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m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a
következõket rendeli el:
1. §

A Kormány rendeletei
A Kormány
214/2006. (X. 31.) Korm.
rendelete
a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési
rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek
nyilvántartásáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének f) és

(1) A hitelesített környezeti nyilatkozattal rendelkezõ
természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteknek (a továbbiakban:
szervezet), a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési
rendszer nyilvántartásába vételérõl az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
(a továbbiakban: OKTVF) dönt.
(2) Az OKTVF megkeresésére az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) tájékoztatja az OKTVF-et arról,
hogy a szervezet betartja-e a hatályos környezetvédelmi
jogszabályokat.
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(3) A hatályos környezetvédelmi jogszabályok betartásának ellenõrzése érdekében az OKTVF más hatóságot is
megkereshet.

(2) Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból történõ felfüggesztését rendeli el továbbá akkor is, ha azt a
szervezet maga kérelmezi.

(4) Ha az eljárás során kétség merül fel a környezeti nyilatkozat hitelesítésének megalapozottságával kapcsolatban, az OKTVF kezdeményezi a Nemzeti Akkreditáló
Testületnél (a továbbiakban: NAT) a környezeti hitelesítõnek – az eljárás alapjául szolgáló környezeti nyilatkozat
hitelesítésére vonatkozó – felügyeleti vizsgálatát.

(3) Az OKTVF megszünteti a szervezetnek a nyilvántartásból történõ felfüggesztését, ha
a) a szervezetnek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettsége megszûnik;
b) a szervezet az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát
a felfüggesztés tartama alatt benyújtja;
c) a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértõ magatartást a felfüggesztés tartama alatt megszünteti;
d) a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt hitelesíttetését a felfüggesztés tartama alatt végrehajtja;
e) a (7) bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetében;
f) a szervezet a (2) bekezdésben meghatározott felfüggesztés megszüntetését kéri és ennek nincs akadálya.

(5) Ha a NAT valamely környezeti nyilatkozat hitelesítésének megalapozottságával kapcsolatban felügyeleti
vizsgálatot rendel el, akkor a felügyeleti vizsgálat megindításáról, valamint ennek eredményérõl haladéktalanul értesíti az OKTVF-et.
(6) A nyilvántartásba vételi kérelmet az e rendelet
1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(7) Az OKTVF a nyilvántartásba vételrõl e rendelet
2. számú melléklete szerinti okiratot állít ki.
(8) A nyilvántartásba vételrõl szóló döntésérõl az
OKTVF tájékoztatja a (2) bekezdésben meghatározott felügyelõséget, illetve a belföldi jogsegély keretében megkeresett más hatóságot.
(9) Az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába felvett szervezetek névsorát
hivatalos honlapján, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.
(10) A felügyelõség a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatósági határozat meghozatalával,
illetve a 2. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott
hatósági határozat jogerõre emelkedésével egyidejûleg tájékoztatja az OKTVF-et.

2. §
(1) Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból való
felfüggesztését rendeli el,
a) ha a szervezetnek elmarasztaló hatósági határozattal
vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi,
illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik;
b) ha a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti évente
frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát nem nyújtja be az OKTVF-hez;
c) ha a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 8. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében
foglaltakat megsérti;
d) ha a hitelesített környezeti nyilatkozat hitelesítésével összefüggésben az 1. § (4)–(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen kezdeményezett felügyeleti vizsgálat
alapján a NAT a hitelesítés megalapozatlanságáról értesíti
az OKTVF-et;
e) a (7) bekezdésben meghatározott esetben.

(4) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztés idõtartama legfeljebb 3 hónap lehet.
(5) Az OKTVF törli a szervezetet a nyilvántartásból, ha
a) a szervezetnek jogerõs és végrehajtható elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik;
b) a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti évente
frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés idõtartamának lejártáig sem nyújtja be az
OKTVF-hez;
c) a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértõ magatartást a felfüggesztés idõtartamának lejártáig sem szünteti meg;
d) a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt hitelesíttetését a felfüggesztés idõtartamának lejártáig sem
végzi el.
(6) Az OKTVF törli a szervezetet a nyilvántartásból továbbá akkor is, ha a szervezet megszûnik, vagy megszüntetésre kerül, illetve, ha a szervezet a nyilvántartásból történõ törlését kéri.
(7) Nem kell a szervezetet a nyilvántartásból törölni, ha
a jogerõs elmarasztaló határozat az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye, és a határozat egyúttal lehetõséget biztosít az adatszolgáltatás pótlólagos megtételére.
Ebben az esetben a határidõ elteltéig a szervezet a nyilvántartásból felfüggesztésre kerül.
(8) Az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásából felfüggesztett, illetve törölt
szervezetek névsorát a hivatalos honlapján, valamint a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos
honlapján közzéteszi.
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3. §

(1) A 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésének végrehajtására a NAT az
akkreditált környezeti hitelesítõk nyilvántartásában bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követõ
hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság
részére, az OKTVF egyidejû tájékoztatása mellett.
(2) A 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtására az OKTVF a
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába vett szervezetek körében bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére.
(3) A NAT a más tagállamban akkreditált hitelesítõk
Magyarországon végzett tevékenysége felügyeletének
eredményérõl tájékoztatást ad az OKTVF részére.

4. §
(1) Aki az EMAS-nyilvántartásban nem szerepel és a
761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
IV. melléklete szerinti logót jogosulatlanul használja,
5000 forinttól 500 000 forint összegig terjedõ bírsággal
sújtható.
(2) A bírság összegét az OKTVF az eset összes körülményeire – így különösen a jogsértés súlyára, céljára, idõtartamára, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására –
tekintettel határozza meg.
(3) A bírság kiszabásáról szóló határozatban rendelkezni kell arról a számlaszámról is, amelyre a bírságot meg
kell fizetni a határozat jogerõre emelkedésétõl számított
15 napon belül.
(4) A bírság kiszabására az OKTVF-nek a jogellenes
cselekményrõl való tudomásszerzésétõl számított 1 éven
túl nincs lehetõsége. Az elkövetésétõl számított öt éven túl
nem szabható ki bírság, kivéve, ha a cselekmény jogszerûtlen állapot fenntartásával valósul meg.

5. §
Az Európai Bizottság felé a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésében,
11. cikke (3) bekezdésében, 12. cikke (2) bekezdésében,
13. cikkében és 16. cikke (2) bekezdésében elõírt tájékoz-

9827

tatási kötelezettségek teljesítésérõl a környezetvédelemért
felelõs miniszter gondoskodik.

6. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti
a) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántartásáról
szóló 74/2003. (V. 28.) Korm. rendelet;
b) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása
alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 28. §-a.
(2) E rendelet 4. §-a e rendelet kihirdetését követõ
45. napon lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egyes
létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezésérõl, nyomon követésérõl és jelentésérõl szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete
A2.4. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A2.4. Annak megjelölése, hogy az üzemeltetõ rendelkezik-e a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a 214/2006. (X. 31.) Korm. rendeletnek
megfelelõen nyilvántartott környezetvédelmi vezetési és
hitelesítési (EMAS), ISO 14001 környezetirányítási, ISO
9001 minõségbiztosítási, valamint egyéb minõségbiztosítási rendszerrel; amennyiben igen, úgy a rendszer rövid leírása.”

7. §
Ez a rendelet a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való
önkéntes részvételének lehetõvé tételérõl szóló, 2001.
március 19-i 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelethez
A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásba vételi kérelmének
formanyomtatványa

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM
1. A KÉRELMEZÕ SZERVEZET AZONOSÍTÁSA
1.1. A kérelmezõ szervezet adatai:
– szervezet neve:
– székhelyének címe:
– honlapjának címe:
– alkalmazottak száma:
– kis- és középvállalkozás: IGEN/NEM
– tevékenységeinek TEÁOR’03 (NACE) szerinti neve és kódja:
– szervezet adószáma:
1.2. A kérelmezõ szervezet vezetõjének adatai:
– név:
– beosztás:
– telefonszám:
– telefax:
– e-mail:
1.3. Kapcsolattartó adatai:
A Környezeti nyilatkozattal kapcsolatban a kapcsolattartó
– személy neve:
– beosztása:
– telefonszám:
– telefax:
– e-mail:
2. A SZERVEZET LEÍRÁSA
2.1. Szervezeti felépítése
3. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELT KÉRÕ TELEPHELY AZONOSÍTÁSA
3.1. Telephely
– megnevezése:
– címe:
további adatai:
– alkalmazottak száma:
– tevékenységeinek TEÁOR’03 (NACE) kódja:
– a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó üzem: IGEN/NEM
– telefonszám:
– telefax:
– e-mail:
– honlap címe:
3.2. Telephely helyszínrajza
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3.3. A környezetvédelmi hatóságokról való tájékoztatás (telephely szerint), amelyekkel a szervezet kapcsolatot tart
fenn:
A hatóságok:
– neve:
– kapcsolattartó személy neve:
4. A KÖRNYEZETVÉDELMI HITELESÍTÕ
A telephely/szervezet Környezeti nyilatkozatát hitelesítõ szervezet/természetes személy
– neve:
– címe:
– eljárásának alapját képezõ akkreditált tevékenységeinek TEÁOR’03 (NACE) szerinti megnevezése és kódjai:
további adatai:
– telefonszám:
– e-mail:
A hitelesítõ szervezet/magánszemély akkreditálását végzõ szervezet
– neve:
– hitelesítõnek kiadott akkreditálási okirat száma:
– más tagállamban akkreditált hitelesítõ esetén a NAT általi felügyelet eredményesen megtörtént-e: IGEN/NEM
Ha a hitelesítõ nem természetes személy, akkor a szervezeten belüli hitelesítõ
– neve:
– által a telephelyen ellenõrzött tevékenység neve és TEÁOR’03 (NACE) kódja:
– a hitelesítõ által a telephelyen töltött napok számát:
4.1. Környezeti nyilatkozat
Kérjük, mellékelje a hitelesítõ által minden oldalon aláírt Környezeti nyilatkozatot, valamint annak elektronikus formában rögzített változatát is.
A következõ Környezeti nyilatkozat esedékes dátuma:
A Környezeti nyilatkozat felülvizsgálatának dátuma:

...................................................................
(hely)

...................................................................
(dátum)
P. H.
...........................................................................
a kérelmezõ szervezet vezetõjének aláírása

Megjegyzés:
A formanyomtatvány kitöltéséhez a Kitöltési útmutatót kérésre a Hatóság bocsátja rendelkezésre, illetve letölthetõ a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjáról az alábbi címen: http://www.emas.kvvm.hu

NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOKRÓL
A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásba vételi eljárásával összefüggésben hozzájárulok
adataimnak a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántartásáról
szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti felhasználásához.
...................................................................
(hely)

...................................................................
(dátum)
P. H.
...........................................................................
a kérelmezõ szervezet vezetõjének aláírása
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2. számú melléklet a 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelethez
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A szervezet
Organisation
Telephely
Site
TEÁOR szám
NACE code
Nyilvántartási szám
Registration number
Nyilvántartásba vétel dátuma
Date of registration
Az okirat érvényes
This certification is valid until
E szervezet a 196/2006/EK bizottsági rendelettel módosított 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti olyan környezetvédelmi vezetési rendszert vezetett be, amellyel mindenkor betartja a hatályos
környezetvédelmi jogszabályokat, hozzájárul környezeti teljesítményének folyamatos javításához, hitelesíttette
környezetvédelmi vezetési rendszerét, rendszeresen hitelesíti és közzéteszi környezeti nyilatkozatát, szerepel az
EMAS nyilvántartásban, ezért jogosult az EMAS logo használatára.
This organisation has established an environmental management system according to the Regulation (EC)
No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 [amended by Regulation (EC)
No 196/2006], complies with the current environmental legislation at any time, promotes the continual improvement
of environmental performance, publishes an environmental statement, has the environmental management sytem
verified and the environmental statement validated by a verifier, is registered under EMAS and therefore is entitled to
use the EMAS logo.
Budapest, 20 .........................................
P. H.
...........................................................................
fõigazgató
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a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára
adható általános forgalmiadó-visszatérítésrõl szóló
2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról

adó-visszaigénylésre az egyéb feltételek teljesülése mellett is csak annyiban jogosult, amennyiben ahhoz a székhelyéhez vagy állandó telephelyéhez, ezek hiányában pedig
ahhoz az állandó lakóhelyéhez vagy szokásos tartózkodási
helyéhez, amely az Európai Közösség valamely tagállamában vagy abban az államban van, amellyel a viszonosság az elõzõek szerint fennáll, adóalanyiságot eredményezõ gazdasági tevékenység kötõdik.”

A Kormány az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 71. §-a (1) bekezdésének b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

2. §

A Kormány
215/2006. (X. 31.) Korm.
rendelete

1. §
(1) A külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára
adható általános forgalmiadó-visszatérítésrõl szóló
2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a
(1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. § (1) Az a Tv. 4. §-ában meghatározott adóalany,
amely a tárgyévben, illetve a 4. § (3) bekezdésében meghatározott idõszakban]
„a) nem rendelkezik belföldön székhellyel, illetve állandó telephellyel – ide nem értve a kereskedelmi képviseletet –, ezek hiányában pedig állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, továbbá”
{[az a)–b) pontok a továbbiakban együtt: külföldön nyilvántartásba vett adóalany]
a (2) bekezdésben meghatározott esetekben jogosult arra,
hogy a gazdasági tevékenységhez belföldön beszerzett és
kifizetett termék és igénybe vett szolgáltatás árában foglalt, illetve – importált termék esetén – a megfizetett általános forgalmi adót, valamint az általa kifizetett kompenzációs felárat (a továbbiakban: adó) visszaigényelje.}
(2) Az R. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A külföldön nyilvántartásba vett adóalany – figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra – akkor jogosult az
adó-visszaigénylésre, ha
a) az Európai Közösség valamely tagállamában székhellyel, illetve állandó telephellyel, ezek hiányában pedig
állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel
rendelkezik, vagy
b) az Európai Közösségen kívüli olyan államban rendelkezik székhellyel, illetve állandó telephellyel, ezek hiányában pedig állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, mely állam és a Magyar Köztársaság között
viszonosság áll fenn.”
(3) Az R. 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Abban az esetben, ha a külföldön nyilvántartásba
vett adóalanynak az Európai Közösség valamely tagállamán vagy azon államon kívül, amellyel a viszonosság a
(2) bekezdés b) pontja szerint fennáll, olyan más államban
is van székhelye vagy állandó telephelye, ezek hiányában
pedig állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye,
amellyel az elõzõek szerint a viszonosság nem áll fenn,

(1) Az R. 2. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Nem téríthetõ vissza az adó olyan termék és szolgáltatás után, amelynek adóval növelt ellenértékét a külföldön nyilvántartásba vett adóalany az adó-visszatérítés
iránti kérelem benyújtásának napjáig nem fizette meg.
(4) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a külföldön nyilvántartásba vett adóalany a közvetett vámjogi képviselõ által
– amennyiben az nem import adójogi megbízottként jár
el – a Tv. 41. § (2) bekezdése szerint megfizetett adó
visszaigénylésére kizárólag akkor jogosult, ha belföldi
adóalanyként ugyanezen adó levonására teljes egészében
jogosult lenne.”
(2) Az R. 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a külföldön nyilvántartásba vett adóalany az import adójogi megbízott által
– ideértve azt az esetet is, ha a megbízott egyúttal közvetett
vámjogi képviselõként jár el – a Tv. 41. § (3) bekezdése
szerint megfizetett adó visszaigénylésére kizárólag akkor
jogosult, ha annak levonásba helyezésére a Tv. 36. §
(4) bekezdés b) pontja alapján már nincs lehetõség.”

3. §
(1) Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az adó-visszatérítés az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához (a továbbiakban: adóhatóság) az e célra rendszeresített, írásban benyújtott kérelemre történik. A kérelemnek
legalább a következõket kell tartalmaznia: a külföldön
nyilvántartásba vett adóalany nevét, székhelyének, illetve
állandó telephelyének, ezek hiányában pedig állandó lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási helyének címét, tevékenységi körét, adószámát, a kérelemmel érintett idõszakot, a visszaigényelendõ adó teljes összegét, az 5. §
(2) bekezdése szerinti bankszámlaszámát, a kérelemhez
csatolt okmányok számát, a 3. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti nyilatkozatot, a kérelem keltét, valamint a kérelmezõ aláírását. Az adóhatóság hiánypótlást a kérelem beérkezésétõl számított két hónapon belül kérhet.”
(2) Az R. 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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[(2) Az adó-visszatérítési jog gyakorlásának feltétele,
hogy a külföldön nyilvántartásba vett adóalany]
„a) igazolja, hogy „hozzáadottérték-adó” típusú forgalmi adó fizetésére kötelezett, annak az államnak az illetékes
hatósága által kiállított okirattal, ahol ilyen személyként
nyilvántartásba vették: az igazolás legalább a következõket tartalmazza: az okiratot kiállító hatóság nevét és címét,
a külföldön nyilvántartásba vett adóalany nevét, tevékenységi körét, székhelyének, illetve állandó telephelyének,
ezek hiányában pedig állandó lakóhelyének vagy szokásos
tartózkodási helyének címét, adószámát, az adóalanyiság
igazolását, az igazolás keltét, aláírást, valamint a bélyegzõt; az igazolást az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adóalany hiteles magyar fordítás és diplomáciai
felülhitelesítés nélkül is benyújthatja;”
(3) Az R. 3. §-a (2) bekezdés c) pontjának ca) és cb) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a c) pont a következõ cc) alponttal egészül ki:
[(2) Az adó-visszatérítési jog gyakorlásának feltétele,
hogy a külföldön nyilvántartásba vett adóalany]
„c) csatolja
ca) a nevére – vagy belföldi kereskedelmi képviselete
nevére – kiállított, az adó összegét vagy mértékét elkülönítetten tartalmazó eredeti számlát, egyszerûsített számlát
(a továbbiakban együtt: számla), az elektronikus úton kibocsátott számlát a 6. § (2) bekezdése szerint, illetve – termékimport esetén – az adó összegét közlõ határozatot
(a továbbiakban: határozat),
cb) a 2. § (4) és (5) bekezdése szerinti esetben a határozatot és a közvetett vámjogi képviselõnek, illetve az import adójogi megbízottnak az adókötelezettség teljesítésérõl szóló nyilatkozatát,
cc) az adóval növelt ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot;”
(4) Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az adó-visszaigénylési jog csak olyan kérelem tekintetében érvényesíthetõ, amelyben az igényelt összeg eléri vagy meghaladja a 7000 forintot.”

4. §
Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A visszatérített adó összegét az adóhatóság a külföldön nyilvántartásba vett adóalany választása szerint
annak Magyarországon vagy a nyilvántartásba vétele szerinti államban vezetett bankszámlájára utalja. Az adóalany
közli az adóhatósággal az átutaláshoz szükséges adatokat.
Az átutaláshoz kapcsolódó költségek a külföldön nyilvántartásba vett adóalanyt terhelik, amely a visszatérített adóból visszatartandó. Amennyiben a visszatérítendõ adó várhatóan nem éri el az átutaláshoz kapcsolódó költségeket, a
visszatérítés feltétele, hogy a külföldön nyilvántartásba
vett adóalany elõzetesen megtéríti az átutalás valamennyi
költségét.”

2006/133. szám
5. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az adóhatóság a visszatérítésrõl szóló igény elbírálásáról hozott határozatot az igény benyújtásától számított
6 hónapon belül hozza meg. A 3. § (2) bekezdésének
c) pontjában meghatározott, a beszerzést dokumentáló
számla, felvásárlást igazoló bizonylat, határozat eredeti
záradékolt példányát az adóhatóság az adó-visszatérítés
iránti kérelem benyújtását követõ 30 napon belül visszaküldi. Az adóalany azonban írásban kérheti, hogy ezeket a
számlákat, bizonylatokat, határozatokat az adóhatóság az
adó visszatérítésérõl hozott határozatával együtt küldje
meg.
(2) Az elektronikus számláról szóló miniszteri rendeletben meghatározottaknak megfelelõ elektronikus számlákat ezen jogszabály szerint meghatározott módon kell a
külföldi adóalanynak kérelméhez csatolni. Elektronikus
számlák benyújtása esetén az adóhatóság a számlát az
(1) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérõen nyilvántartásba veszi, de nem küldi vissza.”
(2) Az R. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez a rendelet – a Tv.-el együtt – a következõ uniós
jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáadottérték-adónak az
ország területén nem honos adóalanyok részére történõ
visszatérítésének szabályairól szóló 79/1072/EGK tanácsi
irányelv, valamint
b) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáadottérték-adónak a
Közösség területén nem honos adóalanyok részére történõ
visszatérítésének szabályairól szóló 86/560/EGK tanácsi
irányelv.”

6. §
(1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 2006. december 31. napját követõen beszerzett termékekre és igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott visszatérítési kérelmekre kell elõször alkalmazni.
(2) Az R. e rendelettel megállapított 3. § (2) bekezdésének a) pontját a folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni
kell.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 4. §
(3) bekezdésében „a 200 eurót” szövegrész helyébe „az
51 000 forintot” szövegrész lép, továbbá az R. 2. § (2) bekezdése, valamint 4. § (4) bekezdése hatályát veszti.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára
adható általános forgalmiadó-visszatérítésrõl szóló
2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló
236/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-ának
(1) bekezdése és 5. §-a, a külföldön nyilvántartásba vett
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adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésrõl szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet, valamint a
diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai,
valamint az ezekkel egy tekintet alá esõ nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésrõl szóló 237/1997.
(XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 220/2001.
(XI. 21.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése, a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésrõl szóló 2/1993. (I. 13.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 279/2002. (XII. 21.)
Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. §-ának (1)–(2) bekezdése
és 5. §-ának (1) bekezdése, az általános forgalmi adó
visszatérítésérõl szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 81/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának
(2) bekezdése és 4. §-a, valamint a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésrõl szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 283/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet
2. §-a és 3. §-a.
(5) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáadottérték-adónak az
ország területén nem honos adóalanyok részére történõ
visszatérítésének szabályairól szóló 79/1072/EGK tanácsi
irányelv 1. cikkének elsõ mondata, 3. cikk b) pontja és
9. cikk második mondata, a 6. cikke, valamint A és B melléklete,
b) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáadottérték-adónak a
Közösség területén nem honos adóalanyok részére történõ
visszatérítésének szabályairól szóló 86/560/EGK tanácsi
irányelv 1. cikk 1. pontjának elsõ mondata.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
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1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
191/2006. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ
bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására – a (3) bekezdés alapján – kiírt pályázattal elnyert támogatások odaítélésével kapcsolatban az
egészségügyi miniszternek a pénzügyminiszterrel egyetértésben hozott döntése eredményeként keletkezett többletkapacitásokat az egészségügyi szakellátási többletkapacitások befogadásáról szóló külön jogszabály vonatkozó
rendelkezéseinek alkalmazása nélkül befogadottnak kell
tekinteni.”

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet 27. §-ának (3) bekezdésében a
„00001–00005” szövegrész helyébe a „00001, 00015”
szövegrész lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei

miniszterelnök

A gazdasági és közlekedési miniszter
74/2006. (X. 31.) GKM
rendelete
A Kormány
216/2006. (X. 31.) Korm.
rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
és az azt módosító 191/2006. (IX. 14.) Korm. rendelet
módosításáról

az együttmûködõ földgázhálózat fejlesztéséért
szedhetõ csatlakozási díjról
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya
1. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

E rendelet hatálya kiterjed:
a) a GET 3. §-ának 5. pontjában meghatározott elosztóvezetékhez, valamint a 39. pontjában meghatározott szállí-
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tóvezetékhez csatlakozni kívánó gázigénylõre és azokhoz
korábban csatlakozott fogyasztóra,
b) a szállítóvezeték és az elosztóvezeték tulajdonosára,
c) a szállítói és az elosztói engedélyesre,
d) a díjszedésre jogosult engedélyesre.
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értendõ), vagy hálózati csatlakozási szerzõdés, kapacitásnyilatkozat és egyéb – rendelkezésre álló hálózati kapacitást igazoló – dokumentumok hiányában a fogyasztónál
mérõcsere nélkül kielégíthetõ kapacitásigény.

A csatlakozási díj alkalmazásának szabályai
Értelmezõ rendelkezések
3. §
2. §
E rendelet alkalmazásában
1. bekapcsolás: az elosztóvezeték vonatkozásában a
gázigénylõ földgázellátásához szükséges azon hálózathasználati feltételek biztosítása (a fogyasztó által bejelentett hálózati kapacitással), amely legfeljebb a meglévõ elosztóvezetékhez kapcsolódó leágazó elosztóvezeték kiépítésére (a meglévõ elosztóvezetéknek a csatlakozóvezetékkel történõ összekötésére), valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezésére terjed ki,
2. csatlakozás: a szállítóvezeték vonatkozásában a gázigénylõ igényének mûszaki beruházással megvalósítható
hálózatfejlesztéssel, -bõvítéssel történõ kielégítése, vagy
az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó gázigénylõ igényének bekapcsolással, vagy a bekapcsoláshoz képest nagyobb mûszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel, -bõvítéssel történõ kielégítése,
3. díjszedésre jogosult engedélyes: a csatlakozási vagy
a kapacitásnövelési igénnyel közvetlenül érintett vezeték
tulajdonosának a GET 9. §-a (1) bekezdésének a), c),
valamint e)–g) pontjai szerinti engedéllyel rendelkezõ
megbízottja,
4. egyidejûségi tényezõ: az a legalább két tizedes pontosságú, statisztikai módszerrel meghatározott nem negatív szám, amelynek értéke legfeljebb 1,00, és amely jellemzi a vonatkozó fogyasztói berendezések, fogyasztói
csoportok azonos idõben (idõszakban) történõ várható fogyasztásának és ugyanezen fogyasztói berendezések, fogyasztói csoportok névleges kapacitásösszegének arányát,
5. gázigénylõ: az elosztó- vagy szállítóvezetékhez csatlakozni kívánó természetes személy, jogi személy, illetve
egyéb szervezet,
6. kapacitásigény: a gázigénylõ földgázzal ellátandó
berendezéseinek egyidejûségi tényezõvel számított névleges összteljesítménye, amelyet a hálózati csatlakozási
szerzõdés vagy a kapacitásnyilatkozat tartalmaz,
7. kapacitásnövelés: a rendelkezésre álló hálózati kapacitást meghaladó többletigény kielégítése,
8. leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon
része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a fogyasztási
hely telekhatáráig tart (beleértve az elosztóvezeték-leágazást is),
9. rendelkezésre álló hálózati kapacitás: a hálózati
csatlakozási szerzõdésben, vagy a fogyasztási helyen rendelkezésre álló kapacitásra vonatkozó dokumentumban
rögzített kapacitás (amely alatt nem a lekötött teljesítmény

A díjszedésre jogosult engedélyes önálló ellátást biztosító csatlakozási pontonként
a) a 6. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kivételekkel az
elosztóvezeték vonatkozásában a gázigénylõ hálózati
kapacitás iránti igényének bekapcsolással történõ kielégítése, valamint
b) a szállítóvezeték vonatkozásában a gázigénylõ igényének kielégítéséhez szükséges hálózatfejlesztés, -bõvítés és az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó gázigénylõ
igényének kielégítéséhez szükséges – a bekapcsoláshoz
képest nagyobb mûszaki beruházással megvalósítható –
hálózatfejlesztés, -bõvítés, illetve
c) a szállítóvezetékhez vagy az elosztóvezetékhez korábban csatlakozott fogyasztó kapacitásnövelésének biztosítása
céljából az e rendeletben meghatározott, a vezetéktulajdonost megilletõ csatlakozási díjat kérhet.

4. §
(1) A csatlakozás vagy kapacitásnövelés megvalósítására vonatkozó eljárási szabályokat és az azokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályait (beleértve a beruházás kivitelezõi elõzetes pályáztatásának szabályait) a díjszedésre jogosult engedélyes üzletszabályzatának kell tartalmaznia.
(2) Az e rendeletben foglaltakon kívül a bekapcsolásért
vagy csatlakozásért és az üzembe helyezés érdekében felmerülõ egyéb tevékenységekért más jogcímen (pl. hálózatfejlesztési hozzájárulás) díj, térítés nem szedhetõ.
(3) A fogyasztó személyében bekövetkezett – kapacitásnövelés nélküli – változás nem minõsül sem csatlakozásnak, sem kapacitásnövelésnek.
(4) Nem kérhetõ csatlakozási díj, ha a rendelkezésre álló
hálózati kapacitást a csatlakozási szerzõdés, vagy a fogyasztási helyen rendelkezésre álló kapacitásra vonatkozó
dokumentum a – több fogyasztási helyet is tartalmazó –
egybefüggõ telephelyre adja meg, és valamely már meglévõ fogyasztási helyen többletkapacitás iránti igény jelentkezik úgy, hogy
a) a fogyasztási helyek száma nem nõ, és
b) az egybefüggõ telephely új kapacitásigénye nem haladja meg a telephelyen korábban rendelkezésre álló hálózati kapacitást.
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(5) Abban az esetben, ha a gázigénylõ, illetve a fogyasztó az e rendelet melléklete szerinti csatlakozási díj megfizetése után két éven keresztül részben vagy egészben
nem veszi igénybe a rendelkezésére álló hálózati kapacitást, a szállító-, illetve az elosztóvezeték tulajdonosa – az
üzletszabályzatában megadott módon – kérheti, hogy részben vagy egészben írásban járuljon hozzá a csatlakozási
szerzõdéssel érintett, rendelkezésére álló hálózati kapacitás határozott vagy határozatlan idejû visszaadásához.
Amennyiben a gázigénylõ, illetve a fogyasztó részben
vagy egészben visszaadta a rendelkezésére álló hálózati
kapacitást, de a késõbbiekben a (4) bekezdés szerinti, rendelkezésére bocsátott kapacitását a fogyasztási helyén ismételten igénybe kívánja venni, a korábban megszerzett
rendelkezésre álló hálózati kapacitás mértékéig a vezeték
tulajdonosa köteles azt
a) a kommunális és háztartási gázigénylõk, illetve fogyasztók esetében az igényléskor,
b) az a) pontba nem tartozó gázigénylõk, illetve fogyasztók esetében
ba) ha az igény kielégítése mûszaki fejlesztést nem tesz
szükségessé, az (ismételt) igényléskor,
bb) ha az igény kielégítése mûszaki fejlesztést tesz
szükségessé, a külön jogszabályban1 foglaltak figyelembevételével
biztosítani a csatlakozási díj megfizetése nélkül.
(6) A szállító-, illetve az elosztóvezeték tulajdonosának
a rendelkezésre álló hálózati kapacitás – (5) bekezdés szerinti – visszaadásának kérésekor a gázigénylõt, illetve a fogyasztót a korábbi rendelkezésére álló hálózati kapacitás
ismételt igénybevételének feltételeirõl tájékoztatni kell.
(7) Abban az esetben, ha a leágazó elosztóvezeték
hossza a 15 métert nem haladja meg, a fogyasztói igényt
bekapcsolással kell kielégíteni.
(8) Abban az esetben, ha a leágazó elosztóvezeték
hossza a 15 métert meghaladja, a vezetéktulajdonos köteles a vonatkozó mûszaki szabályok alapján dönteni arról,
hogy a fogyasztói igényt bekapcsolással, vagy a bekapcsoláshoz képest nagyobb mûszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel vagy -bõvítéssel elégíti-e ki.
Amennyiben a bekapcsoláshoz képest nagyobb mûszaki
beruházással megvalósítható hálózatfejlesztés vagy -bõvítés mellett dönt, elõzetesen köteles a beruházással kapcsolatos részletes költségkimutatást a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha a fogyasztó a költség mértékét sérelmezi, a vitában kérelemre a Magyar Energia Hivatal – érvényesítve a legkisebb költség elvét – dönt.
(9) A csatlakozási díjra, illetve a díjszedésre jogosult
engedélyes külön nyilvántartást köteles vezetni – az üzletszabályzatában meghatározott eljárásrend szerint – a csatlakozási díj felhasználásáról, illetve forgalmáról.
1
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti 2.1. Gázelosztási Szabályzat 13. §-ának (3) bekezdése.
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A csatlakozási díj mértéke
5. §

(1) Csatlakozás és kapacitásnövelés esetén
a) a kapacitásnövelésért és az e rendelet hatálybalépését megelõzõen megépült vezetékre történõ bekapcsolásért – a 6. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt esetek kivételével – az e rendelet mellékletének 1. pontjában meghatározott,
b) az e rendelet hatálybalépését követõen megépült vezetékre történõ bekapcsolásért a beruházás megkezdése
elõtt az e rendelet mellékletének 2. pontja alapján meghatározott csatlakozási díj (2) bekezdés szerinti arányos részének megfelelõ,
c) a bekapcsoláshoz képest nagyobb mûszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztésért vagy -bõvítésért az e rendelet mellékletének 2. pontja alapján meghatározott
díjakat kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet mellékletének 2. pontja szerinti – a bekapcsoláshoz képest nagyobb mûszaki – beruházás esetében a gázigénylõk által fizetendõ összeget (F) a kapacitásigényük arányában kell felosztani. A földgázellátásba belépõ gázigénylõk által fizetendõ díj kiszámításakor kizárólag az „F” tényezõnek a kapacitásigényükre jutó összege
vehetõ figyelembe. A gázigénylõ kérheti a számításhoz
szükséges tényezõk felülvizsgálatát a Magyar Energia Hivataltól. Amennyiben az „F” tényezõ értéke negatív, a gázigénylõ(k)tõl nem kérhetõ az e rendelet melléklete szerinti
csatlakozási díj. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti gázigénylõ által fizetendõ díj mértéke a vezetéknek az illetékes bányakapitányság által engedélyezett létesítési évét
követõen minden naptári évben 2%-kal emelkedik.
(3) A (2) bekezdés és a 6. § (2) bekezdése szerint csatlakozó gázigénylõkkel a díjszedésre jogosult engedélyes
elõre, az e rendelet melléklete szerinti csatlakozási díj
megfizetésekor megkötendõ egyedi szerzõdésben köteles
megállapodni (a késõbb csatlakozó gázigénylõk által befizetett, az e rendelet melléklete szerinti csatlakozási díj következtében) az õket megilletõ visszatérítés módjáról.
(4) A (3) bekezdés szerinti szerzõdésnek tartalmaznia
kell az e rendelet mellékletének 2. pontja szerinti, a csatlakozási díj számítására vonatkozó képlet számszerûsített
tényezõit is.
(5) Amennyiben annak a szállító- vagy elosztóvezetéknek a tulajdonosa, amelyre a gázigénylõ csatlakozni kíván,
vagy amely vezetéken a fogyasztó kapacitásnövelést igényel, nem azonos a szállító- vagy elosztóvezetéket üzemeltetõ engedélyessel, a csatlakozási díj kiszámításához
szükséges adatokat az elosztó- vagy szállítóvezeték üzemeltetõje köteles az elosztó- vagy szállítóvezeték tulajdonosának rendelkezésére bocsátani.
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(6) A díjszedésre jogosult engedélyes a csatlakozási díj
részeként jogosult azon kapacitásnyilatkozattal vagy csatlakozási szerzõdéssel rendelkezõ gázigénylõnek, akinek a
telekhatáráig megépült a szállító vagy leágazó elosztóvezeték – és aki a 4. § (5) bekezdése szerinti, rendelkezésre
álló hálózati kapacitás visszaadásának lehetõségével nem
élt – a szállító- vagy elosztóvezeték használatbavételi engedélyének kiadásától számított két év elteltével a hálózat
üzembiztos fenntartása érdekében folyamatosan díjrészt
felszámítani. E díjrész mértéke a külön jogszabályban2
meghatározott elosztói alap- vagy teljesítménydíjnak megfelelõ összeg idõarányos része.
(7) A (6) bekezdés szerinti összeg
a) közüzemi fogyasztó esetében legfeljebb a közüzemi
szerzõdés,
b) nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó esetén
legfeljebb a szállítási vagy elosztási szerzõdés
megkötéséig számítható fel.
(8) A (7) bekezdés szerinti szerzõdés megkötésekor a
felek a (6) bekezdésben meghatározott díjrésszel elszámolnak. Az idõarányosan szedhetõ elosztói alap- vagy teljesítménydíj egy napi mértéke a díjak 1/365-öd része. A
20 m3/h vagy annál nagyobb teljesítményigényû gázmérõvel ellátható fogyasztó elosztói alap- vagy teljesítménydíját a csatlakozási szerzõdés vagy kapacitásnyilatkozat szerinti kapacitásigény alapján kell kiszámítani.
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zett használatbavételtõl számított tíz éven belül, de legkésõbb 2010. december 31-éig, amennyiben az elosztóvezetékre csatlakozni kívánó gázigénylõ hálózati kapacitás
iránti igénye bekapcsolással kielégíthetõ.
(4) Az 5. § (6) bekezdésében foglaltakat az e rendelet
hatálybalépése után megkötött csatlakozási szerzõdések
esetében kell alkalmazni.
(5) Azon gázigénylõktõl, akik az e rendelet hatálybalépéséig akár visszterhes módon, akár ingyenesen jutottak
hozzá a csatlakozási vagy a kapacitásnövelési jogosultsághoz (pl. hálózatfejlesztési hozzájárulást vagy beruházási
hozzájárulást fizettek), e csatlakozásért vagy kapacitásnövelésért utólag más díj, térítés nem szedhetõ.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet
a 74/2006. (X. 31.) GKM rendelethez
A gázigénylõk által a szállító- vagy elosztóvezetékhez
való közvetlen csatlakozásáért, fogyasztási helyenként
fizetendõ legmagasabb díjak kiszámítása
(a díjak összege az áfá-t nem tartalmazza)
1. Az e rendelet 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti
esetben:

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti
a) az együttmûködõ földgázhálózat fejlesztéséért szedhetõ csatlakozási díjról szóló 4/2004. (I. 19.) GKM rendelet, valamint
b) a gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési
hozzájárulásról szóló 32/1995. (VIII. 8.) IKM rendelet
(a továbbiakban: HFHR).
(2) A HFHR rendelkezései szerint 1995. augusztus 23.
és 2004. január 26. közötti idõszakban létesített elosztóvezetékre e rendelet hatálybalépését követõen csatlakozni kívánó gázigénylõ hálózati kapacitás iránti igényének bekapcsolással történõ kielégítéséért az elosztóvezeték
– illetékes bányakapitányság által engedélyezett – használatbavételétõl számított tíz éven belül, de legkésõbb 2010.
december 31-éig legfeljebb a HFHR szerint korábban kiszámított díjat lehet szedni.
(3) E rendelet hatálybalépése elõtt megkötött, a gázigénylõk által a fejlesztéssel kapcsolatban fizetendõ hozzájárulásról szóló szerzõdés vagy megállapodás szerint
kell eljárni az illetékes bányakapitányság által engedélye-

2
A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003.
(X. 28.) GKM rendelet.

Kapacitásigény

4 m3/h-ig

4–20 m3/h

20 m3/h felett

(192 800 Ft +
Fizetendõ 44 000 Ft × T3
(44 000 +
összeg
9300 Ft × T1) × 2800 Ft × T2) ×
T3
T3

ahol
T1: a kiviteli tervben szereplõ igényelt 4 m3/h feletti
(többlet)kapacitás (m3/h). (Nem a beépített gázmérõ névleges teljesítménye értendõ alatta),
T2: a kiviteli tervben szereplõ igényelt 20 m3/h feletti
(többlet)kapacitás (m3/h). (Nem a beépített gázmérõ névleges teljesítménye értendõ alatta),
T3: 2006-ban ennek értéke 1, és az ezt követõ években
évenként 0,02-vel növekszik.
2. Az e rendelet 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti
esetben:
F = B – 25 × (Á – K) × D × P
ahol K = c × m és
Á: az adott beruházásból származó, az adott beruházásnak megfelelõ fogyasztói kategóriánként a
10. év utáni években várható átlagos mennyiségekkel, fûtõértékkel és a beruházási tanulmányterv készítésének idõpontjában érvényes elosztói díjakkal
számított éves árbevétel,
m: az adott beruházáshoz tartozó, a 10. év utáni évek
várható átlagos értékesítési mennyisége,
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c:

az érintett üzemeltetõ által megadott, a csatlakozási díj befizetését megelõzõ évre vonatkozó tényadatok alapján, az adott beruházásnak megfelelõ
fogyasztói kategóriákhoz tartozó – mennyiségre
vetített – átlagos fajlagos közvetlen és közvetett
költségének összege (értékcsökkenés nélkül).
A figyelembe vehetõ elszámolási különbözet mértéke legfeljebb 1,5%,
B: beruházási költség: a tanulmánytervben rögzített, a
számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték,
a (leendõ) háztartási fogyasztóknál beszerelt (beszerelendõ) gázmérõk és nyomásszabályozók
számviteli törvény szerint aktiválható eszközértéke és beszerelési költsége nélkül,
D: diszkonttényezõ, értéke: 0,488, amely 6,5%-os ráta
alkalmazásának 25 éves hatását átlagolja,
P: az árbevétel (Á) és a költség (K) inflációs indexálására a beruházás figyelembe vett élettartama alatt
(25 év) alkalmazott átlagos szorzótényezõ, melynek értéke 1,3068. A számításnál felhasznált inflációs ráta értéke 2%.

A gazdasági és közlekedési miniszter
75/2006. (X. 31.) GKM
rendelete
a víziközlekedés rendjérõl szóló
39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról
A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
88. §-a (2) bekezdésének p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az igazságügyi és rendészeti miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM rendelet mellékleteként közzétett Hajózási Szabályzat II. része 1.01 cikkének p) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E rész alkalmazásában:]
„p) folyamfelügyeleti hajó – a hajózási hatóság, a vízirendészet rendõri szervének, valamint a súlyos víziközlekedési balesetek és rendkívüli hajózási események szakmai vizsgálatát végzõ szervezet hajója;”
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III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1104/2006. (X. 31.) Korm.
határozata
a Magyar Köztársaság közúthálózat fejlesztésének
2006. évi finanszírozása változásával kapcsolatos
további feladatokról
A Kormány
1. hozzájárul ahhoz, hogy a hazai gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program, valamint az országos közúthálózat fejlesztéseinek 2006. évi megvalósítása érdekében a
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.
évi XX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján
az MFB Rt. az Állami Autópálya Kezelõ Rt. részére legfeljebb 90 milliárd forint és járulékai erejéig a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII.
törvény 36. § (2) bekezdésében meghatározott keret terhére készfizetõ kezességet vagy bankgaranciát vállaljon,
és/vagy részére hitelt nyújtson. A készfizetõ kezesség vállalására, vagy a bankgarancia nyújtására és/vagy a hitel folyósítására olyan mértékben kerülhet sor, ameddig a kötelezettségvállalás nem lépi túl a Magyar Köztársaság 2006.
évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 36. §
(2) bekezdésében meghatározott keretet. Felhívja a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy ennek megfelelõen
utasítsa az MFB Rt.-t a készfizetõ kezesség vállalására,
vagy a bankgarancia és/vagy a hitel nyújtására;
Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter
Határidõ: azonnal
2. felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont
alapján az MFB Rt. készfizetõ kezesség vállalásához, vagy
a bankgarancia és/vagy a hitel nyújtásához kapcsolódó, a
2001. évi XX. törvény 5. § (1) bekezdés szerinti jogszabályi költségvetési kezesség beváltására, az adatszolgáltatásra és az elszámolás rendjére vonatkozó megállapodást az
MFB Rt.-vel megkösse. A jogszabályi alapú kötelezettségvállalásért kezességvállalási díjat nem kell fizetni.
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg:
a) a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendõ
intézkedésekrõl szóló Cselekvési Program végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl szóló 1037/2006. (IV. 6.)
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Korm. határozat 2. a) pontja és 4. pontjának elsõ mondata
az alábbiak szerint módosul:
„a) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban:
MFB Rt.) legfeljebb 20 milliárd forint, legfeljebb 25 éves
lejáratú – kedvezményes kamatozású 3 havi EURIBOR +
legfeljebb 2,5%-os – 3 év türelmi idõvel igénybe vehetõ
hitelt nyújtson az elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 36. §-ának (2) bekezdésében meghatározott keret terhére;”
„4. Az MFB Rt. által euróban meghatározott éven túli
lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan az árvíz miatt elemi kárt szenvedett térségben a
gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes
személyek részére a kár következményeinek felszámolását
szolgáló beruházások finanszírozásához 20 milliárd forintos mértékig a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 36. §-ának (3) bekez-
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désében meghatározott keret terhére az MFB tv. 5. §-ának
(2) bekezdése alapján a Kormány árfolyam-garanciát
vállal.”
b) az állami autópálya-építés és -üzemeltetés finanszírozásáról szóló 1012/2005. (II. 19.) Korm. határozat
5. a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) az MFB Rt. legfeljebb 153,043 milliárd forint hitelt
nyújtson a Nemzeti Autópálya Rt. részére, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi
CXXXV. törvény 36. § (2) bekezdésében meghatározott
keret terhére,”
c) a madárinfluenza és az influenza „A” vírus okozta
pandémiás oltóanyag és know-how külföldi értékesítésének támogatásához szükséges egyes intézkedésekrõl szóló
2002/2006. (I. 18.) Korm. határozat 1–3. pontja hatályát
veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

VI. rész

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(6721 Szeged, Deák Ferenc u. 17.)
hirdetménye
Az FVM Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatala – a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése és 9. §-a alapján –
nyilvános sorsolást
tart a székkutasi Újélet Szövetkezet használatában lévõ földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Székkutas, Vásárhelyi út 14., Mûvelõdési Ház
A sorsolás ideje: 2006. december 5. (kedd), 9 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek:
Település: Székkutas
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Fekvés

Terület (ha)

02/21

szántó

külterület

0,5415

025/12
049/44
085/39
0133/58

szántó
erdõ
gyep (legelõ)
szántó

külterület
külterület
külterület
külterület

0,5326
2,7424
1,7822
71,9642

Aranykorona
érték

Megjegyzés

18,84 Vezetékjog, Magyar
Villamosmûvek Rt.
18,53
18,10
24,24
1033,52 Kiadható: 903,54 AK
(90354/103352 tul. h.)
Földmérési jelek használati jog, Csongrád
Megyei Földhivatal
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Mûvelési ág

Fekvés

Terület (ha)

0133/64
0135/88
0135/97
0221/1

szántó, gyep (legelõ)
gyep (rét), szántó
gyep (rét)
gyep (legelõ), szántó

külterület
külterület
külterület
külterület

0,4795
1,8109
0,3718
29,9360

0223/2
0223/36
0223/51
0223/53
0223/55
0223/68
0223/69
0238/56
0238/58
0242/33
0244/12
0311/10
0313/8
0318/19

erdõ, gyep (rét), szántó
gyep (legelõ)
gyep (rét)
gyep (rét), szántó
szántó
szántó
erdõ
erdõ, gyep (legelõ)
szántó
szántó
gyep (legelõ)
szántó
szántó
szántó

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület

23,9255
0,1532
0,6669
1,4616
7,3049
4,2043
0,6976
1,4060
0,4535
1,6618
0,0611
0,0667
0,1962
0,0209

0318/38
0318/39
0320/19
0338/30
0338/63
0341/18
0344/83
0344/85
0344/86
0344/96
0344/97
0351/10
0365/6
0367
0368/1
0369/8
0369/10

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
erdõ
szántó, nádas
szántó
szántó, gyep (rét)
erdõ
erdõ
szántó, gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (legelõ), nádas
gyep (legelõ)
erdõ
szántó, erdõ

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület

0,0030
0,0852
0,1910
0,2139
0,1768
0,0655
2,4005
0,3483
2,3805
1,3244
0,2772
0,4413
0,0770
0,6814
0,0938
4,0280
6,4176

0373/25

külterület

8,8090

0377/46
0377/58
0377/59

szántó, gyep (legelõ),
nádas
gyep (legelõ)
gyümölcsös
gyümölcsös

külterület
külterület
külterület

0,5604
0,1298
4,6562

0398/19
2067/3

szántó
gyep (legelõ)

külterület
zártkert

0,5129
0,1826

9839
Aranykorona
érték

Megjegyzés

7,00
24,19
6,13
623,01 Kiadható: 111,64 AK
(11164/62301 tul. h.)
220,12
0,54
6,00
17,57
180,93
106,36
4,60
9,77
13,38
40,38
0,53
1,62
5,79
0,62 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
0,09
2,51
4,64
6,31
5,22
0,64
61,65
9,33
59,33
8,74
2,69
7,55
0,69
6,40
0,82
39,07
87,65 Bányaszolgalmi jog,
DÉGÁZ
171,51 Kiadható: 84,47 AK
(8447/17150 tul. h.)
7,62
5,63
202,08 Bányaszolgalmi jog,
DÉGÁZ
15,13
1,59
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2073/2
2073/3
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Mûvelési ág

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)

Fekvés

zártkert
zártkert

Terület (ha)

2006/133. szám
Aranykorona
érték

0,0285
0,0077

Megjegyzés

0,25
0,07

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A részarány-tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyek vehetnek részt.
A sorsoláson bármilyen okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be az FVM Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalnak címezve, de a Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz.
Tasnádi Gábor s. k.,
hivatalvezetõ

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 122. számában kihirdetett, a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról
szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdésének – a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
52. §-ának új (5) bekezdéseként – megjelent szövege a 33. § (2) bekezdéssel megállapított 52. § (4) bekezdésének folytatása.
Egyidejûleg a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 33. §-ának (3) bekezdése törlendõ.
(Kézirathiba)
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