 000

61. Isod rin 1 000 000

62. Izo prot uron 160 000

63. Kad mi um (összes) 140 000

64. Klór-al ká nok, C10-C13****

65. Klór dán 1 000 000

66. Klór de kon

67. Klór fen vin fosz 520 000

68. Klo ro form (tri klór-me tán) 70 000

69. Klór pi ri fosz 1 400 000

70. Ko balt (összes) 28 000

71. Króm (VI) 28 000

72. Króm (összes) 7 000

73. Mi rex 1 000 000

74. Mo lib dén 28 000
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Sor-
szám

A szennye zés neme
Bír ság té tel

Ft/kg

75. Naf ta lin 16 000

76. Nik kel (összes) 28 000

77. No nil-fe no lok és no nil-fe nol-eto xi lá tok 140 000

78. Ok til-fe no lok és ok til-fe nol-eto xi lá tok 960 000

79. Ólom (összes) 28 000

80. Ón (összes) 7 000

81. Pen ta klór-ben zol 1 400 000

82. Pen ta klór fe nol 1 000 000

83. Per klór eti lén (tet rak ló re ti lén) 140 000

84. Po li cik li kus aro más szén hid ro gé nek (PAH-k)***** 14 000

 Benz(a)pi rén

 Benz(b)flu o ran tén

 Benz(g,h,i)pe ri lén

 Benz(k)flu o ran tén

 In de no(1,2,3-cd)pi rén

85. Po li kló ro zott bi fe ni lek (PCB-k) 1 000 000

86. Réz (összes) 7 000

87. Si ma zin 50 000

88. Sze lén (összes) 28 000

89. Szén tet rak lo rid (tet rak lór-me tán TCM) 47 000

90. Tal li um (összes) 28 000

91. To xa fén 1 000 000

92. To xi ci tás 140 Ft/m3

93. Tri bu til-ón és ve gyü le tei 1 400 000

94. Tri fe nil-ón és ve gyü le tei 1 400 000

95. Trif lu ra lin 1 000 000

96. Tri klór ben zo lok (TCB) 140 000

97. Tri klór eti lén 70 000

98. Vi nil klo rid 20 000

C) Egye bek

100. 10 per ces üle pe dõ anyag 140

101. Hõ ter he lés *** 10 Ft/°C/m3

    * A víz kal ci um-, mag né zi um- és ká li um tar tal má val 45 egyen ér ték%-ban egyen súlyt tar tó nát ri um kg-ban ki fe je zett ér té két meghaladó mennyiség.

   ** Az „n” a cm3-kén ti co li form szám nor mál alak ban ki fe je zett ér té ké nek ki te võ je, de leg fel jebb 4.

  *** A hõ ter he lés bír ság té nye zõ je Ft/°C/m3, mely a ki bo csá tott víz mennyi ség nek csak a hõ fo ká ra értelmezhetõ.

 **** Ez az anyag cso port szá mos egye di kom po nenst tar tal maz. Je len leg konk rét ve gyü let, mint in di ka tív pa ra mé ter, még nem adható meg.

***** A bír ság té tel a fel so rolt egye di PAH-k összes sé gé re vo nat ko zik.”



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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
18/2006. (X. 16.) MNB 

rendelete

az 1956-os magyar  forradalom és szabadságharc
50. évfordulója alkalmából 500 fo rin tos cím le tû

bank jegy ki bo csá tá sá ról

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

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv. 4.  §-ának (2) be -
kez dé sén ala pu ló jog kö ré ben az 1956-os ma gyar for ra da -
lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ja al kal má ból 500 fo -
rin tos cím le tû bank je gyet bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2006. ok tó ber 20.

2.  §

(1) A fe hér szí nû bank jegy pa pír ra nyom ta tott bank jegy
hossza 154 mm, szé les sé ge 70 mm. A pa pír anya gá ban a
bank jegy rö vi debb ol da lá val pár hu za mo san futó biz ton sá -
gi szál ta lál ha tó, ame lyen a „MAGYAR NEMZETI
BANK” fel irat ol vas ha tó.

(2) A bank jegy elõ ol da la több szí nû, az ol dal szé lé ig ki -
fu tó alap nyo mat tal és há rom szí nû kép nyo mat tal ké szült,
amely nek össz ha tá sa vö rös. Az írissze rû en nyom ta tott
alap nyo ma tok a bal ol da lon ta lál ha tó víz jel me zõ kö rül sár -
ga és vö rös, a szö veg tü kör kö rül kék és sár gás vö rös, a
bank jegy jobb ol da lán sár ga és kék szín ha tá sú ak. A bank -
jegy jobb ol da lán az alsó, fel sõ és a bank jegy szé lén ta lál -
ha tó sze gé lyek min tá i ban mik ro írás sal az „ÖTSZÁZ
FORINT” is mét lõ dõ fel irat lát ha tó. Az alap nyo mat jobb
fel sõ ré szén az át né zõ jel elõ ol da li ele me ta lál ha tó.

(3) A bank je gyen ta lál ha tó víz jel me zõ ben II. Rá kó czi
Fe ren cet áb rá zo ló ár nya la tos víz jel kép lát ha tó.

A kép nyo mat rész e a víz jel me zõ fö löt t lévõ, op ti ka i lag
vál to zó tu laj don sá gú fes ték kel (OVI) nyom ta tott ta golt
for má jú ro zet ta, amely ben az „MNB” fel irat lát ha tó. A ro -
zet ta és a fel irat a rá te kin tés szö gé tõl füg gõ en arany vagy
zöld szí nû.

(4) A szö veg tü kör ben az

„500
ÖTSZÁZ FORINT

MAGYAR NEMZETI BANK”

fel ira tok, a

Járai Zsigmond

Auth Henrik  Adamecz

név alá írá sok, a

„BUDAPEST 2006”

fel irat, valamint a bank jegy ha mi sí tá sért való bün te tõ jo gi
fe le lõs ség re vo nat ko zó záradék szövege:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY
BÜNTETI!”

ol vas ha tó.

(5) A szö veg tü kör tõl bal ra ta lál ha tó a Ma gyar Köz tár sa -
ság címere.

A szö veg tü kör kép nyo ma ti ele me i nek szí ne li lás vö rös.

(6) A kép nyo mat jobb ol da li ré szén II. Rá kó czi Fe renc
arc ké pe, bal ra fö löt te a „II. RÁKÓCZI FERENC” fel irat,
jobb ra alat ta az „500” ér ték jel zés lát ha tó. E kép nyo mat
ele me i nek szí ne bar nás vö rös.

(7) A bank jegy pi ros szí nû sor szá ma két he lyen – a bal
ol da lon a víz jel me zõ alatt víz szin te sen, valamint a jobb ol -
da lon az arc kép mel lett füg gõ le ge sen el he lyez ve – ta lál ha -
tó. A sor szám két be tû bõl és hét szám jegy bõl áll. A bank -
jegy elõ ol da lá nak ké pét e ren de let 1. mel lék le te tartal -
mazza.

(8) A bank jegy elõ ol da lá nak gra fi kai ter vét és met sze tét 
– Má nyo ki Ádám fest mé nye alap ján – Va gyócz ky Ká roly
gra fi kus mû vész ké szí tet te.

3.  §

(1) A bank jegy hát ol da la több szí nû, az ol dal szé lé ig ki -
fu tó alap nyo mat tal és több szí nû kép nyo mat tal ké szült,
amely nek össz ha tá sa vö rö ses bar na. Az írissze rû en nyom -
ta tott alap nyo ma tok a jobb ol da lon ta lál ha tó víz jel me zõ
kö rül li lás vö rös, kö zé pen zöl des kék és vö rös, bal ol da lon
kék és sár ga szín ha tá sú ak.

(2) A bank jegy fel sõ sze gé lyé nek min tá i ban mik ro írás -
sal az „ÖTSZÁZ FORINT” is mét lõ dõ fel irat lát ha tó. Az
alap nyo mat bal fel sõ ré szén az át né zõ jel hát ol da li ele me
ta lál ha tó.
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(3) A kép nyo mat rész e a bank jegy fel sõ szé lén és a víz -
jel me zõ alatt több sor ban is mét lõ dõ mik ro írás, amely nek
szö veg e „MAGYAR NEMZETI BANK”. A jobb ol da lon
a va kok és csök kent lá tó ké pes sé gû ek szá má ra a cím let fel -
is mer he tõ sé gét elõ se gí tõ jel ta lál ha tó, amely nek szí ne vö -
rö ses bar na.

(4) A bank jegy hát ol da lán ta lál ha tó víz jel me zõ fel sõ ré -
szé ben az

„50. ÉVFORDULÓ
1956.

OKTÓBER 23.”

fel irat ol vas ha tó, amely nek szí ne bar na.

(5) A kép nyo mat fõ mo tí vu ma az Or szág ház épü le tét
áb rá zo ló rep ro duk ció, valamint a bank jegy bal szé lé tõl in -
du ló, az Or szág ház épü le tét rész ben ta ka ró, az „500” ér -
ték jel zést tar tal ma zó ro zet ta al já ig futó, lyu kas nem ze ti
szí nû zász ló. A kép nyo mat fe let t az „500” ér ték jel zés, az
Or szág ház épü le té nek áb rá zo lá sá tól jobb ra fent az
„ORSZÁGHÁZ” fel irat, a kép nyo mat alatt bal ra az
„ÖTSZÁZ FORINT” fel irat ol vas ha tó. A bank jegy hát ol -
da lá nak ké pét e ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za.

(6) A bank jegy hát ol da lán lát ha tó – Hel bing Fe renc
rajz a alap ján ké szí tett – rep ro duk ció, valamint a hát ol dal
ké pé nek össze ál lí tá sa Pá lin kás György gra fi kus mû vész
mun ká ja.

4.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ok tó ber 20-án lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az 500 fo -
rin tos cím le tû bank je gyek ki bo csá tá sá ról  szóló 17/1998.
(MK 104.) MNB hir det ményt és az 500 fo rin tos cím le tû
bank je gyek új biz ton sá gi elem mel tör té nõ ki bo csá tá sá ról
 szóló 1/2001. (MK 5.) MNB hir det ményt vissza vo nom. A
vissza vont hir det mé nyek kel ki bo csá tott bank je gyek to -
vább ra is tör vényes fi ze tõ esz kö zök. A bank je gyek kül sõ
ki ál lí tá sát e ren de let 3. és 4. mel lék le te tar tal maz za.

A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke he lyett:

Auth Hen rik s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank al el nö ke
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1. melléklet a 18/2006. (X. 16.) MNB rendelethez

Az 1956-os ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ja al kal má ból ki bo csá tan dó 500 fo rin tos cím le tû bank -
jegy elõ ol da lá nak képe:
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2. melléklet a 18/2006. (X. 16.) MNB rendelethez

Az 1956-os ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ja al kal má ból ki bo csá tan dó 500 fo rin tos cím le tû bank -
jegy hát ol da lá nak képe:

3. mel lék let a 18/2006. (X. 16.) MNB ren de let hez

A Magyar Nemzeti Bank által a 17/1998. (MK 104.) MNB hirdetménnyel kibocsátott
500 forintos címletû bankjegy külsõ kiállítása

1. A bank jegy le írá sa:

a) A fe hér szí nû bank jegy pa pír ra nyom ta tott bank jegy hossza 154 mm, szé les sé ge 70 mm. A pa pír anya gá ban a bank -
jegy rö vi debb ol da lá val pár hu za mo san futó biz ton sá gi szál ta lál ha tó, ame lyen a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat
olvasható.

b) A bank jegy elõ ol da la több szí nû, az ol dal szé lé ig ki fu tó alap nyo mat tal és há rom szí nû kép nyo mat tal ké szült, amely -
nek össz ha tá sa vö rös. Az írissze rû en nyom ta tott alap nyo ma tok a bal ol da lon ta lál ha tó víz jel me zõ kö rül sár ga és vö rös, a
szö veg tü kör kö rül kék és sár gás vö rös, a bank jegy jobb ol da lán sár ga és kék szín ha tá sú ak. A bank jegy jobb ol da lán az
alsó, fel sõ és a bank jegy szé lén ta lál ha tó sze gé lyek min tá i ban mik ro írás sal az „ÖTSZÁZ FORINT” is mét lõ dõ fel irat lát -
ha tó. Az alapnyomat jobb felsõ részén az átnézõjel elõoldali eleme található.

c) A bank je gyen ta lál ha tó víz jel me zõ ben II. Rá kó czi Fe ren cet áb rá zo ló ár nya la tos víz jel kép látható.
A kép nyo mat rész e a víz jel me zõ fö löt t lévõ, ta golt for má jú pi ros szí nû ro zet ta, amely nek el lip szis raj zo la tú ré szé ben

ta lál ha tó a rej tett kép, ame lyen meg fe le lõ hely zet ben az „MNB” felirat látható.

d) A szö veg tü kör ben az

„500
ÖTSZÁZ FORINT

MAGYAR NEMZETI BANK”

fel ira tok, a

Surányi

Szapáry György  Riecke Werner

név alá írá sok, az

„ELNÖK

ALELNÖK  ALELNÖK

BUDAPEST 1998”
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fel ira tok, valamint a bank jegy ha mi sí tá sért való bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nat ko zó zá ra dék szö veg e:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”

ol vas ha tó.

e) A szö veg tü kör tõl bal ra lát ha tó a Ma gyar Köz tár sa ság címere.

A szö veg tü kör kép nyo ma ti ele me i nek szí ne li lás vö rös.

f) A kép nyo mat jobb ol da li ré szén II. Rá kó czi Fe renc arc ké pe, bal ra fö löt te a „II. RÁKÓCZI FERENC” fel irat, jobb ra 
alat ta az „500” ér ték jel zés lát ha tó. E kép nyo mat ele me i nek színe barnásvörös.

g) A bank jegy pi ros szí nû sor szá ma két he lyen – a bal ol da lon a víz jel me zõ alatt víz szin te sen, valamint a jobb ol da lon 
az arc kép mel lett füg gõ le ge sen el he lyez ve – ta lál ha tó. A sor szám két be tû bõl és hét számjegybõl áll.

h) A bank jegy hát ol da la több szí nû, az ol dal szé lé ig ki fu tó alap nyo mat tal és két szí nû kép nyo mat tal ké szült, amely nek
össz ha tá sa vö rös. Az írissze rû en nyom ta tott alap nyo ma tok a jobb ol da lon ta lál ha tó víz jel me zõ kö rül li lás vö rös, kö zé pen
kék és vö rös, bal oldalon kék és sárga színhatásúak.

i) A bank jegy alsó, fel sõ és bal ol da li sze gé lyé nek min tá i ban mik ro írás sal az „ÖTSZÁZ FORINT” is mét lõ dõ fel irat
lát ha tó. Az alap nyo mat bal fel sõ ré szén az át né zõ jel hát ol da li eleme található.

j) A kép nyo mat rész e a bank jegy fel sõ szé lén és a víz jel me zõ alatt több sor ban is mét lõ dõ mik ro írás, amely nek szö -
veg e „MAGYAR NEMZETI BANK”. A jobb ol da lon a va kok és csök kent lá tó ké pes sé gû ek szá má ra a cím let fel is mer he -
tõ sé gét elõ se gí tõ jel található, amelynek színe barnásvörös.

k) A kép nyo mat fõ mo tí vu ma a Sá ros pa ta ki vá rat áb rá zo ló – múlt szá za di réz karc alap ján ké szült – met szet. A kép -
nyo mat fe let t az „500” ér ték jel zés, a kép nyo mat alatt bal ra az „ÖTSZÁZ FORINT” fel irat lát ha tó. A met szet tõl jobb ra
fent „A SÁROSPATAKI VÁR” fel irat, jobb ra lent ro zet tá ban az „500” ér ték jel zés ol vas ha tó. E rajzolatok színe
barnásvörös.

l) A bank jegy gra fi kai ter vét és elõ ol da lá nak met sze tét – Má nyo ki Ádám fest mé nye alap ján – Va gyócz ky Ká roly gra -
fi kus mû vész ké szí tet te. A bank jegy hát ol da lán lát ha tó met sze tet a gra fi kai terv alap ján Pá lin kás György grafikusmûvész
készítette.

m) A d) pont sze rin ti szö veg tü kör ben ol vas ha tó év szám és név alá írá sok vál toz hat nak.

2. A bank jegy elõ ol da lá nak képe:
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3. A bank jegy hát ol da lá nak képe:

4. melléklet a 18/2006. (X. 16.) MNB rendelethez

A Magyar Nemzeti Bank által az 1/2001. (MK 5.) MNB hirdetménnyel kibocsátott,
új biztonsági elemmel ellátott 500 forintos címletû bankjegy külsõ kiállítása

1. A bank jegy le írá sa:
A bank jegy le írá sa – az a) és b) pont sze rin ti el té ré sek kel – meg egye zik az e ren de let 3. mel lék le té nek 1. pont já ban

foglaltakkal.

a) A bank je gyen ta lál ha tó víz jel me zõ ben II. Rá kó czi Fe ren cet áb rá zo ló ár nya la tos víz jel kép látható.
A kép nyo mat rész e a víz jel me zõ fö löt t lévõ, op ti ka i lag vál to zó tu laj don sá gú fes ték kel (OVI) nyom ta tott ta golt for má -

jú ro zet ta, amely ben az „MNB” fel irat lát ha tó. A ro zet ta és a fel irat a rá te kin tés szö gé tõl függõen arany vagy zöld színû.

b) A szö veg tü kör ben az
„500

ÖTSZÁZ FORINT
MAGYAR NEMZETI BANK”

fel ira tok, a
Surányi

Riecke Werner  Karvalits Ferenc

név alá írá sok, a
„BUDAPEST 2001”

fel irat, valamint a bank jegy ha mi sí tá sért való bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nat ko zó záradék szövege:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”

ol vas ha tó.

2. A bank jegy elõ ol da lá nak képe:



3. A bank jegy hát ol da lá nak képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének
19/2006. (X. 16.) MNB

rendelete

az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
50. évfordulója alkalmából 50 forintos címletû érme

kibocsátásáról

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

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank az 1956-os ma gyar for ra -
da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ja al kal má ból 50 fo -
rin tos cím le tû ér mét bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2006. ok tó ber 20.

2.  §

(1) Az érme réz (75%) és nik kel (25%) öt vö ze té bõl ké -
szült, sú lya 7,70 gramm, át mé rõ je 27,4 mm, szé le sima.

(2) Az érme elõ lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -
sor-sze gé lyen be lül fent, kör irat ban a „MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG” fel irat, lent pe dig az „1956” év szám
ol vas ha tó. Az érme kö zép me zõ jé ben az Or szág ház épü le -
té nek a Duna fe lõ li áb rá zo lá sa lát ha tó, az elõ tér ben lyu kas
nem ze ti szí nû zász ló val. Az érme szé lé nél jobb ol da lon, az 
Or szág ház épü le té nek áb rá zo lá sa alatt a „2006” ve ré si év -
szám ta lál ha tó. Az érme elõ lap já nak ké pét e ren de let
1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az érme hát lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -
sor-sze gé lyen be lül a kis sé egy más ra csúsz ta tott szám je -
gyek bõl álló „50” ér ték jel zés lát ha tó. Az ér ték jel zés bal és
jobb ol da lán alul dí szí tõ vo nal ta lál ha tó. Az ér ték jel zés

alatt, víz szin te sen két sor ban a „FORINT” fel irat és a
„BP.” ver de jel ol vas ha tó. Az érme hát lap já nak ké pét e ren -
de let 2. mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

Az ér mé bõl 2 000 000 da rab ké szít he tõ.

4.  §

Ez a ren de let 2006. ok tó ber 20-án lép ha tály ba.

A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke he lyett:

Auth Hen rik s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank al el nö ke

1. melléklet
a 19/2006. (X. 16.) MNB rendelethez

Az érme elõ lap já nak képe:



2. melléklet
a 19/2006. (X. 16.) MNB rendelethez

Az érme hát lap já nak képe:

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
172/2006. (X. 16.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Bor zák Jó zsef dan dár tá bor no kot 2006. ok tó ber
14-ei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 5.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nö k

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4485/2006.

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

4/2006. KJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Köz -
igaz ga tá si Jog egy sé gi Ta ná csa a 2006. szep tem ber 26.
nap ján meg tar tott nem nyil vá nos ülé sen az egy sé ges ítél -
ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a Ma gyar Köz tár -
sa ság leg fõbb ügyé szé nek in dít vá nya alap ján meg hoz ta a
kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

1. A köz hasz nú szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá nak tar tal maz -
nia kell, hogy a szer ve zet mi lyen tény le ges te vé keny sé get
foly tat, köz hasz nú cél ja it mi lyen mó don va ló sít ja meg.

2. A köz hasz nú te vé keny ség nyil vá nos sá gá nak elve
meg kí ván ja, hogy a szol gál ta tá sok hoz való sza bad hoz zá -
fé rést a lé te sí tõ ok irat biz to sít sa. E kö ve tel mény nek oly
mó don te het ele get, ha a kí vül ál lók ré szé rõl való igény be -
vé telt ki fe je zet ten meg en ge di, il let ve tar tal maz za, hogy
azt nem zár ja ki.

3. A köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel hez a szer ve -
zet lé te sí tõ ok ira tá nak tar tal maz nia kell, hogy a köz hasz nú
szer ve zet ben a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ket il le tõ en mi kor áll
fenn össze fér he tet len ség. E ren del ke zés he lyet te sít he tõ a
köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény
(a továb biak ban: Kszt.) 8.  §-ában és 9.  §-ában meg ha tá ro -
zott össze fér he tet len sé gi elõ írá sok ra való uta lás sal is.

4. A Kszt. 7.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti nyil ván -
tar tás cél já ra min den olyan do ku men tá ció (akár le fû zött
jegy zõ köny vek, akár kü lön ve ze tett nyil ván tar tás) el fo -
gad ha tó, amely biz to sít ja a ve ze tõ szerv dön té sei tar tal má -
nak, idõ pont já nak és ha tá lyá nak, il let ve a dön tést tá mo ga -
tók és el len zõk szám ará nyá nak (ha le het sé ges sze mé lyé -
nek) utó la gos meg is mer he tõ sé gét, iga zo lá sát.
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5. A be fek te té si sza bály zat nem a nyil ván tar tás ba vé -
tel hez, ha nem a be fek te té si te vé keny ség vég zé sé hez szük -
sé ges, ezért azt a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem hez nem
kell csa tol ni, de be fek te té si te vé keny sé get csak a sza bály -
zat meg al ko tá sát köve tõen le het foly tat ni.

6. A Kszt. 23.  §-ban meg ha tá ro zott át so ro lás és tör -
lés iránt ké re lem re in du ló el já rá sok ban ke re set le ve let az 
ügyész sem ter jeszt het elõ, ké rel mé rõl a bí ró ság a Kszt.
22.  § (3) be kez dé se sze rin ti nem pe res el já rás ban ha -
tároz.

INDOKOLÁS

I.

A Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé sze P.MJ.
3080/2005. szám alatt a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga -
tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör vény (a to váb bi ak ban:
Bsz.) 29.  § (1) be kez dés a) pont já ban írt ok ból az egy sé ges
ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a 31.  § (2) be -
kez dé se alap ján jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sát és jog egy -
sé gi ha tá ro zat ho za ta lát in dít vá nyoz ta az aláb bi kérdé -
sekben:

1. A leg fõbb ügyész in dít vá nyá ban ki fej tet tek sze rint
el té rõ gya kor lat ala kult ki ab ban a kér dés ben, hogy a köz -
hasz nú szer ve ze tek lé te sí tõ ok ira ta i ban a köz hasz nú te vé -
keny ség meg ha tá ro zá sa kö ré ben ele gen dõ-e a köz hasz nú
szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény (a továb -
biak ban: Kszt.) 26.  § c) pont já ban fel so rolt va la mely köz -
hasz nú te vé keny ség re utal ni, vagy meg kell je löl ni azt a
konk rét te vé keny sé get is, ame lyet a szer ve zet tény le ge sen
foly tat ni kí ván.

Je lez te, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.VII.37.166/
2000/3., Kny.VI.38.230/2000/2., Kny.VI.37.988/2001/3.,
KnyI.35.007/2002/3., va la mint a Kny.I.35.177/
2002/3. szá mú ha tá ro za tá ban úgy fog lalt ál lást, hogy a
Kszt. 26.  § c) pont já ra tör té nõ hi vat ko zá son túl a tény le ges
te vé keny sé get is konk ré tan meg kell je löl ni. Ez zel szem -
ben a Leg fel sõbb Bí ró ság a Kny.I.35.165/2001/3., va la -
mint a Fõ vá ro si Íté lõ táb la, 1.Kny.52.087/2003/2.,
1.Kny.52.289/2003/4., va la mint 1.Kny.52.225/ 2003/3.
szá mú ha tá ro za tá ban azt fej tet te ki, hogy ele gen dõ a te vé -
keny sé get a jog sza bály hely meg je lö lé sé vel, vagy a Kszt.
tar tal má nak meg fe le lõ, il let ve a tör vényi tar ta lom ra kö vet -
kez tet he tõ mó don meg ne vez ni.

2. A leg fõbb ügyész in dít vá nyá ban rá mu ta tott arra,
hogy el len té tes jog gya kor lat ala kult ki ab ban a kér dés ben:
kü lön ren del kez ni kell-e a lé te sí tõ ok irat ban ar ról, hogy a
kí vül ál lók a köz hasz nú szer ve zet mi lyen szol gál ta tá sa i ból, 
és ho gyan ré sze sül het nek. Utalt arra, hogy a Leg fel sõbb
Bí ró ság BH 2000/469. szám alatt köz zé tett
Kny.III.37.081/2000. szá mú vég zé sé ben, il let ve Kny.
VI.28.263/1998/4. szá mú vég zé sé ben meg kí ván ta a lé te sí -
tõ ok irat ilyen irá nyú ren del ke zé sét, míg a Fõ vá ro si Íté lõ -

táb la I.Kny.52.219/2003/2. szá mú ha tá ro za tá ban úgy fog -
lalt ál lást, hogy er rõl nem kell ren del kez ni.

3. Az in dít vány ban fog lal tak sze rint a bí ró sá gok elté -
rõen íté lik meg, hogy a köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ szer ve
tiszt ség vi se lõ i nek össze fér he tet len sé gé rõl a lé te sí tõ ok ira -
tok ban mi lyen rész le tes ség gel kell ren del kez ni ük.

A Leg fel sõbb Bí ró ság a Kny.III.29.763/1999/3.,
Kny.III.37.101/2000/3., Kny.I.35.177/2002/3. és Kny.I.
35.513/200 2/3. szá mú ha tá ro za tá ban arra az ál lás pont ra
he lyez ke dett, hogy a lé te sí tõ ok irat ban konk rét tiszt sé gek -
re vo nat ko zó, ön ál ló, össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat
kell al kot ni.

Ez zel el len tét ben a Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.I.35.589/
2001/2., és a Fõ vá ro si Íté lõ táb la 1.Kny.52.225/2003/3.,
1.Kny.52.219/2003/2., va la mint 1.Kny.52.289/
2003/4. szá mú ha tá ro za tá ban azt hang sú lyoz ta, hogy
amennyi ben a szer ve zet nem al kot spe ci á lis össze fér he tet -
len sé gi sza bá lyo kat, a lé te sí tõ ok irat még el fo gad ha tó
elég sé ges tar tal ma ként utal hat a Kszt. 8.  § (1) és 9.  §
(1) be kez dé sé re.

4. A leg fõbb ügyész in dít vá nya sze rint el té rõ a jog gya -
kor lat ab ban a kér dés ben, hogy a mû kö dés nyil vá nos sá gá -
nak biz to sí tá sa ér de ké ben a köz hasz nú szer ve zet ülé se i rõl
ké szült jegy zõ köny ve ken kí vül kell-e a szer ve zet nek kü -
lön nyil ván tar tást ve zet nie.

Hi vat ko zott arra, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.
III.28.329/1998/3. szá mú ha tá ro za ta sze rint ele gen dõ az
elõ írt ada to kat tar tal ma zó jegy zõ köny vet ké szí te ni, míg
Kny.IV.35.036/2001/3. szá mú ha tá ro za tá ban kü lön nyil -
ván tar tást tar tott szük sé ges nek.

5. A leg fõbb ügyész in dít vá nyá ban fog lal tak sze rint a
bí ró sá gok el té rõ en íté lik meg, hogy a nyil ván tar tás ba vé te -
li el já rás ban a be fek te té si te vé keny sé get foly ta tó köz hasz -
nú szer ve zet nek kell-e be fek te té si sza bály za tot csa tol nia.
Ki emel te, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.I.35.497/
2002/3. szá mú, Kny.I.35.499/2002/3. szá mú, va la mint
Kny.VI.37.952/2000/3. szá mú vég zé sé ben meg kö ve tel te a 
be fek te té si sza bály zat csa to lá sát, míg a Fõ vá ro si Íté lõ táb la 
1.Kny.52.074/2003/2. szá mú, I.Kny.52.225/2003/3. szá -
mú, to váb bá I.Kny.52.347/2003/2. szá mú vég zé sé ben úgy
fog lalt ál lást, hogy ha az alap sza bály jö võ be li le he tõ ség -
ként tar tal maz za, hogy a köz hasz nú szer ve zet be fek te té si
te vé keny sé get kí ván foly tat ni, a nyil ván tar tás ba vé tel kor
nem ki fo gá sol ha tó, hogy nincs be fek te té si sza bály za ta.

6. A jog egy sé gi ha tá ro zat ho za tal ra irá nyu ló in dít vány
fel ve tet te, hogy a bí ró ság nak pe res vagy nem pe res el já rás -
ban kell-e dön te nie, ha az ügyész a köz hasz nú sá gi fo ko zat -
ból tör té nõ át so ro lás vagy tör lés iránt ke re se tet, il let ve in -
dít ványt ter jeszt elõ. Arra hi vat ko zott, hogy az át so ro lás ról 
a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Bí ró ság 12.P.20.199/
2002/3. szá mon íté let tel, míg a Haj dú-Bi har Me gyei Bí ró -
ság Apk.61.016/1997/12. szá mon vég zés sel, a tör lés kér -
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dé sé ben a Bács-Kis kun Me gyei Bí ró ság 8.P.20.922/
2003/5. szá mon íté let tel ha tá ro zott.

II.

A jog egy sé gi ta nács nem nyil vá nos ülé sén a leg fõbb
ügyész kép vi se lõ je a jog egy sé gi in dít vány ban fog lal ta kat
fenn tar tot ta és a köz hasz nú te vé keny ség lé te sí tõ ok irat ban
való meg ha tá ro zá sa kö ré ben ki fej tet te, hogy a Kszt. 26.  §
c) pont já ban fel so rolt te vé keny sé gek nem te kint he tõk a
köz hasz nú szer ve ze tek ál tal vál lalt konk rét te vé keny ség -
nek, azt a lé te sí tõ ok irat nak kell meg ha tá roz nia. Arra hív ta
fel a fi gyel met, hogy a szol gál ta tá sok nyi tott sá gá ról más
szem pont ból ren del ke zik a Kszt. 4.  § (1) be kez dés a) pont -
ja és 7.  § (3) be kez dés d) pont ja. Az utób bi sza bály ugyan is 
a szer ve zet mû kö dé sé vel kap cso la tos sza bály. A köz hasz -
nú nyil ván tar tás ba vé tel re, át so ro lás ra és tör lés re irá nyu ló
el já rás jel le gé vel össze füg gés ben hang sú lyoz ta, hogy a
Kszt. 22.  § (3) be kez dé sé nek egy ér tel mû ren del ke zé se sze -
rint a bí ró ság nem pe res el já rás ban jár el.

III.

1. A köz hasz nú szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá ban a vég zen -
dõ köz hasz nú te vé keny ség meg ha tá ro zá sá hoz ele gen dõ-e
a Kszt. 26.  § c) pont já ban fel so rolt va la mely te vé keny ség -
re utal ni, vagy konk ré tan kell meg je löl ni azt a te vé keny sé -
get, ame lyet a szer ve zet tény le ge sen foly tat ni kí ván?

A Kszt. je len leg ha tá lyos 26.  § c) pont ja 1–23. pont já -
ban so rol ja fel a tár sa da lom és az egyén kö zös ér de ke i nek
ki elé gí té sé re irá nyu ló köz hasz nú te vé keny sé ge ket.

A Kszt. 4.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rint a köz hasz nú -
sá gi nyil ván tar tás ba vé tel hez a szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá -
nak tar tal maz nia kell, hogy a szer ve zet mi lyen, e tör vény -
ben meg ha tá ro zott köz hasz nú te vé keny sé get foly tat.

A Kszt. 1.  §-a sze rint a tör vény cél ja, hogy meg ha tá roz -
za a köz hasz nú szer ve ze tek tí pu sa it, a köz hasz nú jog ál lás
meg szer zé sé nek és meg szû né sé nek fel té te le it, a köz hasz -
nú szer ve ze tek mû kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak rend jét,
a nyil ván tar tás és be szá mo lás sza bá lya it, va la mint a mû kö -
dés és a va gyon fel hasz ná lás tör vényességi fel ügye le té re
vo nat ko zó sza bá lyo kat.

A tör vény in do ko lá sa hang sú lyoz za, hogy meg al ko tá sá -
val a jog al ko tó ele get kí vánt ten ni an nak a jo gos igény nek,
hogy a ci vil szer ve ze tek köz hasz nú te vé keny sé gü ket vi lá -
gos, ren de zett vi szo nyok kö zött vé gez hes sék. Fel hív ja a fi -
gyel met arra, hogy a köz hasz nú ság el nye ré se olyan több let 
kri té ri u mo kat fel té te lez, me lyek in do kol ják a több let ked -
vez mé nyek ga ran tá lá sát. Ugyan ak kor nem kí ván a tör vény 
a non-pro fit szer ve ze tek bel sõ mû kö dé sé be be avat koz ni,
csak azo kat a fel té te le ket ha tá roz za meg, ame lyek a tör -
vényes mû kö dést ga ran tál ják. A Kszt.-nek az egyes köz -
hasz nú te vé keny sé ge ket fel so ro ló 26.  §-át ér tel me zõ ren -
del ke zé sek nek mi nõ sí ti, amely a tör vény hasz nál ta fo gal -

mak meg ha tá ro zá sát szol gál ja. A köz hasz nú te vé keny sé -
gek ki me rí tõ fel so ro lá sa rög zí ti, hogy a fel so rolt te vé keny -
sé gek ak kor mi nõ sül nek köz hasz nú nak, ha a tár sa da lom és 
az egyén kö zös ér de két egy szer re szol gál ják. Nem te kint -
he tõ köz hasz nú nak az a te vé keny ség, amely ki zá ró lag az
egyén, vagy az egyé nek szû kebb köre ér de ke i nek ki elé gí -
té sé re szol gál, hi á ba fe lel meg egyéb ként a fel so ro lás va la -
mely té te lé nek. A tör vényalkotó cél ja a te vé keny sé gi
abszt rak ci ók ki ter jesz tõ ér tel me zé se, az egyes ka te gó ri ák
tar tal má vá te szi a köz tu dat sze rint ál ta lá ban oda so rolt fo -
gal ma kat.

A fen ti ek bõl a jog al ko tói szán dék ra az a kö vet kez te tés
von ha tó le, hogy a Kszt. 26.  § c) pont ja te vé keny ség-ka te -
gó ri á kat tar tal maz, ame lyek abszt rakt mó don fog lal ják
össze az adott cso port ba so rol ha tó konk rét te vé keny sé ge -
ket. Nincs azon ban olyan el vont cso port kép zõ is mérv,
amely an nak ke re te it meg ha tá roz ná, ha nem „a köz tu dat
sze rint ál ta lá ban oda so rolt fo gal ma kat” kell az egyes ka te -
gó ri ák ba ér te nünk. (Ezt a fel fo gást tük rö zi a
Kny.VI.37.988/2001/3. szá mú ha tá ro zat: „Köz hasz nú nak
csak ak kor mi nõ sít he tõ egy szer ve zet, ha az alap sza bály -
ban meg je lölt cél sze rin ti te vé keny sé ge a Kszt. 26.  §-a sze -
rin ti meg ha tá ro zás nak meg fe lel.”)

A Leg fel sõbb Bí ró ság azon ha tá ro za tá ban, ahol ele gen -
dõ nek ta lál ta a Kszt. 26.  §-a vo nat ko zó al pont já nak fel hí -
vá sát (Kny.I.35.165/2001/3.) azt, az zal ál lí tot ta szem be,
hogy a köz hasz nú te vé keny sé get nem szük sé ges „rész le -
tez ni és ma gya ráz ni”. A Fõ vá ro si Íté lõ táb la ha tá ro za tai
(1.Kny.52.087/2003/2., 1.Kny52.289/2003/4., és
1.Kny52.225/2003/3.) fel té tel nél kül el fo gad ha tó nak tart -
ják a te vé keny ség meg je lö lé sét a jog sza bály hely meg je lö -
lé sé vel.

A Leg fel sõbb Bí ró ság nagy szá mú ha tá ro za tá ban
(Kny.V.28.897/1998/4., Kny.VII.37.166/2000/3.,
Kny.III.37.749/2000/4., Kny.III.38.051/2000/3.,
Kny.VI.38.230/2000/2., Kny.IV.35.082/2001/3.,
Kny.IV.35.432/2001/3., Kny.VI.37.988/2001/3.,
Kny.I.35.007/2002/3., Kny.I.35.177/2002/3.,
Kny.I.35.393/2002/3.) úgy fog lalt ál lást, hogy az ala pí tó
ok irat ban konk ré tan kell meg je löl ni, hogy a szer ve zet mi -
lyen köz hasz nú te vé keny sé get foly tat. E jogi ál lás pont in -
do ka ként arra hi vat ko zott, hogy a bí ró ság fel ada ta a te vé -
keny ség tény le ges tar tal má nak vizs gá la ta, il let ve an nak
meg ál la pí tá sa, hogy a szer ve zet a Kszt. 26.  §-a sze rin ti te -
vé keny sé get mi lyen mó don vég zi, konk ré tan ho gyan va ló -
sít ja meg. Hang sú lyoz ta, hogy a te vé keny ség tény le ges
tar tal má nak tisz tá zá sa az elõ fel té te le an nak, hogy egy ál ta -
lán köz hasz nú nak le gyen mi nõ sít he tõ, il let ve, hogy a ké -
sõb bi ek ben el len õriz he tõ le gyen.

Ki kell tér ni arra a kér dés re is, hogy a lé te sí tõ ok irat ban
fel tün te tett konk rét te vé keny ség ho gyan mi nõ sít he tõ. A
Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za ta i ban gyak ran el vé gez te a te -
vé keny ség be so ro lá sát a Kszt. 26.  § c) pont ja sze rin ti rend -
be (,,a cé lok ér de ké ben ki fej tett te vé keny ség egy ben kul tu -
rá lis te vé keny ség nek is mi nõ sül.” Kny.II.27.206/1999/3.,
„Az egye sü let cél ja ként meg fo gal ma zott te vé keny ség nem 
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te kint he tõ a hát rá nyos hely ze tû cso por tok tár sa dal mi
esély egyen lõ sé gé nek elõ se gí té sé re irá nyu ló te vé keny ség -
nek” Kny.VI.29.170/1999/2., „Az ala pít vány cél jai meg -
fe lel nek a Kszt. 26.  §-ban fel so rolt cé lok nak is”
Kny.III.35.055/1999/2.). En nek meg fele lõen te hát a bí ró -
ság a lé te sí tõ ok irat ba fog lalt konk rét te vé keny sé get a
Kszt. 26.  §-a sze rint mi nõ sí ti és be so rol ja.

A Kszt. 4.  § (1) be kez dés a) pont já nak ér tel me zé se kö ré -
ben, a kap cso ló dó jog gya kor lat ra fi gye lem mel a jog egy sé -
gi ta nács azt a jog ér tel me zést lát ta el fo gad ha tó nak, hogy a
köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel hez a szer ve zet lé te sí -
tõ ok ira tá nak tar tal maz nia kell, hogy a szer ve zet mi lyen
tény le ges te vé keny sé get foly tat, köz hasz nú cél ja it mi lyen
mó don va ló sít ja meg.

2. Kü lön kell-e ren del kez ni ar ról, hogy a kí vül ál lók a
köz hasz nú szer ve zet mi lyen szol gál ta tá sa i ból, és ho gyan
ré sze sül het nek?

A Kszt. 4.  § (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak sze rint
a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel hez a szer ve zet lé te -
sí tõ ok ira tá nak tar tal maz nia kell, hogy a szer ve zet mi lyen,
e tör vény ben meg ha tá ro zott köz hasz nú te vé keny sé get
foly tat, és – ha tag ság gal ren del ke zik – nem zár ja ki, hogy
tag ja in kí vül más is ré sze sül hes sen a köz hasz nú szol gál ta -
tá sa i ból.

„A köz hasz nú szer ve zet mû kö dé si és gaz dál ko dá si rend -
je” fe je zet „A köz hasz nú mû kö dés sel kap cso la tos sza bá lyok” 
címe alatt a Kszt. 7.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja ki mond ja,
hogy a köz hasz nú szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá nak vagy – en nek
fel ha tal ma zá sa alap ján – bel sõ sza bály za tá nak ren del kez nie
kell a köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai
igény be vé te le mód já nak nyil vá nos sá gá ról.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.VI.28.263/1998/4. szá mú
ha tá ro za tá ban ki emel te, hogy „a tör vényes mû kö dés és a 
vál lalt köz fel adat el lá tá sá ra nyúj ta ni kí vánt szol gál ta tá -
sok igény be vé te le fel té te le i nek meg ha tá ro zá sa, ille tõ -
leg sza bá lyo zá sa a köz hasz nú sá gi mi nõ sí tés alap ve tõ
ga ran ci á lis kö ve tel mé nye. En nek meg fele lõen a nyil vá -
nos ság kö ve tel mé nyé nek – mely vo nat ko zik a köz hasz -
nú szer ve ze tek mû kö dé sé re és a szol gál ta tás igény be vé -
te lé nek mód já ra is – az alap sza bály ban fog lal tak nak ele -
get kell ten ni ük.”

A Fõ vá ro si Íté lõ táb la Kny.1.52219/2003/2. szá mú vég -
zé sé ben úgy fog lalt ál lást, hogy „A Kszt. az alap sza bály
kö te le zõ ré szé vé a 4.  § (1) be kez dés a) pont já ban fog lal ta -
kat te szi, amely bõl kö vet ke zõ en az már nem kö te le zõ ré sze 
az alap sza bály nak, hogy a ta go kon kí vül a köz hasz nú szol -
gál ta tá so kat ho gyan, és mi ként nyújt ja.”

A Kszt. 4.  §-hoz fû zött tör vényi in do ko lá sa egyértel -
mûen rög zí ti, hogy a köz hasz nú nyil ván tar tás ba vé tel hez a
szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá nak ren del ke zést kell tar tal maz -
nia a köz hasz nú szol gál ta tá sok nyi tott el ér he tõ sé gé rõl.

A jog egy sé gi ta nács ál lás pont ja sze rint a köz hasz nú te -
vé keny ség nyil vá nos sá gá nak elve azt kí ván ja meg, hogy a
szol gál ta tá sok hoz való sza bad hoz zá fé rést a lé te sí tõ ok irat
biz to sít sa. E kö ve tel mény nek oly mó don te het ele get, ha a
kí vül ál lók ré szé rõl való igény be vé telt ki fe je zet ten meg en -

ge di, il let ve tar tal maz za, hogy azt – a Kszt. szó hasz ná la tá -
val élve – „nem zár ja ki”. Ezt a célt szol gál ja a Kszt. 7.  §
(3) be kez dés d) pont já nak elõ írása is.

3. Mi lyen rész le tes ség gel kell a lé te sí tõ ok irat nak ren -
del kez nie a ve ze tõ szerv tiszt ség vi se lõ i nek össze fér he tet -
len sé gé rõl?

A Kszt. 7.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rint a több tag ból
(sze mély bõl) álló leg fõbb szerv ese tén a köz hasz nú szer -
ve zet lé te sí tõ ok ira tá nak tar tal maz nia kell a köz hasz nú
szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek össze fér he tet len sé gé re 
vo nat ko zó sza bá lyo kat.

A 8.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a ve ze tõ szerv ha tá ro -
zat ho za ta lá ban nem ve het részt az a sze mély, aki vagy aki -
nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], élet tár sa
(a továb biak ban együtt: hoz zá tar to zó) a ha tá ro zat alap ján

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, illetve a meg kö -

ten dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ sül
elõny nek a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sai ke re -
té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tás, illetve a tár sa dal mi szer ve zet ál tal
tag já nak, a tag sá gi jog vi szony alap ján nyúj tott, lé te sí tõ ok -
irat nak meg fe le lõ cél sze rin ti jut ta tás.

(2) Nem le het a fel ügye lõ szerv el nö ke vagy tag ja, il let -
ve könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki

a) a ve ze tõ szerv el nö ke vagy tag ja,
b) a köz hasz nú szer ve zet tel a meg bí za tá sán kí vü li más

te vé keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun ka vi szony ban vagy
mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog -
sza bály más képp nem ren del ke zik,

c) a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze -
sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ
nem pénz be li szol gál ta tá so kat, és a tár sa dal mi szer ve zet
ál tal tag já nak a tag sá gi jog vi szony alap ján nyúj tott, lé te sí -
tõ ok irat nak meg fe le lõ cél sze rin ti jut ta tást –, illetve

d) az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

A 9.  § (1) be kez dé se sze rint a köz hasz nú szer ve zet meg -
szûn tét kö ve tõ két évig nem le het más köz hasz nú szer ve -
zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je az a sze mély, aki olyan köz -
hasz nú szer ve zet nél töl tött be – annak meg szûn tét meg elõ -
zõ két év ben leg alább egy évig – ve ze tõ tiszt sé get, amely
az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rin ti köz tar to zá sát
nem egyen lí tet te ki.

(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il let ve az en nek je lölt sze -
mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet
elõ ze tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide -
jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy „A 
Kszt. ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek köz fel ada to kat lát nak 
el és e köz fel ada ta ik el lá tá sá hoz a Kszt.-ben meg ha tá ro -
zott ked vez mé nyek ben ré sze sül nek, mind a köz fel ada tok
el lá tá sa, mind a köz pén zek kel való gaz dál ko dás tisz ta sá -
gá nak biz to sí tá sa meg kö ve te li, hogy e szer ve ze tek köz -
hasz nú jog ál lá sá nak el is me ré sét és mû kö dé sük rend jét
egy ér tel mû sza bá lyok ha tá roz zák meg.” [21/2001.
(VI. 21.) AB ha tá ro zat]
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A Kszt.-hez fû zött ál ta lá nos in do ko lás sze rint „a tör -
vény nem kí ván a non-pro fit szer ve ze tek bel sõ mû kö dé sé -
be be avat koz ni, csak azo kat a fel té te le ket kí ván ja meg ha -
tá roz ni, me lyek a tör vényes mû kö dést ga ran tál ják.” A
Kszt. 7.  §-ához fû zött in do ko lás a sza bá lyo zás in do ka it a
kö vet ke zõk ben je lö li meg: „A sza bá lyo zás cél ja, hogy a
köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sét át lát ha tób bá te gye, a mû -
kö dést a szer ve zet re vo nat ko zó stá tus sza bá lyok hoz ké pest 
pon to sab ban meg ha tá ro zott el já rá si és szer ve ze ti rend be
te rel je, elõ se gít se a dön tés ho za tal nyo mon kö vet he tõ sé gét, 
biz to sít sa a nyil vá nos ság köz hasz nú szer ve zet ál tal vál lalt
és a tör vény ál tal elõ írt szint jét. A sza bá lyo zás jel lem zõ je,
hogy a tör vény nem tar tal maz a mû kö dés re vo nat ko zó
 tartalmi sza bá lyo kat, ha nem a köz hasz nú szer ve zet fel ada -
tá ul szab ja a dön tés ho za tal fel té tel rend sze ré nek megha -
tározását.”

A jog al ko tó fõ cél ként te hát a tör vényes mû kö dést kí -
ván ta oly mó don ga ran tál ni, hogy an nak fel té te le it meg ha -
tá roz za, ám a szer ve ze tek bel sõ mû kö dé sé be nem szán dé -
ko zott be avat koz ni. Ezért az idé zett sza bá lyok nem te kint -
he tõk „a mû kö dés re vo nat ko zó tar tal mi sza bá lyok”-nak,
ha nem a köz hasz nú szer ve zet nek ma gá nak kell meg szab -
nia „a dön tés ho za tal fel té tel rend sze rét”.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.I.35.589/2001/2. szá mú ha -
tá ro za tá ban azt ál la pí tot ta meg, hogy a köz hasz nú szer ve -
zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek össze fér he tet len sé gé re vo -
nat ko zó sza bá lyok kal kap cso la to san ele gen dõ a Kszt. 8.  §
(1) és 9.  § (1) be kez dé sé re utal ni. A Fõ vá ro si Íté lõ táb la ha -
tá ro za tai (1.Kny.52.289/2003/4., 1.Kny.52.364/2003/3.,
1.Kny.52.047/2004/3.) ugyan csak ki fej tik, hogy a Kszt.
8.  § és 9.  §-nak össze fér he tet len sé gi sza bá lyai alap sza -
bály ba fog la lá suk nél kül is kö te le zõk. A Kszt. 7.  § (2) be -
kez dés b) pont ja elõ ír ja össze fér he tet len sé gi sza bá lyok
alap sza bá lyi meg ha tá ro zá sát, amennyi ben azon ban a szer -
ve zet spe ci á lis össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat nem al -
kot, az alap sza bály elég sé ges tar tal ma ként idéz he ti a Kszt.
8.  § és 9.  §-nak össze fér he tet len sé gi sza bá lya it, il let ve ele -
gen dõ meg je löl ni e jog sza bály he lye ket, to váb bi össze fér -
he tet len sé gi sza bály al ko tá sá ra nem kö te lez he tõ.

A jog egy sé gi ta nács ál lás pont ja sze rint a köz hasz nú sá gi 
nyil ván tar tás ba vé tel hez a szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá nak
tar tal maz nia kell, hogy a köz hasz nú szer ve zet a ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ ket il le tõ en mit te kint össze fér he tet len nek,
e ren del ke zés azon ban he lyet te sít he tõ a Kszt. össze fér he -
tet len sé gi elõ írásaira való uta lás sal is. A bel sõ sza bá lyo zá -
si au to nó mia je gyé ben a köz hasz nú szer ve zet dönt het úgy
is, hogy mû kö dé sé hez ele gen dõ ga ran ci át nyúj ta nak a
Kszt. össze fér he tet len sé gi sza bá lyai, és nem kí ván to váb -
bi, egyé ni e sí tett sza bá lyo kat al kot ni. Így a Kszt. ke re tei
kö zött to váb bi tar tal mi meg kö tés nél kül is tel je sül het az a
kö ve tel mény, hogy a dön tés ho za tal el fo gu lat lan sá ga nyil -
vá nos, elõ re meg ha tá ro zott mó don sza bá lyo zott le gyen. A
köz hasz nú szer ve zet lé te sí tõ ok ira ta te hát a Kszt. 8.  §-ában 
és 9.  §-ára való uta lás sal tar tal maz hat ja a köz hasz nú szer -
ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek össze fér he tet len sé gé re vo -
nat ko zó szük sé ges sza bá lyo kat.

4. Kell-e a köz hasz nú szer ve zet nek ve ze tõ szer ve dön -
té se i rõl kü lön nyil ván tar tást ve zet nie, vagy ele gen dõ az
ülés rõl jegy zõ köny vet ké szí te ni?

A Kszt. 7.  § (1) be kez dé se sze rint a több tag ból (sze -
mély bõl) álló leg fõbb szerv, va la mint a leg fõbb szerv nek
nem mi nõ sü lõ ügy in té zõ és kép vi se le ti szerv (a továb biak -
ban együtt: ve ze tõ szerv) ülé sei nyil vá no sak.

A (3) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben a köz hasz nú szer -
ve zet lé te sí tõ ok ira tá nak vagy – en nek fel ha tal ma zá sa
alap ján – bel sõ sza bály za tá nak ren del kez nie kell olyan
nyil ván tar tás ve ze té sé rõl, amely bõl a ve ze tõ szerv dön té -
sé nek tar tal ma, idõ pont ja és ha tá lya, il let ve a dön tést tá -
mo ga tók és el len zõk szám ará nya (ha le het sé ges sze mé lye)
meg ál la pít ha tó.

A Kszt. 7.  §-hoz fû zött in do ko lá sa ki fej ti, hogy a lé te sí -
tõ ok irat nak ren del ke zést kell tar tal maz nia a ve ze tõ szerv
mû kö dé sé re vo nat ko zó an. A sza bá lyo zás cél ja, hogy a
köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sét át lát ha tób bá te gye, elõ se -
gít se a dön tés ho za tal nyo mon kö vet he tõ sé gét, biz to sít sa a
nyil vá nos ság köz hasz nú szer ve zet ál tal vál lalt és a tör vény 
ál tal elõ írt szint jét.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.III.27.856/1999/3. szá mú
ha tá ro za tá ban úgy fog lalt ál lást, hogy a Kszt. 7.  § (3) be -
kez dés a) pont já ban elõ írt kö ve tel mé nye ket a lé te sí tõ ok -
irat vagy a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat sze rint el ké -
szí tett és idõ rend ben le fû zött jegy zõ köny vei is meg fele -
lõen biz to sít ják, fe les le ges emel lé még kü lön nyil ván tar tás 
ve ze té se is. Az elõ írt ada to kat tar tal ma zó jegy zõ könyv
meg fe le lõ és ki elé gí tõ mód szer (Kny.III.28329/1998/3.).

A Kszt. 7.  § (3) be kez dés a) pont ja sza bá lyá nak az a cél -
ja, hogy köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sét át lát ha tób bá te -
gye, elõ se gít se a dön tés ho za tal nyo mon kö vet he tõ sé gét,
biz to sít sa a kel lõ nyil vá nos sá got. E kö ve tel mény olyan
nyil ván tar tás ve ze té sé ben tes te sül meg, amely bõl ki tû nik a 
ve ze tõ szerv dön té sé nek tar tal ma, idõ pont ja és ha tá lya, il -
let ve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk szám ará nya (ha le -
het sé ges, sze mé lye). Nincs tör vényi elõ írás a nyil ván tar tás 
for má ját il le tõ en. Lé nye ges szem pont a dön tés ho za tal kö -
rül mé nye i nek és a dön té sek tar tal má nak rög zí té se oly mó -
don, hogy az bár mi kor vissza ke res he tõ, utó la go san is iga -
zol ha tó ma rad jon. Erre te kin tet tel a jog egy sé gi ta nács
meg ál la pí tot ta, hogy a Kszt. 7.  § (3) be kez dés a) pont ja
sze rin ti nyil ván tar tás cél já ra min den olyan do ku men tá ció
(akár le fû zött jegy zõ köny vek, akár kü lön ve ze tett nyil ván -
tar tás) el fo gad ha tó, amely biz to sít ja a ve ze tõ szerv dön té -
sei tar tal má nak, idõ pont já nak és ha tá lyá nak, il let ve a dön -
tést tá mo ga tók és el len zõk szám ará nyá nak (ha le het sé ges,
sze mé lyé nek) utó la gos meg is mer he tõ sé gét, iga zo lá sát.

5. Kell-e be fek te té si sza bály za tot csa tol nia a köz hasz -
nú szer ve zet nek a nyil ván tar tás ba vé tel hez, ha az alap sza -
bály sze rint be fek te té si te vé keny sé get kí ván foly tat ni?

A Kszt. 17.  §-a sze rint a be fek te té si te vé keny sé get foly -
ta tó köz hasz nú szer ve zet nek be fek te té si sza bály za tot kell
ké szí te nie, ame lyet a leg fõbb szerv fo gad el.

A jog egy sé gi in dít vány ban fog lal tak kal el len tét ben a
Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.VI.37952/2000/3. szá mú vég zé -
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sé ben nem írta elõ be fek te té si sza bály zat csa to lá sát, csu -
pán arra hív ta fel a fi gyel met, hogy „amennyi ben be fek te -
tõi te vé keny ség foly ta tá sát az ala pí tó ok irat le he tõ vé ten -
né, úgy a Kszt. 17.  §-a alap ján be fek te té si sza bály za tot kell 
ké szí te ni.” A Fõ vá ro si Íté lõ táb la jog egy sé gi in dít vány ban
hi vat ko zott szá mos dön té sé ben ki fej tet te, hogy amennyi -
ben nincs arra vo nat ko zó adat, hogy a ké rel me zõ a nyil -
ván tar tás ba vé te lé vel egy ide jû leg be fek te té si te vé keny ség
foly ta tá sát kez de né, a be fek te té si sza bály zat hi á nya a köz -
hasz nú mi nõ sí tés nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem el uta sí tá -
sá nak nem le het in do ka.

A Kszt. 17.  §-hoz fû zött in do ko lás sze rint a tör vény nem 
ál la pít meg ko gens sza bá lyo kat a köz hasz nú szer ve ze tek
be fek te té si vi szo nya i ra. Nem írja elõ, hogy a köz hasz nú
szer ve ze tek mi ben tart sák sza bad pénz esz kö ze i ket, nem
ál lít ja fel a be fek te té si koc ká za tok ta xa tív rend sze rét. A
tör vény csu pán az e sza bá lyo zá si tár gyak ra irá nyu ló bel sõ
sza bá lyo kat (be fek te té si sza bály zat) meg al ko tá sát írja elõ.

A jogi sze mé lyek nyil ván tar tá si jo gá nak ál ta lá nos elve,
hogy meg ala ku lás kor csak az ah hoz fel tét le nül szük sé ges
ira to kat, en ge dé lye ket kö ve te li meg. En nek meg fele lõen
tesz kü lönb sé get, pl. ala pí tá si és mû kö dé si en ge dé lyek kö -
zött a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény
(Gt.) 6.  § (1) és (2) be kez dé se is. A Gt. tük rö zi azt a hely ze -
tet, hogy van nak olyan en ge dé lyek, ame lye ket az ala pí tók -
nak már a gaz da sá gi tár sa ság lét re ho zá sa elõtt be kell sze -
rez ni ük, és van nak a te vé keny sé gi kör gya kor lá sá hoz
szük sé ges en ge dé lyek. Az ala pí tá si en ge dély tõl annyi ban
kü lön bö zik a te vé keny ség gya kor lá sát le he tõ vé tevõ en ge -
dély, hogy a te vé keny sé gi en ge dély hi á nya nem aka dá -
lyoz za a cég be jegy zé sét, de a szó ban for gó te vé keny sé get
csak az en ge dély bir to ká ban le het foly tat ni. Ha son ló a sza -
bá lyo zá si hely zet a köz hasz nú szer ve ze tek be fek te té si te -
vé keny sé gét il le tõ en is. A be fek te té si sza bály zat nem a
nyil ván tar tás ba vé tel hez, ha nem a be fek te té si te vé keny ség 
vég zé sé hez szük sé ges, ezért szük ség te len azt a nyil ván tar -
tás ba vé te li ké re lem hez csa tol ni, de a Kszt. 26.  § k) pont ja
sze rin ti, a köz hasz nú szer ve zet sa ját esz kö ze i bõl tör té nõ
ér ték pa pír, tár sa sá gi tag sá gi jog vi szony ból ere dõ va gyon -
ér té kû jog, in gat lan és más egyéb hosszú távú be fek te tést
szol gá ló va gyon tárgy szer zé sé re irá nyu ló be fek te té si te vé -
keny sé get csak a sza bály zat meg al ko tá sát köve tõen le het
foly tat ni.

6. Pe res vagy nem pe res el já rás ban kell dön te nie a bí ró -
ság nak, ha az ügyész a köz hasz nú sá gi fo ko zat ból tör té nõ
át so ro lás, il let ve a tör lés iránt ké rel met ter jeszt elõ?

A Kszt. „A köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel re, az át -
so ro lás ra és a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ból való tör lés re 
vo nat ko zó el já rás sza bá lyai” cím alatt 22.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ ír ja, hogy a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel, a
köz hasz nú sá gi fo ko za tok kö zöt ti át so ro lás, va la mint a
köz hasz nú jog ál lás tör lé se irán ti ké rel met a szer ve zet nyil -
ván tar tás ba vé te lé re ille té kes bí ró ság nál, ha a nyil ván tar -
tás ba vé tel re nem a bí ró ság jo go sult, az erre jo go sult szer -
ve zet nél kell be nyúj ta ni. A (3) be kez dés ér tel mé ben a köz -
hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl, az át so ro lás ról és a

tör lés rõl a bí ró ság nem pe res el já rás ban ha tá roz. A 23.  §
sze rint az ügyész a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel re
ille té kes bí ró ság nál in dít vá nyoz hat ja a köz hasz nú jog ál lás
tör lé sét, ille tõ leg az ala cso nyabb köz hasz nú sá gi fo ko zat ba 
tör té nõ át so ro lást, ha a köz hasz nú szer ve zet mû kö dé se és
va gyon fel hasz ná lá sa az e tör vény ben, a lé te sí tõ ok irat ban
vagy az en nek alap ján ké szí tett bel sõ sza bály za tok ban fog -
lalt ren del ke zé sek nek nem fe lel meg, és ezen a szer ve zet
az ügyé szi fel hí vás után sem vál toz tat. Az ügyész e jo go -
sult sá ga a Kszt. 21.  §-án ala pu ló, a szer ve zet tör vényes
mû kö dé se fe let ti tör vényességi fel ügye let gya kor lá sá hoz
kap cso ló dik.

A Kszt. 22.  §-hoz fû zött in do ko lás sze rint a fen ti el já rás
ké re lem re in dul. A köz hasz nú nyil ván tar tást vég zõ bí ró ság 
köt ve van a köz hasz nú vá mi nõ sít he tõ szer ve zet ké rel mé -
hez. A 23.  §-hoz kap cso ló dó in do ko lás ugyan ak kor úgy
fo gal maz, hogy a köz hasz nú szer ve zet köz hasz nú nyil ván -
tar tás ból való tör lé sé re irá nyu ló ké rel met a köz hasz nú
szer ve zet, a tör lés re irá nyu ló ke re se tet az ügyész ség nyújt -
hat be.

A Kszt. in do ko lá sa azon ban el len té tes a Kszt. 22.  §
(3) be kez dé sé nek egy ér tel mû ren del ke zé sé vel, ami kor ki -
mond ja, hogy a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl, az
át so ro lás ról és a tör lés rõl a bí ró ság nem pe res el já rás ban
ha tá roz. Nem hagy ha tó fi gyel men kí vül az a kö rül mény
sem, hogy az ala pít vá nyok nyil ván tar tás ba vé te lét és a tör -
lés sel tör té nõ meg szû né sét sza bá lyo zó Ptk. 74/A.  §-ának
(5) és (6) be kez dé se, va la mint a tár sa dal mi szer ve ze tek
nyil ván tar tás ba vé te lét sza bá lyo zó, az egye sü lé si jog ról
 szóló 1989. évi II. tör vény 15.  §-ának (2) és (7) be kez dé se
is a bí ró ság nem pe res el já rá sá ban tör té nõ ha tá ro zat ho za -
tal ról ren del ke zik. A Kszt. 23.  §-ban meg ha tá ro zott át so -
ro lás és tör lés iránt ké re lem re in du ló el já rá sok ban ke re set -
le ve let ezért az ügyész sem ter jeszt het elõ, ké rel mé rõl a bí -
ró ság nem pe res el já rás ban dönt.

IV.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel a jog egy sé gi ta nács – a bí -
ró sá gi jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
(Bsz. 27.  §) – a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá -
ro zott, és e ha tá ro za tát a Bsz. 32.  § (4) be kez dé se alap ján a
Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest 2006. szep tem ber 26.

Ba u er Já nos né dr. s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Da rák Pé ter s. k., Dr. Koz ma György s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Bu zin kay Zol tán s. k., Dr. Ma da rász Gab ri el la s. k.,
bíró bíró
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A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

5/2006. KJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Köz -
igaz ga tá si Jog egy sé gi Ta ná csa a 2006. szep tem ber 26.
nap ján meg tar tott nem nyil vá nos ülésén az egy sé ges ítél -
ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a Ma gyar Köz tár -
sa ság leg fõbb ügyé szé nek in dít vá nya alap ján meg hoz ta a
kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

1. A bí ró ság az ala pít vány mû kö dé se so rán is ki je löl he -
ti a ke ze lõ szer vet (szer ve ze tet), ha er rõl az ala pí tó nem
gon dos ko dott, il let ve a ki je lölt szerv (szer ve zet) a fel adat
el lá tá sát nem vál lal ja.

2. Több ala pí tó ál tal lét re ho zott ala pít vány nál az egyik
ala pí tó ha lá la, il let ve meg szû né se ese tén – az ala pí tói jo -
gok gya kor lá sá ra ki je lölt más sze mély hi á nyá ban – a töb bi
ala pí tó az ala pí tó ok ira tot mó do sít hat ja.

3. A ke ze lõ szerv egyes tag ja i nak ki je lö lé se az ala pí tó
ok irat ren del ke zé se sze rint szün tet he tõ meg. A ke ze lõ
szerv (szer ve zet) ala pít vá nyi cé lo kat ve szé lyez te tõ te vé -
keny sé ge ese tén az ala pí tó a tel jes ke ze lõ szerv (szer ve zet) 
ki je lö lé sét von hat ja vissza és ke ze lõ ként más szer vet
(szer ve ze tet) je löl het ki.

4. A bí ró ság a Ptk. 74/C.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt
ala pí tói jo go sult sá go kat in do kolt eset ben, az ala pít vány
ne vé nek, cél já nak és va gyo ná nak figye lembe véte lével
gya ko rol hat ja, ezért az erre vo nat ko zó be je len tés meg ala -
po zott sá gát vizs gál nia kell.

INDOKOLÁS

I.

A leg fõbb ügyész a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá -
sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör vény (a továb biak ban:
Bsz.) 31.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint 31.  §
(2) be kez dé sé nek ren del ke zé se alap ján jog egy sé gi el já rás
le foly ta tá sát és jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát kez de -
mé nyez te a kö vet ke zõ kér dé sek ben:

1. Ha az ala pít vány mû kö dé se so rán vá lik szük sé ges sé
a ke ze lõ szerv ki je lö lé se, azt a bí ró ság a Ptk. 74/C.  §
(2) be kez dé se alap ján ki je löl he ti-e?

A Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.III.38.579/2000/3. szá mú
vég zé sé ben ki fej tett ál lás pont sze rint a bí ró ság csak ab ban
az eset ben ren del kez het a ke ze lõ szerv ki je lö lé sé rõl, ha azt
az ala pí tó a nyil ván tar tás ba vé tel so rán el mu lasz tot ta, ille -

tõ leg az ala pí tó ál tal meg je lölt sze mé lyek a fel adat el lá tá -
sát nem vál lal ják, to váb bá ab ban az eset ben, ha az ala pí tó
ha lá la, ille tõ leg meg szû né se  miatt az ala pí tói jo gok gya -
kor lá sá ra nem ke rül het sor. A ke ze lõ szer ve zet bí ró ság ál -
tal tör té nõ ki je lö lé sé vel kap cso lat ban a Leg fel sõbb Bí ró -
ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u ma a BH. 2000. évi 8. szám ban 
köz zé tett vé le mé nyé nek 7. pont já ban is úgy fog lalt ál lást,
hogy a ke ze lõ szerv ki je lö lé sé vel kap cso la tos jo go sult ság
a bí ró sá got csak az ala pí tó ha lá la, meg szû né se ese tén il le ti
meg. Lé te zõ ala pí tók ese té ben azon ban a ke ze lõ szerv ki -
je lö lé se bí ró sá gi el já rás ban nem kény sze rít he tõ ki.

Az irány mu ta tó gya kor lat tal az íté lõ táb lák gya kor la ta
el len té tes.

A Pé csi Íté lõ táb la Knyf.III.20.114/2003/3. szá mú vég -
zé sé nek in do ko lá sá ban fog lal tak sze rint a bí ró ság nak a ke -
ze lõ szerv ki je lö lé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé ge nem kor -
lá toz ha tó az ala pít vány nyil ván tar tás ba vé te lé re irá nyu ló
el já rás ra, mi u tán az ala pí tó nak a ke ze lõ szerv ki je lö lé sé re
vo nat ko zó joga sem ki zá ró lag az ala pí tás kor áll fenn. A
Pé csi Íté lõ táb la ál lás pont ja sze rint a bí ró ság nem csak
 abban az eset ben dönt het a ke ze lõ szerv ki je lö lé sé rõl, ha
er rõl az ala pí tó az ala pít vány lét re ho zá sa kor nem gon dos -
ko dott, ha nem ak kor is, ha a ke ze lõ szerv (szer ve zet) sze -
mé lyi össze té te lé ben be kö vet ke zett vál to zá sok  miatt a ki -
je lö lés utóbb vá lik szük sé ges sé.

A Ptk. 74/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rint ala pít vány
tar tós, köz ér de kû cél ér de ké ben hoz ha tó lét re. A tar tós mû -
kö dés sel, mint tör vényi fel té tel lel szük ség kép pen együtt
jár nak az ala pít vány ke ze lõ szer vé ben be kö vet ke zett sze -
mé lyi vál to zá sok. A ku ra tó ri u mi tag ha lá la, a tiszt ség rõl
való le mon dá sa, az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott idõ tar -
tam el tel te, il let ve fel té tel be kö vet ke zé se mind olyan kö -
rül mény, amely meg kö ve te li, hogy az ala pí tó az ala pít -
vány lé te sí té sét köve tõen is gon dos kod jon az ala pít vány
za var ta lan mû kö dé sét biz to sí tó ke ze lõ szerv ki je lö lé sé rõl.
El len ke zõ ál lás pont ér vé nye sí té se azt ered mé nyez né, hogy 
min den olyan eset ben, ami kor a fen ti kö rül mé nyek be kö -
vet kez te ese tén az ala pí tó a ke ze lõ szerv ki je lö lé sét el mu -
laszt ja, vagy az ala pí tók egy sé ges aka rat-el ha tá ro zá sa bár -
mely ok ból hi ány zik, az egyéb ként tör vényesen mû kö dõ,
meg fe le lõ szer ve ze ti ke re tek kel, va gyo ni hát tér rel ren del -
ke zõ, sok eset ben köz hasz nú vagy ki e mel ke dõ en köz hasz -
nú te vé keny sé get el lá tó ala pít vá nyok meg szün te té se el ke -
rül he tet len len ne. Ezen túl me nõ en az ala pí tói passzi vi tás
le he tõ sé get nyúj ta na a Ptk. 74/A.  §-a (3) be kez dé sé ben
rög zí tett, az ala pít vány vissza vo ná sá ra vo nat ko zó ti la lom
meg ke rü lé sé re is.

A Fõ vá ro si Íté lõ táb la 1.Kny.52.084/2004/3. szá mú vég -
zé sé ben ugyan csak arra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy
mi u tán az ala pít vány öt tagú ku ra tó ri u ma le mon dott, az
ala pí tó azon ban új ku ra tó ri u mot nem je lölt és úgy nyi lat -
ko zott, hogy a ku ra tó ri um tag ja i nak sze mé lyé re ja vas la tot
ten ni nem tud, a ke ze lõ szerv bí ró ság ál ta li ki je lö lé se nem
je len ti az ala pí tói jo gok el vo ná sát, a ke ze lõ szerv ki je lö lé -
se a Ptk. 74/C.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint a bí ró -
ság kö te les sé ge.
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A Leg fõbb Ügyész ség hi vat ko zott to váb bá a Sze ge di
Íté lõ táb la a Knyf.II.20.287/2003/2. szá mú vég zé sé re is.

2. Az ala pí tó(k) ha lá la ese tén a töb bi ala pí tó jo go sult-e
az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá ra?

A Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za ta i nak hi va ta los gyûj te -
mé nyé ben köz zé tett 157. szá mú elvi ha tá ro zat sze rint az
ala pít vány ala pí tó ok ira ta csak az ala pí tók egy be hang zó
nyi lat ko za ta ese tén mó do sít ha tó.

Az egy sé ges jo gal kal ma zói gya kor lat sze rint több ala pí -
tó ese tén új ke ze lõ szerv ki je lö lé sé re csak va la mennyi ala -
pí tó együt tes dön té se alap ján ke rül het sor. Arra vo nat ko -
zó an azon ban, hogy va la mely ala pí tó ha lá la ese tén a mó -
do sí tás le het sé ges-e, el len té tes dön té sek szü let tek. A Leg -
fel sõbb Bí ró ság Kny.III.27.739/1998. szá mú, az elvi ha tá -
ro za tok kö zött 264. sor szám alatt köz zé tett ese ti dön té sé -
ben úgy fog lalt ál lást, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá nál a
meg szûnt (meg halt) ala pí tó kat fi gyel men kí vül kell hagy -
ni. Az in do ko lás sze rint egy ala pí tó ha lá la kö vet kez té ben
nem sem mi sül het meg a töb bi ala pí tó nak a Ptk. 74/C.  §
(6) be kez dé sé ben biz to sí tott, a ke ze lõ szerv ki je lö lé sé vel
vagy vissza hí vá sá val kap cso la tos jo go sult sá ga. Ezen ér -
tel me zés sze rint a Ptk. 74/C.  § (6) be kez dé se alap ján a bí -
ró ság ki zá ró lag ak kor jo go sult a ku ra tó ri um ki je lö lé sé re,
ha az ala pí tó(k) ha lá la, meg szû né se foly tán nincs olyan lé -
te zõ ala pí tó, aki az ala pít vány te kin te té ben az ala pí tói jo -
go kat gya ko rol hat ná.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.I.28.753/1998/4. szá mú, va -
la mint Kny.I.28.561/1998/4. szá mú vég zé se i ben a fen ti ek -
kel el len tét ben úgy fog lalt ál lást, hogy a ha lál, il let ve a jogi 
sze mély meg szû né se ese té ben az ala pí tói jo go kat továb -
biak ban az el halt, il let ve a meg szûnt jogi sze mély he lyett
más ter mé sze tes vagy jogi sze mély nem gya ko rol hat ja. A
ki e sett ala pí tó he lyett a töb bi ala pí tó nyi lat ko za ta az el halt, 
il let ve meg szûnt ala pí tó jog nyi lat ko za tát nem pó tol hat ja,
nem he lyet te sít he ti, mert az ala pí tó sze mé lyé hez kö tõ dõ
ezen jo gok nem há ram la nak rá juk. Egy hi ány zó egye zõ
aka rat nyi lat ko zat ese tén a töb bi ala pí tó az összes ala pí tót
meg il le tõ, és csak kö zö sen gya ko rol ha tó ala pí tói jo go kat
te hát nem gya ko rol hat ja, ugyan úgy ahogy ab ban az eset -
ben sem, ha az összes ala pí tó lé te zik, azon ban az együt tes
jog gya kor lás hoz hi ány zik a kö zös aka rat.

Az elõ zõ ál lás pont tal egye zõ gya kor la tot foly tat a Sze -
ge di és a Pé csi Íté lõ táb la, az utób bi ál lás pon tot kö ve ti a
Fõ vá ro si Íté lõ táb la gya kor la ta.

A Fõ vá ro si Íté lõ táb la 1.Kny.52.065/2004/3. szá mú vég -
zé sé nek in do ko lá sá ban ki fej tett ál lás pont sze rint az ala pít -
vány lét re ho zá sa a ter mé sze tes sze mély, il let ve a jogi sze -
mély sze mély hez fû zõ dõ jo go sít vá nya, ezért a ter mé sze tes
sze mély ha lá la, il let ve a jogi sze mély meg szû né se ese tén
az ala pí tói jog te kin te té ben jog utód lás nak he lye nincs. A
ki e sõ ala pí tó aka rat nyi lat ko za ta hi ány zik az ala pí tói jog
gya kor lá sá hoz ugyan úgy, mint ab ban az eset ben, ha az ala -
pí tók kö zött hi ány zik az aka rat egy ség.

A vég zés ben a Fõ vá ro si Íté lõ táb la arra is rá mu ta tott,
hogy a Ptk. 74/C.  §-ának (7) be kez dé se sze rint az ala pí tó
vagy a jo ga i nak gya kor lá sá ra ki je lölt más sze mély hi á nyá -
ban il let he tik meg az ala pí tói jo go sult sá gok a bí ró sá got,
azon ban csak a ke ze lõ szerv vagy az ügyész ség erre vo nat -
ko zó be je len té se alap ján. Ki zá ró jog sza bá lyi ren del ke zés
hi á nyá ban, e tör vényi ren del ke zés ér tel mé ben le he tõ ség
van arra, hogy a több ala pí tó ál tal ala pí tott ala pít vány ese -
té ben egy ala pí tó ki esé se kor a ki e sett ala pí tó ala pí tói jo ga it 
a bí ró ság gya ko rol ja. Ez azon ban a bí ró sá got nem au to ma -
ti ku san il le ti meg. Az ala pí tói jo gok bí ró ság ál ta li gya kor -
lá sá ra a meg lé võ ala pí tó ön ma gá ban nem, csak az ala pít -
vány ke ze lõ szer vé vel együtt ter jeszt het elõ ké rel met.

3. A ke ze lõ szer ve zet ala pít vá nyi cé lo kat ve szé lyez te tõ 
te vé keny sé ge ese tén az ala pí tó ki zá ró lag a tel jes ke ze lõ
szer ve ze tet vagy az egyes ku ra tó ri u mi ta go kat is vissza -
hív hat ja?

A ke ze lõ szerv, il let ve an nak egyes tag jai vissza hí vá sát
il le tõ en el lent mon dá sos jo gal kal ma zói gya kor lat ala kult
ki, az aláb bi ak sze rint:

A Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.II.28.344/1998/3. szá mú,
va la mint a Leg fel sõbb Bí ró ság Kpkf.II.25.304/
1992/2. szá mú vég zé se i nek in do ko lá sa sze rint a Leg fel -
sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u ma 2. szá mú mó do sí -
tott ál lás fog la lá sá nak III. pont ja sze rint le he tõ ség van arra, 
hogy az ala pí tó ke ze lõ ként – amely az ala pít vány ál ta lá nos 
ügy dön tõ, ügy ve ze tõ és kép vi se lõ szer ve – ku rá to rok ból
(gond no kok ból) álló, több ta gú ku ra tó ri u mot hoz zon lét re.
A tör vény te hát til tó ren del ke zést, vagy kö te le zõ ren del ke -
zést nem tar tal maz a ke ze lõ szerv össze té te le, a ke ze lõ je -
lö lé se tár gyá ban. Ezért a Leg fel sõbb Bí ró ság ál lás pont ja
sze rint le het sé ges, hogy a ke ze lõ szerv össze té te lét oly
mó don vál toz tas sa meg, hogy a ku ra tó ri um egy vagy több
tag já nak te vé keny sé gét ér té kel ve (vagy egyéb más sze mé -
lyi kö rül mé nye i ben be állt vál to zás foly tán) a ku ra tó ri u mi
tag ság alól fel men ti és mást je löl a ku ra tó ri u mi tag ság el lá -
tá sá ra. Az ala pít vány tar tós mû kö dé se tör vényi fel té tel,
ezért a gya kor lat ban az ala pít vá nyok ku ra tó ri u má ban sze -
mé lyi vál to zá sok kö vet kez het nek be, ame lye ket az ala pí -
tó nak ter mé sze te sen figye lembe kell ven nie és a ku ra tó ri -
um za var ta lan te vé keny sé gét a vál to zá sok után is biz to sí -
ta ni kell. A gya kor la ti élet meg kö ve te li te hát, hogy az ala -
pít vány ku ra tó ri u má ban sze mé lyi vál to zá sok kö vet kez -
hes se nek be, a jog biz ton ság és az ala pít vá nyok te vé keny -
sé ge tör vényességének fel ügye le te pe dig meg kö ve te li azt,
hogy e vál to zá so kat a bí ró ság a nyil ván tar tá son át ve zes se.

A Leg fel sõbb Bí ró ság több ese ti dön té sé ben
(Kny.III.29.265/1999/4., Kny.III.27.815/1999.) ez zel
szem ben úgy fog lalt ál lást, hogy az ala pí tó nak a kurató -
rium, ille tõ leg a ke ze lõ szer ve zet meg vál toz ta tá sá val, tag -
ja i nak vissza vo ná sá val kap cso la to san hi vat koz nia kell az
ala pít vá nyi cé lok ve szé lyez te té sé re, meg kell je löl ni, mi
 miatt kí ván ja az ala pít vány ku ra tó ri u má nak meg vál toz ta -
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tá sát, új ku ra tó ri um, ille tõ leg ke ze lõ szer ve zet lét re ho zá -
sát. A Ptk. 74/C.  §-ának (6) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ en
azon ban a ke ze lõ szerv egyes tag ja it nem le het vissza hív -
ni. Ha a ku ra tó ri um össze té te lét bár mely ok ból meg kell
vál toz tat ni, az egész ke ze lõ szerv ki je lö lé sét vissza kell
von ni, és az új össze té te lû tes tü let bí ró sá gi nyil ván tar tás ba
vé te lét kell kér ni. Ezt a gya kor la tot kö ve ti a Sze ge di Íté lõ -
táb la is, amely Knyf.II.20.207/2003/2. szá mú vég zé sé ben
ugyan csak arra mu ta tott rá, hogy az ala pí tó csak az ala pít -
vány cél já nak ve szé lyez te té se ese tén jo go sult a ke ze lõ
szerv ki je lö lé sé nek vissza vo ná sá ra és csak a ke ze lõ szerv
egé szét von hat ja vissza, az egyes ta go kat kü lön-kü lön
nem.

4. Az ala pí tói jo go sult sá gok bí ró ság ál ta li gya kor lá sa
so rán az ala pí tó ok irat mó do sí tá sa iránt a Ptk. 74/C.  §
(7) be kez dé sé nek utol só mon da ta alap ján elõ ter jesz tett ké -
re lem kap csán a mó do sí tás in do kolt sá gát a bí ró ság nak
kell-e vizs gál nia?

A Ptk. 74/C.  § (7) be kez dé se sze rint az ala pí tó az ala pí tó 
ok irat ban jo ga i nak gya kor lá sá ra – kü lö nö sen ha lá la, meg -
szû né se ese té re – maga he lyett más sze mélyt is ki je löl het.
E sze mély re az ala pí tó ra vo nat ko zó ren del ke zé sek az
irány adók. A ki je lö lést a nyil ván tar tás ba vé tel után az ala -
pí tó nem von hat ja vissza. Ala pí tó vagy a jo ga i nak gya kor -
lá sá ra ki je lölt más sze mély hi á nyá ban – a ke ze lõ szerv
(szer ve zet) vagy az ügyész ség erre vo nat ko zó be je len té se
alap ján – az ala pí tói jo go sult sá gok a bí ró sá got il le tik meg.

A Ptk. 74/C.  § (7) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val kap -
cso lat ban el té rõ jo gal kal ma zói gya kor lat ala kult ki an -
nak meg íté lé sé ben, hogy a bí ró ság a mó do sí tás iránt elõ -
ter jesz tett ké re lem in do kolt sá gát kö te les-e vizs gál ni és
az ala pí tó ok ira tot csak ab ban az eset ben kö te les-e mó -
do sí ta ni, ha e nél kül az ala pít vány to váb bi mû kö dé se ve -
szé lyez tet ve len ne.

A ké re lem nek meg fe le lõ mó do sí tás szé les kör ben el ter -
jedt jo gal kal ma zói gya kor lat.

A Fõ vá ro si Íté lõ táb la 1.Kny.52.257/2003/2. szá mú vég -
zé sé nek in do ko lá sá ban ki fej tett ál lás pont ja sze rint azon -
ban az ala pí tó nak nem kö te le zett sé ge, ha nem jo go sult sá ga
az ala pí tó ok irat mó do sí tá sa, ezért a ki e sett ala pí tó he lyett
a bí ró ság nak sem kö te le zett sé ge, ki zá ró lag tör vényi le he -
tõ sé ge az ala pí tó ok irat fel te he tõ szán dé ka sze rin ti mó do -
sí tá sa. Az ala pí tó ok irat bí ró ság ál ta li mó do sí tá sa pe dig el -
sõ sor ban ak kor in do kolt, ha anél kül az ala pí tói szán dék
csor bul na, az ala pít vány mû kö dés kép te len né vál na.

A Fõ vá ro si Íté lõ táb la az 1.Kny.52.158/2003/4. szá mú
vég zé sé ben arra is rá mu ta tott, hogy az ala pí tó ok irat mó -
do sí tá sá nak kény sze re szük sé ges ah hoz, hogy azt a Ptk.
74/C.  § (7) be kez dé se alap ján a bí ró ság mó do sít sa. Ön ma -
gá ban az, hogy a ku ra tó ri um tag jai to váb bi cé lok ki tû zé sé -
re, vagy te vé keny ség vég zé sé re lát nak le he tõ sé get, vagy
pél dá ul az ala pít vány nem köz hasz nú szer ve zet, az ala pít -
vány ala pí tó ok irat sze rin ti mû kö dé sét nem érin ti, nem gá -

tol ja, de nem csor bít ja az ala pí tói szán dé kot sem, ezért a
mó do sí tás ra nem ke rül het sor. Ez zel szem ben, ha az ala pít -
vány szék hely hasz ná la ti joga meg szû nik, vagy a ke ze lõ
szer ve zet nem lát ja el a fel ada tát, ezek már le het nek a mû -
kö dés aka dá lyai, ame lyek in do kol hat ják az ala pí tó ok irat
bí ró sá gi mó do sí tá sát.

II.

A jog egy sé gi ta nács nem nyil vá nos ülé sén a leg fõbb
ügyész kép vi se lõ je a jog egy sé gi in dít vány ban fog lal ta kat
fenn tar tot ta. Ki fej tet te, hogy ál lás pont juk sze rint a bí ró ság
az ala pít vány mû kö dé se so rán is ki je löl he ti a ke ze lõ szer -
vet; bár mely ala pí tó ha lá la vagy meg szû né se ese tén jo ga it
a bí ró ság gya ko rol hat ja, de olyan ér tel me zés is in do kol ha -
tó, amely sze rint amíg az ala pít vány nak van ala pí tó ja, a bí -
ró ság az ala pí tói jo go kat nem ve he ti át; a ke ze lõ szerv tag -
já nak ki je lö lé se az ala pí tó ok irat ren del ke zé se sze rint von -
ha tó vissza, en nek hi á nyá ban csak a tel jes ke ze lõ szerv
vissza vo ná sá ra ke rül het sor, to váb bá a bí ró ság nak min den
eset ben vizs gál nia kell, hogy in do kolt-e az ala pí tó ok irat
mó do sí tá sa.

III.

1. A Ptk. 74/C.  § (6) be kez dé se sze rint, ha a ke ze lõ
szerv (szer ve zet) te vé keny sé gé vel az ala pít vány cél ját ve -
szé lyez te ti, az ala pí tó a ki je lö lést vissza von hat ja és ke ze -
lõ ként más szer vet (szer ve ze tet) je löl het ki. Ugyan ak kor a
Ptk. 74/C.  § (2) be kez dé sé nek ren del ke zé se ér tel mé ben a
bí ró ság kö te les ke ze lõ szerv (szer ve zet) ki je lö lé sé rõl gon -
dos kod ni, ha er rõl az ala pí tó nem ren del ke zett, ille tõ leg a
ke ze lõ szerv (szer ve zet) a fel adat el lá tá sát nem vál lal ja. A
Ptk. nem tar tal maz olyan kor lá to zó sza bályt, amely sze rint
a bí ró ság kö te le zett sé ge a ke ze lõ szerv (szer ve zet) ki je lö -
lé sé vel kap cso lat ban csak az ala pít vány lé te sí té se kor áll
fenn. Az új ke ze lõ szerv ki je lö lé sé nek jo go sult sá ga te hát
el sõ sor ban az ala pí tót il le ti meg, azon ban ha az ala pí tó
e jo gá val nem él, és új ke ze lõ szerv ki je lö lé se bár mely ok -
ból szük sé ges sé vá lik, a bí ró ság a Ptk. 74/C.  § (2) be kez dé -
se alap ján az ala pít vány mû kö dé se so rán is kö te les új ke ze -
lõ szerv (szer ve zet) ki je lö lé sé rõl gon dos kod ni.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Kny.III.38.579/2000/3. szá mú
vég zé sé ben ki fej tett – a fen ti ek kel el len té tes – ál lás pont ja,
va la mint a BH. 2000. évi 8. szá má ban köz zé tett vé le mény
7. pont já ban ki fej tett ál lás pont a Ptk. 2002. ja nu ár 1-jé ig
ha tá lyos ren del ke zé se alap ján szü le tett. A Ptk.
74/C.  §-ának (6) be kez dé se ezen idõ pon tig úgy ren del ke -
zett, hogy ha a ke ze lõ szerv (szer ve zet) te vé keny sé gé vel
az ala pít vány cél ját ve szé lyez te ti, az ala pí tó ki je lö lést
vissza von hat ja és ke ze lõ ként más szer vet (szer ve ze tet) je -
löl het ki. Az ala pí tó ha lá la, meg szû né se után ez a jo go sult -
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ság a bí ró sá got il le ti meg. A 2001. évi CVI. tör vény 8.  §
(1) be kez dé se a Ptk. 74/C.  § (6) be kez dé sé nek má so dik
mon da tát 2002. ja nu ár 1-jétõl ha tá lyon kí vül he lyez te, ez -
zel meg szün tet te azt a kor lá to zást, hogy a ke ze lõ szerv
(szer ve zet) ki je lö lé sé nek jo go sult sá ga az ala pít vány mû -
kö dé se so rán a bí ró sá got csak az ala pí tó ha lá la, il let ve
meg szû né se után il le ti meg. A Leg fel sõbb Bí ró ság ko ráb bi 
ál lás pont ját erre a ren del ke zés re ala pí tot ta, amely a Ptk.
mó do sí tá sa foly tán 2002. ja nu ár 1-jétõl meg ha la dot tá vált.
Az íté lõ táb lák ezért 2003. év tõl már egy sé ge sen he lyes és
irány mu ta tó gya kor la tot ala kí tot tak ki.

2. A Ptk. 74/B.  § (5) be kez dé se sze rint az ala pí tó az ala -
pí tó ok ira tot in do kolt eset ben – az ala pít vány ne vé nek, cél -
já nak és va gyo ná nak sé rel me nél kül – mó do sít hat ja. A mó -
do sí tás ra egye bek ben az ala pít vány nyil ván tar tás ba vé te -
lé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni.
E ren del ke zés bõl kö vet ke zõ en több ala pí tó ese tén az ala -
pí tó ok ira tot az ala pí tók csak egy be hang zó aka rat el ha tá ro -
zás sal mó do sít hat ják.

A Ptk. 74/C.  § (7) be kez dé se ér tel mé ben az ala pí tó az
ala pí tó ok irat ban az e tör vény ben biz to sí tott jo ga i nak gya -
kor lá sá ra – kü lö nö sen ha lá la, meg szû né se ese té re – maga
he lyett más sze mélyt is ki je löl het. E sze mély re, az ala pí tó -
ra vo nat ko zó ren del ke zé sek az irány adók. A ki je lö lést a
nyil ván tar tás ba vé tel után az ala pí tó nem von hat ja vissza.
Ala pí tó vagy a jo ga i nak gya kor lá sá ra ki je lölt más sze mély
hi á nyá ban – a ke ze lõ szerv (szer ve zet) vagy az ügyész ség
erre vo nat ko zó be je len té se alap ján – az ala pí tói jo go sult -
sá gok a bí ró sá got il le tik meg.

A Ptk. idé zett ren del ke zé se alap ján az ala pí tó ha lá la, il -
let ve meg szû né se ese tén jo ga i nak gya kor lá sá ra el sõ sor ban 
az ala pí tó ok irat ban ki je lölt más sze mély jo go sult. Ha az
ala pí tó ok irat az ala pí tó ha lá la, il let ve meg szû né se ese té re
a jog gya kor lás ra jo go sult más sze mélyt nem je löl meg, az
ala pí tói jo go sult sá gok a bí ró sá got il le tik meg.

A Ptk. 74/C.  § (7) be kez dé sét a 2001. évi CVI. tör vény
3.  § (3) be kez dé se ik tat ta be 2002. ja nu ár 1-jei ha tállyal.
Ezen idõ pon tig – új ke ze lõ szerv ki je lö lé sé nek jo gát ki vé -
ve – a Ptk. nem tar tal ma zott sza bályt arra vo nat ko zó an,
hogy az ala pí tó ha lá la, il let ve meg szû né se ese tén jo ga it ki,
vagy mely szerv gya ko rol hat ja. A Leg fel sõbb Bí ró ság a
mû kö dõ ké pes ség biz to sí tá sa ér de ké ben ala kí tot ta ki azt a
gya kor la tát, amely le he tõ vé tet te, hogy az egyik ala pí tó ha -
lá la (meg szû né se) ese tén a töb bi ala pí tó a meg halt (meg -
szûnt) ala pí tó bi zo nyos jo go sít vá nya it – például az ala pí tó
ok irat szük sé ges mó do sí tá sát – gya ko rol has sa.

A Ptk. je len leg ha tá lyos 74/C.  §-ának (7) be kez dé se
már egy ér tel mû ren del ke zést tar tal maz arra vonatko -
zóan, hogy az ala pí tó vagy jo ga i nak gya kor lá sá ra ki je -
lölt más sze mély hi á nyá ban az ala pí tói jo go sult sá gok a
bí ró sá got il le tik meg. Az ala pí tói jo go sult sá gok a bí ró -
sá got te hát ak kor il le tik meg, ha az ala pít vány ala pí tó
nél kül ma rad. Ha az ala pít ványt több ala pí tó hoz ta lét re

és az egyik ala pí tó idõ köz ben meg halt vagy meg szûnt,
az ala pít vány nem ma radt ala pí tó nél kül, mi vel a töb bi
ala pí tó ké pes az ala pí tói jo gok gya kor lá sá ra. Ez eset ben
az ala pí tói jo go kat a Ptk. 74/C.  § (7) be kez dé se alap ján
nem a bí ró ság, ha nem a töb bi ala pí tó gya ko rol hat ja egy -
be hang zó aka rat nyi lat ko zat tal.

Az ala pít vány olyan egy sé ges va gyon tö meg nek te -
kin ten dõ, mely nek az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott
cé lok ér de ké ben való ered mé nyes mû köd te té sét az ala -
pí tók nak vagy a bí ró ság nak – a ke ze lõ szerv (szer ve zet)
te vé keny sé ge út ján – biz to sí ta ni uk kell. Amed dig az
ala pít vány egy vagy több ala pí tó ja az ala pí tó ok irat ban
meg ha tá ro zott cél meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ala pí tói
dön té se ket ké pes meg hoz ni, a bí ró ság a tör vényes elõ -
írásoknak meg fe le lõ ala pí tói dön té sek nyil ván tar tás ba
vé te lé re ren del ke zik ha tás kör rel. Ezt a jog ér tel me zést
tá maszt ja alá a Ptk. 74/C.  § (7) be kez dés ben fog lalt ren -
del ke zé sen túl me nõ en a Ptk. 74/C.  § (2), 74/E.  § (3) és
(4), va la mint (6) be kez dé se is.

3. A Ptk. 74/C.  § (1) be kez dé se sze rint az ala pí tó – az
ala pí tó ok irat ban – ki je löl he ti a ke ze lõ szer vet, ille tõ leg
ilyen cél ra kü lön szer ve ze tet is lét re hoz hat. A ke ze lõ szerv
(szer ve zet) az ala pít vány kép vi se lõ je. Az ala pí tó az ala pí tó 
ok irat ban úgy is ren del kez het – a (3) be kez dés ben fog lalt
kö ve tel mény ke re tei kö zött –, hogy a ke ze lõ szerv (szer ve -
zet) vagy an nak tag ja ki je lö lé se meg ha tá ro zott idõ tar tam ra 
vagy fel té tel be kö vet ke zé sé ig áll fenn. E ren del ke zés
azon ban az idõ tar tam le jár ta, il let ve a fel té tel be kö vet ke -
zé se ese tén is csak az új ke ze lõ szerv (szer ve zet), il let ve az
új tag ki je lö lé sé nek bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé vel egy -
ide jû leg vá lik ha tá lyos sá.

Az ala pít vány ke ze lõ szer vé vel kap cso la tos ren del ke zést
tar tal maz a Ptk. 74/C.  § (6) be kez dé se is, amely sze rint, ha a
ke ze lõ szerv (szer ve zet) te vé keny sé gé vel az ala pít vány cél ját 
ve szé lyez te ti, az ala pí tó a ki je lö lést vissza von hat ja és ke ze lõ -
ként má sik szer vet (szer ve ze tet) jelöl het ki.

A Ptk. idé zett ren del ke zé sei alap ján az ala pít vány ke ze -
lõ szer vé nek meg vál toz ta tá sá ra két mó don ke rül het sor. A
Ptk. 74/C.  § (1) be kez dé se alap ján az ala pí tó az ala pí tó ok -
irat ban meg ha tá roz hat ja, hogy a ke ze lõ szerv (szer ve zet)
vagy an nak bár mely tag ja ki je lö lé se mely idõ tar tam ra
vagy fel té tel be kö vet ke zé sé ig áll fenn. Eb ben az eset ben
az idõ tar tam le jár ta, il let ve a fel té tel be kö vet ke zé se ese tén
le he tõ ség van nem csak új ke ze lõ szerv (szer ve zet), ha nem 
a ke ze lõ szer ven (szer ve ze ten) be lül egy vagy több új tag
ki je lö lé sé re is. A Ptk. 74/C.  § (6) be kez dé se ugyan ak kor
egy ér tel mû ren del ke zést tar tal maz arra vo nat ko zó an, hogy 
ha a ke ze lõ szerv (szer ve zet) te vé keny sé gé vel az ala pít -
vány cél ját ve szé lyez te ti, az ala pí tó csak az egész ke ze lõ
szerv (szer ve zet) ki je lö lé sé nek vissza vo ná sá ról ren del kez -
het és nem egyes ta go ké ról. Ez utób bi eset ben ugyan is a
Ptk. nem új tag vagy ta gok ki je lö lé sé re jo go sít ja fel az ala -
pí tót, ha nem arra, hogy ke ze lõ ként más szer vet (szer ve ze -
tet) je löl jön ki.
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A Ptk. 74/C.  § (1) be kez dé sé nek utol só két mon da tát a
2001. évi CVI. tör vény 3.  § (1) be kez dé se 2002. ja nu ár
1-jé tõl ik tat ta be. A ko ráb ban ha tá lyos sza bá lyok nem tar -
tal maz tak olyan le he tõ sé get, hogy az ala pí tó a ke ze lõ szerv 
egyes tag ja i nak ki je lö lé sét is vissza von hat ja, ha nem a Ptk.
74/C.  § (6) be kez dé sé nek meg fele lõen le he tett el jár ni. A
Ptk. ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján azon ban le he tõ sé ge
van az ala pí tó nak arra, hogy az ala pí tó ok irat ban ren del -
kez zen ar ról, hogy az egyes ta gok ki je lö lé se mi lyen fel té -
te lek be kö vet ke zé se ese tén von ha tó vissza.

4. A Ptk. 74/C.  § (7) be kez dé sé nek utol só mon da ta úgy
ren del ke zik, hogy az ala pí tó vagy a jo ga i nak gya kor lá sá ra
ki je lölt más sze mély hi á nyá ban – a ke ze lõ szerv (szer ve -
zet) vagy az ügyész ség erre vo nat ko zó be je len té se alap -
ján – az ala pí tói jo go sult sá gok a bí ró sá got il le tik meg.
A Ptk. 74/B.  § (5) be kez dé se ér tel mé ben az ala pí tó az ala -
pí tó ok ira tot in do kolt eset ben – az ala pít vány ne vé nek, cél -
já nak és va gyo ná nak sé rel me nél kül – mó do sít hat ja.

A Ptk. 74/B.  § (5) be kez dé se az ala pí tó ok irat mó do sí tá -
sát az ala pít vány mû kö dé se so rán fel té te lek hez köti. Az
ala pí tó az ala pí tó ok ira tot min de nek elõtt az ala pít vány ne -
vé nek, cél já nak és va gyo ná nak sé rel me nél kül mó do sít hat -
ja, to váb bá elõ ír ja azt is, hogy a mó do sí tás ra csak in do kolt
eset ben ke rül het sor. Mi vel a bí ró sá got a Ptk. 74/C.  §
(7) be kez dé se az ala pí tó jo ga i nak gya kor lá sá ra jo go sít ja
fel az ott meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén, a Ptk.
74/B.  § (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott kor lá to zá sok a bí -
ró ság ra is vo nat koz nak. Ezért a bí ró ság nak a ke ze lõ szerv
(szer ve zet) vagy az ügyész ség be je len té se alap ján is vizs -
gál nia kell, hogy in do kolt-e az ala pí tó ok irat mó do sí tá sa,
il let ve az in dít vá nyo zott mó do sí tás nem sér ti-e az ala pít -
vány ne vét, cél ját, il let ve va gyo nát. He lyes gya kor la tot
ala kí tott ki a Fõ vá ro si Íté lõ táb la, ami kor ha tá ro za ta i ban
meg ál la pí tot ta, hogy az ala pí tó ok irat bí ró ság ál ta li mó do -
sí tá sa el sõ sor ban ak kor in do kolt, ha anél kül az ala pí tói
szán dék csor bul na, vagy az ala pít vány mû kö dés kép te len -
né vál na.

IV.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel a jog egy sé gi ta nács – a bí -
ró sá gi jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
(Bsz. 27.  §) – a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá -
ro zott, és e ha tá ro za tát a Bsz. 32.  § (4) be kez dé se alap ján a
Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 26.

Ba u er Já nos né dr. s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Koz ma György s. k., Dr. Bu zin kay Zol tán s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Fe ke te Il di kó s. k., Dr. Kár pá ti Zol tán s. k.,
bíró bíró

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. szeptember 8-i ülésérõl

1. Az OÉT – má so dik ol va sat ban – meg vi tat ta az Új
Ma gyar or szág fej lesz té si ter vé nek stra té gi ai prog ram ját.

A fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos a szó be li
ki egé szí té sé ben hang sú lyoz ta, hogy a 2007–2013 kö zöt ti
idõ sza kot át fo gó, hét éves stra té gi ai prog ram kö zel
8000 mil liárd fo rint ha té kony fel hasz ná lá sá nak cél ja it és
ke re te it je lö li meg. A stra té gi ai terv két fõ cél ki tû zé se a
fog lal koz ta tás bõ ví té se és a tar tós nö ve ke dés elõ se gí té se.
Alap ve tõ nek tar tot ta, hogy a prog ram ban ki je lölt fej lesz té -
si fel ada tok fenn tart ha tó mó don biz to sít sák a tár sa dal mi, a
gaz da sá gi és a kör nye ze ti vi szo nyok job bá té te lét. Ki e mel -
ten fon tos nak ér té kel te a ré gi ók kö zöt ti egyen lõt len sé gek
fo lya ma tos csök ken té sét, és a tár sa dal mi ko hé zió erõsí -
tését.

a) A mun ka vál la lói ol dal a fog lal koz ta tás bõ ví té sé vel
az Új Ma gyar or szág fej lesz té si terv stra té gi ai cél ja ként
egyet ér tett. Ugyan ak kor nem lát ja a kor mány prog ram, a
kon ver gen cia prog ram és az Új Ma gyar or szág fej lesz té si
terv össz hang ját. Nem tart ja ele gen dõ nek, hogy a fog lal -
koz ta tás bõ ví té sét cél zó, az Új Ma gyar or szág fej lesz té si
terv ben sze rep lõ ki emelt cél több ezer mil li árd Ft-os rá for -
dí tás sal a kö vet ke zõ négy év ben csu pán 0,7 szá za lé kos
fog lal koz ta tott ság-nö ve ke dést fog ered mé nyez ni a kon -
ver gen cia prog ram sze rint. A fog lal koz tat ha tó ság, va la -
mint a fog lal koz ta tás nö ve ke dé sé hez az egész tár sa da lom
komp lex fej lõ dé sé re szük ség van. En nek meg va ló sí tá sát a
kor mány prog ram és a kon ver gen cia prog ram több meg -
szo rí tást cél zó ele me is meg ne he zí ti.

A szak szer ve ze tek szá má ra meg ha tá ro zó az élet mi nõ -
ség ala ku lá sa, amely nek ja ví tá sa ér de ké ben kap jon na -
gyobb súlyt a hu mán erõ for rás-fej lesz tés és más, az élet mi -
nõ ség job bí tá sát ered mé nye zõ cél is. Sür ge tõ a la kos ság
egész sé gi ál la po tá nak, élet ki lá tá sa i nak ja ví tá sa, amit rend -
kí vül meg ne he zít, hogy a ha zai mun ka vál la lók nak Ma -
gyar or szá gon át la go san ma 50–60 szá za lék kal kell töb bet
dol goz ni uk a meg él he té sért nyu gat-eu ró pai tár sa ik nál. Az
ok ta tás ban több év ti zed re elõ re szük sé ges ter vez ni, a szak -
ok ta tást a fel sõ ok ta tás sal együt te sen fej leszt ve, a ta nul tak
hasz nál ha tó sá gát nö vel ve.

A fej lesz té si cé lok meg va ló sí tá sát se gít he ti a ma gyar
köz igaz ga tás kon szen zu son ala pu ló új ra gon do lá sa, és an -
nak meg fe le lõ jogi ke re tek be ön té se. A szak szer ve ze tek
fel ve tet ték: a terv bõl nem de rül ki, hogy a köz szol gá lat tal
kap cso la tos el kép ze lé sek mi lyen hu mán erõ for rás sal,
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 milyen in téz mény rend szer rel és mi lyen te rü le ti rend szer -
ben fog nak meg va ló sul ni.

A szak szer ve ze tek szük sé ges nek tart ják, hogy a mo ni -
tor ing te vé keny ség az ed di gi ek nél ha té ko nyab ban mû köd -
jön és ne ve sít ve sze re pel jen, hogy a mo ni tor ing bi zott sá -
gok ban je len van nak az OÉT mun kál ta tói és munkavál -
lalói ol da lá nak kép vi se lõi, a ko ráb bi ak nál na gyobb
súllyal.

A mun ka vál la lói ol dal igé nyel te, hogy az Új Magyar -
ország fej lesz té si terv hez kap cso ló dó ope ra tív prog ra mok
meg tár gya lá sa elõtt az OÉT kap jon tá jé koz ta tást a Nem ze -
ti Fej lesz té si Terv (NFT) I. és a komp lex prog ra mok ered -
mé nye i rõl, hasz no su lá sá ról. Az ol dal egy ben kez de mé -
nyez te, hogy a fej lesz té si ter vek fõ cí mé ben ne sze re pel jen
fan tá zia név: a Nem ze ti Fej lesz té si Terv meg ne ve zést min -
den eset ben az ak tu á lis sor szám vagy az érin tett idõ tar tam
év szá mai kö ves sék.

b) A mun kál ta tói ol dal tá mo gat ta az Új Ma gyar or szág
fej lesz té si ter vé ben meg ha tá ro zott stra té gi ai cé lo kat és
azok tel je sí té sét. Ki e mel ten fon tos nak íté li a fel zár kó zá si
tá mo ga tá si le he tõ sé gek mi nél na gyobb mér té kû fel hasz ná -
lá sát, a fej lesz té sek meg va ló su lá sá nak ered mé nye ként a
vál lal ko zá sok – ki e mel ten a kis- és kö zép vál lal ko zá sok
(kkv.) – ver seny ké pes sé gé nek je len tõs ja vu lá sát, a fog lal -
koz ta tás erõ sí té sét.

Ugyan ak kor szük sé ges nek tar tot ta, hogy a kkv. szek tor
fej lesz té se és tá mo ga tá sa hang sú lyo zot tab ban ke rül jön be
a prog ram ba. A gyen ge jö ve de lem ter me lõ ké pes ség és tõ -
ke el lá tott ság  miatt ré szük re a di rekt tá mo ga tás biz to sí tá sa
nem csak egy sze rû lét kér dés, ha nem fenn ma ra dá suk biz to -
sí tá sa.

Egyet ér tett és fel aján lot ta rész vé te lét egy új in téz -
mény-rend szer ki ala kí tá sá hoz. Ál lás pont juk sze rint a
mun kál ta tók nak fon tos sze re pet kell kap ni uk a fej lesz té si
for rá sok fon to sabb te rü le te i nek a ki je lö lé sé ben, az ak ció -
ter vek ki dol go zá sá ban.

Fel ve tet ték, hogy a szak kép zés nincs össz hang ban a
vál lal ko zá sok kö ré ben fel me rü lõ igé nyek kel, és ez zel
össze füg gés ben ki fo gás ol ta a Tér sé gi In teg rált Kép zé si
Köz pont nak az ered mé nyek is me re te nél kü li to váb bi tá -
mo ga tá sát.

c) A kor mány ol dal vá la szá ban meg erõ sí tet te az át lát -
ha tó ság és a szá mon kér he tõ ség alap el ve i nek ér vé nye sí té -
sét. Egyet ér tett a part ner sé gi kap cso la tok to váb bi erõ sí té -
sé vel.

A kon zul tá ció alap ján az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta -
nács egyet ér tett a fej lesz té si prog ram stra té gi ai cél ja i nak
meg ha tá ro zá sá ban, és tá mo gat ta az Új Ma gyar or szág Fej -
lesz té si Terv át fo gó cél ja it; ki e mel ten fon tos nak tar tot ta a
fog lal koz ta tás bõ ví té sét és a tar tós nö ve ke dés fel té te le i nek 
meg te rem té sét.

A Kor mány és a szo ci á lis part ne rek kö zös tö rek vés ként
fo gal maz ták meg, hogy a fej lesz té si prog ra mok ban erõ -
söd jön a komp le xi tás ra való tö rek vés. Fon tos nak tar tot ták
az in téz mény rend szer ha té kony sá gá nak to váb bi ja ví tá sát.

Meg erõ sí tet ték, hogy a fej lesz té si terv rõl a kon zul tá ci ót az
ope ra tív prog ra mok egyez te té sé vel foly tat ják.

2. Az OÉT meg tár gyal ta és ki egé szí té sek kel el fo gad ta
a 2006. má so dik fél évi mun ka prog ram ját (lásd mel lék let).

A mun ka prog ram mal kap cso lat ban a mun ka vál la lói ol -
dal fenn tar tot ta ál lás pont ját az aláb bi kér dé sek ben:

a) Az OÉT 2006. II. fél évi mun ka prog ram já ban sze re -
pel je nek az or vo sok és az egész ség ügyi szak dol go zók ké -
szen lét ben le töl tött ide je, to váb bá a tûz ol tók túl szol gá la ta
mun ka idõ ként tör té nõ el is me ré sé nek és az el ma radt mun -
ka bé rek ki fi ze té sé nek ak tu á lis kér dé sei.

A kor mány ol dal ál lás pont ja sze rint a kér dés kö rök meg -
vi ta tá sa az ille té kesség szem pont já ból az ága za ti egyez te tõ 
fó ru mok ra tar to zik.

b) 2006 ok tó be ré ben kap ja nak írá sos tá jé koz ta tót az
 államháztartási hi ány for rá sa i ról, össze te võ ele me i rõl a
Pénz ügy mi nisz té ri um össze ál lí tá sá ban. Az ol da lak a tá jé -
koz ta tó ban fog lal tak is me re té ben dön te nek an nak tár gya -
lá si mód já ról.

A kor mány ol dal ál lás pont ja sze rint a költ ség ve té si egyen -
súly hely re ál lí tá sá nak, va la mint a kon ver gen cia prog ram
meg va ló sí tá sá nak fel ada ta i ról le foly ta tott jú ni u si és au gusz -
tu si OÉT kon zul tá ci ó kon meg vi ta tás ra ke rült az ál lam ház tar -
tás hely ze te, de nem zár kó zik el at tól, hogy az OÉT tag jai a
szak tár ca ré szé rõl ak tu á lis tá jé koz ta tást kap ja nak. Ön ál ló na -
pi rend ként azon ban meg vi ta tás ra nem ja va sol ja.

c) A mun ka idõ-irány elv fe lül vizs gá la tá nak vi tá in kép -
vi selt kor mány za ti ál lás pont ról az OÉT ple ná ris fó ru mán
ok tó ber ben kap ja nak tá jé koz ta tást.

A kor mány ol dal vál lal ta, hogy az Eu ró pa Ta nács dön té -
si me net rend jé hez iga zo dó an kon zul tál a kép vi se len dõ
tag ál la mi ál lás pont ról a szo ci á lis part ne rek kel. En nek
meg fele lõen a na pi rend – a kon szen zus sal el fo ga -
dott – OÉT mun ka terv ben no vem ber hó nap ra üte mez ve
sze re pel.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga

Melléklet

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2006. második félévi munkaprogramja

Augusztus

Elõ ter jesz tés a Kor mány kon ver gen cia prog ram já ról
Kor mány za ti fe le lõs: Pénz ügy mi nisz té ri um

Ja vas lat a 2007. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka -
rend re

Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi
 Mi nisz té ri um
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Szeptember

Elõ ter jesz tés az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv stra -
té gi ai prog ram já ról

(A tár sa dal mi egyez te tés má so dik for du ló ja ke re té ben)
Szak ér tõi elõ ké szí tés: az OÉT Nem ze ti Fej lesz té si 

 Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Nem ze ti Fej lesz té si 

 Ügy nök ség

Ja vas lat az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács 2006. má -
so dik fél évi mun ka prog ram já ra

Össze ál lí tá sért fe le lõs: OÉT tit kár sá ga

Elõ ter jesz tés az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ról
 szóló tör vényjavaslatról

Szak ér tõi elõ ké szí té s: OÉT Mun ka jo gi Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 

 Mi nisz té ri um

Elõ ter jesz tés az ága za ti pár be széd bi zott sá gok ról és a
kö zép szin tû szo ci á lis pár be széd egyes kér dé se i rõl  szóló
tör vényjavaslatról

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Mun ka jo gi Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 

 Mi nisz té ri um

Nem ze ti Ak ció prog ram a nö ve ke dé sért és a fog lal koz -
ta tá sért (Je len tés a vég re haj tás ról)

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Nem ze ti Fej lesz té si 
 Bi zott sá ga

Kor mány za ti fe le lõs: Nem ze ti Fej lesz té si 
 Ügy nök ség

Elõ ter jesz tés a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti
mun ka nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, a csa -
lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá -
nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás -
ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat -
ko zó tör vényjavaslatról

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Mun ka erõ pi a ci 
 Bi zott sá ga

Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 
 Mi nisz té ri um

Elõ ter jesz tés a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá -
sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslatról

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Mun ka erõ pi a ci 
 Bi zott sá ga

Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 
 Mi nisz té ri um

Tá jé koz ta tó az EU 2006. má so dik fél évi finn el nök sé gé -
nek prog ram já ról és a ma gyar pri o ri tá sok ról

Kor mány za ti fe le lõs: Kül ügy mi nisz té ri um

Október

Elõ ter jesz tés az Új Ma gyar or szág fej lesz té si terv hez
kap cso ló dó ope ra tív prog ra mok ról, ki emelt fi gye lem mel

az Em be ri erõ for rá sok fej lesz té se és a Gaz da ság fej lesz té si
ope ra tív prog ra mok ra

Szak ér tõi elõ ké szí tés: Nem ze ti Fej lesz té si Bi zott ság
Kor mány za ti fe le lõs: Nem ze ti Fej lesz té si 

 Ügy nök ség

Elõ ter jesz tés a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló tör -
vénytervezetrõl

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Szo ci á lis Bi zott sá ga és a
 kor ked vez mé nyes nyug díj-
 sza bá lyok fe lül vizs gá la tá ra
 fel ál lí tott tri par tit mun ka-
 cso por tok

Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 
 Mi nisz té ri um,
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,
Pénz ügy mi nisz té ri um

Elõ ter jesz tés a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá -
tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat -
ko zó tör vényjavaslatról

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Szo ci á lis Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 

 Mi nisz té ri um

Elõ ter jesz tés a bér ga ran cia rend szer át ala kí tá sá ra vo nat -
ko zó tör vényjavaslat ter ve zet rõl

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Bér és KM Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 

 Mi nisz té ri um

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló tör vényjavaslatról

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Gaz da sá gi Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Pénz ügy mi nisz té ri um

A 2005. no vem be ri OÉT meg ál la po dás éves ér té ke lé se;
2007. évi bér tár gya lá sok

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Bér és Kol lek tív 
 Meg ál la po dá sok Bi zott sá ga

Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 
 Mi nisz té ri um,
Pénz ügy mi nisz té ri um

A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény mó do -
sí tá sá ra vo nat ko zó, va la mint a szak kép zés rõl  szóló
1993. évi LXXVI. tör vény, a szak kép zé si hoz zá já ru lás -
ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003.
évi LXXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló tör vény -
tervezetrõl

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Szak kép zé si Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 

 Mi nisz té ri um

Elõ ter jesz tés a mun ka erõ köl csön zést, il let ve a mun ka -
vál la lók mun ka he lyi biz ton sá gát érin tõ egyes tör vények
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mó do sí tá sá ról (Mun ka Tör vény köny ve, Mun ka ügyi el len -
õr zés rõl  szóló tör vény)

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Mun ka jo gi Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 

 Mi nisz té ri um,
Pénz ügy mi nisz té ri um

Elõ ter jesz tés a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló tör vénytervezetrõl

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Mun ka jo gi Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: OMMF

Elõ ter jesz tés a szo ci á lis vé de lem rõl és a tár sa dal mi
össze tar to zás ról  szóló nem ze ti stra té gi ai je len tés rõl

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Szo ci á lis Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 

 Mi nisz té ri um

November

Elõ ter jesz tés a kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té sé -
nek hosszú távú kon cep ci ó já ról

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Gaz da sá gi Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Gaz da sá gi és Köz le ke dé si 

 Mi nisz té ri um

Tá jé koz ta tó a ma gyar EU el nök sé gi fel ké szü lés rõl
Kor mány za ti fe le lõs: Kül ügy mi nisz té ri um

Kon zul tá ció az EU mun ka idõ irány elv fe lül vizs gá la tá -
nak ak tu á lis kér dé se i rõl

Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 
 Mi nisz té ri um

December

Elõ ter jesz tés az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló új tör vény
kon cep ci ó já ról

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Gaz da sá gi Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti 

 Mi nisz té ri um

Elõ ter jesz tés a Mun ka Tör vény köny ve át fo gó fe lül vizs -
gá la tá ról  szóló kon cep ci ó ról

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Mun ka jo gi Bi zott sá ga
Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 

 Mi nisz té ri um

Elõ ter jesz tés a Ro má nia és Bul gá ria csat la ko zá sát kö ve -
tõ mun ka erõ-pi a ci sza bá lyo zás ról

Szak ér tõi elõ ké szí tés: OÉT Mun ka erõ pi a ci 
 Bi zott sá ga

Kor mány za ti fe le lõs: Szo ci á lis és Mun ka ügyi 
 Mi nisz té ri um

* * *

Az OÉT 2006. au gusz tus 28-i ál lás fog la lá sa alap ján az
OÉT mun ka prog ram ja ki egé szül a kon ver gen cia prog ram
meg va ló su lá sát szol gá ló min den, a mun ka vi lá gát érin tõ,
az OÉT fel adat kö ré be tar to zó kor mány za ti szak mai kon -
cep ció és jog sza bály ter ve zet egyez te té sé vel, kü lö nös te -
kin tet tel a köz te her vi se lés, az ál lam ház tar tá si rend szer, az
adó rend szer és az egész ség ügyi rend szer át ala kí tá sá ra.

A struk tu rá lis ha tá sú in téz ke dé sek OÉT fó ru ma in való
vé le mé nye zé sé nek üte me zé se a Kor mány, az Or szág gyû -
lés el fo ga dott me net rend jé re fi gye lem mel tör té nik.

Az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal

k ö z l e m é n y e

a 2006. november 1-je és november 30-a között
alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény 82. §-a arra
kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy az 
üzem anyag árat – az elõ zõ év ben nagy for gal mat bo nyo lí tó
bel föl di üzem anyag-for gal ma zó cég ál tal al kal ma zott árak
fi gye lem be vé te lé vel – te gye köz zé.

Ha a ma gán sze mély az üzem anya got a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:
ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 270 Ft/l
ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 279 Ft/l

Gáz olaj 275 Ft/l

Ke ve rék 288 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(3301 Eger, Barkóczy út 7. Pf. 145)

h i r d e t m é n y e

Az FVM He ves Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló 1993. évi II. tör -
vény 4/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Ba rát ság Mg. Szö vet ke zet (fa) – Detk hasz ná la tá ban lévõ, a rész arány-föld ki adá si el já rás után, az 1992. évi II. tör -
vény 25. §-ának (1), (3) be kez dé sé ben meg je lölt vissza ma radt föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Detk, Ár pád u. 3., Fa lu ház

Sor so lá si idõ pon tok:

1. 2006. no vem ber 21., 10 óra.

a) A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Ba rát ság Mg. Szö vet ke zet (fa) – Detk gaz dál ko dá si te rü le tén az 1992. évi
II. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé se alap ján ne ve sí tett föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek.

b) A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Detk

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lan dó AK

 ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zá sok

06/2 gyep (le ge lõ), szán tó 7,7855 201,33 1,33

06/11 erdõ 6,1855 47,01 47,01

06/12 szán tó 71,0787 1975,99 66,33

016/16 szán tó 0,2811 9,53 9,53

021/23 erdõ 2,3584 17,92 17,92

021/27 szán tó 8,7419 264,78 8,58 Bá nya te lek

028 erdõ 0,0736 0,56 0,56

029 szán tó 0,5437 11,36 11,36

031/1 gyep (le ge lõ) 1,1122 12,35 12,35

032/1 gyep (le ge lõ) 1,1361 12,61 12,61

034 szán tó 39,9210 1062,71 34,53

086/2 erdõ 1,0310 7,84 7,84

086/3 gyep (le ge lõ) 22,8784 409,57 58,79 Bá nya te lek

0114/2 gyep (le ge lõ) 1,4030 15,57 15,57

0138/9 szán tó 17,5795 367,41 3,16 Ve ze ték jog: Ga ga rin
Hõ erõ mû – Vi son ta
Föld mé ré si je lek el he -
lye zé sét biz to sí tó jog:
He ves Me gyei Föld hi -
va tal, Bá nya te lek 
Bá nya szol gal mi jog:
1 ha 800 m2 Mát ra
Gáz épí tõ Rt. – Szol nok

0141/17 szõ lõ 3,4962 255,22 25,63 Bá nya te lek

0141/19 szõ lõ 3,8580 281,63 281,63 Bá nya te lek

0143/5 gyep (rét), szán tó 14,2655 397,64 62,83

0146/2 szõ lõ 7,5004 547,53 347,85
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lan dó AK

 ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zá sok

0149/34 gyep (le ge lõ) 1,7772 19,73 19,73

0149/38 gyep (le ge lõ), szán tó 9,6727 186,10 120,39

0149/40 szõ lõ 0,2876 20,99 8,07

0149/46 szõ lõ 0,1190 8,69 8,69

0149/49 szõ lõ 0,1776 10,51 10,51

0149/50 gyep(le ge lõ) 0,3573 1,86 1,86

0149/51 szõ lõ 0,3138 22,91 22,91

0149/57 szõ lõ 0,1970 9,59 6,50

0149/73 szõ lõ 0,2421 11,79 11,79

0149/93 szõ lõ 1,3112 95,72 6,96

0149/104 erdõ 3,8829 29,51 29,51

0152/16 szõ lõ 0,3727 18,15 14,16

Te le pü lés: Hal ma jug ra

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lan dó AK

 ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zá sok

027/2 erdõ 1,0029 3,51 3,51

027/4 erdõ 0,6105 2,14 2,14

029 erdõ 0,1357 0,47 0,47

048/1 szán tó 1,1747 22,44 18,14

050/1 erdõ 0,2373 0,83 0,83

050/2 szán tó 5,4521 77,87 2,16

052/5 erdõ 1,3006 4,55 4,55

052/6 gyep (rét), szán tó 55,4733 1062,98 15,04

0123/3 erdõ 0,2068 0,72 0,72 Bá nya te lek

0125/1 szán tó 1,4675 28,03 19,86 Bá nya te lek

0133/3 gyep (le ge lõ) 0,6758 2,09 2,09

0169/95 gyep (rét) 0,8207 24,95 8,60 Bá nya te lek

0179/3 gyep (rét) 0,4134 12,57 12,57 Bá nya te lek

Te le pü lés: Lu das

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lan dó AK 

ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zá sok

03/9 gyep (le ge lõ) 4,3184 90,25 35,83

03/15 gyep (le ge lõ) 0,0663 0,74 0,74

013/3 erdõ 1,4441 10,98 10,98

029/12 gyep (le ge lõ) 0,1947 4,07 4,07

029/14 gyep (le ge lõ) 0,0586 1,22 1,22

041/5 szán tó 6,6530 239,28 21,79

042/1 gyep (le ge lõ) 0,3709 7,75 7,75 Föld mé ré si je lek el he -
lye zé sét biz to sí tó jog:
He ves Me gyei Föld hi -
va tal

084/1 gyep (le ge lõ) 0,3846 8,04 8,04
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Te le pü lés: Komp olt

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lan dó AK 

ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zá sok

0102/2 gyep (le ge lõ) 4,3713 61,09 18,41 Bá nya szol gal mi jog:
MOL Rt. Bu da pest
(váz rajz sze rint)

0143/8 szán tó 10,0355 153,53 7,17

Te le pü lés: Nagy út

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lan dó AK ér -

ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zá sok

021/4 erdõ 0,3907 2,19 2,19

066/4 szán tó 12,6660 352,11 8,45

089 szán tó, erdõ (köz sé gi
min ta tér), gyep (rét)

40,9369 752,98 156,54

091/1 gyep (rét) 42,1872 1290,34 889,27

0100/6 szán tó, gyep (rét) 9,0328 198,28 55,40

0153/39 szán tó 4,7683 80,04 4,18

0158/11 szán tó 6,2438 146,19 40,57

0160/3 gyep (rét) 2,7322 42,62 42,62

0160/5 erdõ 12,8500 71,96 71,96 Ve ze ték jog: MOL Rt.
(váz rajz sze rint)

0160/6 gyep (rét) 1,4198 22,15 22,15

0177/1 szán tó, gyep (rét) 
köz sé gi min ta tér

43,6290 922,53 48,25

2. 2006. no vem ber 22., 10 óra.

a) A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Ba rát ság Mg. Szö vet ke zet (fa) – Detk gaz dál ko dá si te rü le tén az 1992. évi
II. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé se alap ján ne ve sí tett föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek.

b) A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek: az 1. b) pont ban meg je lölt azon föld rész le tek, ame lyek a 2006. no vem ber 21-i sor -
so lás ból visszamaradnak.

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó
 csere-megállapodásokat az FM Hi va tal fi gye lem be ve szi. Az egyez sé gen ala pu ló kö zös igényt a sor so lás kez de té ig a
hely szí nen, a cse rét – amely csak a tu laj don ba ad ha tó föld rész le tek re vo nat ko zik – a sor so lást kö ve tõ 15 na pon be lül le -
het az FM Hi va tal hoz írás ban be nyúj ta ni.

A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re kerül.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt rész arány-tu laj do nos sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal
kép vi sel tet he ti magát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti, vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz cím zett, de a He ves Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz
(3301 Eger, Barkóczy út 7.) kifogást nyújthat be.

Sza bó Jó zsef s. k.,
hi va tal ve ze tõ
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

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

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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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.

HU ISSN 0076—2407

06.3261 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehet-
séges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668, 321-5275).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év

Jogtanácsadó 6 804 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének

2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.


