
 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
214/2006. (X. 31.) Korm.

rendelete

a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési
rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek

nyilvántartásáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (7) be kez dé sé nek f) és

m) 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.  §

(1) A hi te le sí tett kör nye ze ti nyi lat ko zat tal ren del ke zõ
ter mé sze tes és jogi sze mé lyek nek, valamint jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek nek (a továb biak ban:
szer ve zet), a kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si
rend szer nyil ván tar tá sá ba vé te lé rõl az Or szá gos Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség 
(a továb biak ban: OKTVF) dönt.

(2) Az OKTVF meg ke re sé sé re az ille té kes kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb -
biak ban: fel ügye lõ ség) tá jé koz tat ja az OKTVF-et ar ról,
hogy a szer ve zet be tart ja-e a ha tá lyos kör nye zet vé del mi
jog sza bá lyo kat.
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(3) A ha tá lyos kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok be tar tá -
sá nak el len õr zé se ér de ké ben az OKTVF más ha tó sá got is
meg ke res het.

(4) Ha az el já rás so rán két ség me rül fel a kör nye ze ti nyi -
lat ko zat hi te le sí té sé nek meg ala po zott sá gá val kap cso lat -
ban, az OKTVF kez de mé nye zi a Nem ze ti Akk re di tá ló
Tes tü let nél (a továb biak ban: NAT) a kör nye ze ti hi te le sí tõ -
nek – az el já rás alap já ul szol gá ló kör nye ze ti nyi lat ko zat
hi te le sí té sé re vo nat ko zó – fel ügye le ti vizs gá la tát.

(5) Ha a NAT va la mely kör nye ze ti nyi lat ko zat hi te le sí -
té sé nek meg ala po zott sá gá val kap cso lat ban fel ügye le ti
vizs gá la tot ren del el, ak kor a fel ügye le ti vizs gá lat meg in -
dí tá sá ról, valamint en nek ered mé nyé rõl ha la dék ta la nul ér -
te sí ti az OKTVF-et.

(6) A nyil ván tar tás ba vé te li ké rel met az e ren de let
1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá -
nyon kell be nyúj ta ni.

(7) Az OKTVF a nyil ván tar tás ba vé tel rõl e ren de let
2. szá mú mel lék le te sze rin ti ok ira tot ál lít ki.

(8) A nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló dön té sé rõl az
OKTVF tá jé koz tat ja a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel -
ügye lõ sé get, illetve a bel föl di jog se gély ke re té ben meg ke -
re sett más ha tó sá got.

(9) Az OKTVF a kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí -
té si rend szer nyil ván tar tá sá ba fel vett szer ve ze tek név so rát
hi va ta los hon lap ján, valamint a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té rium hi va ta los hon lap ján köz zé te szi.

(10) A fel ügye lõ ség a 2.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi ha tá ro zat meg ho za ta lá val,
illetve a 2.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
ha tó sá gi ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé vel egy ide jû leg tá -
jé koz tat ja az OKTVF-et.

2.  §

(1) Az OKTVF a szer ve zet nek a nyil ván tar tás ból való
fel füg gesz té sét ren de li el,

a) ha a szer ve zet nek el ma rasz ta ló ha tó sá gi ha tá ro zat tal
vagy bí ró sá gi íté let tel meg ál la pí tott kör nye zet vé del mi,
illetve ter mé szet vé del mi kö te le zett sé ge ke let ke zik;

b) ha a szer ve zet a 761/2001/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let 6. cik ké nek (3) be kez dé se sze rin ti éven te
fris sí tett és hi te le sí tett kör nye ze ti nyi lat ko za tát nem nyújt -
ja be az OKTVF-hez;

c) ha a szer ve zet a 761/2001/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let 8. cik ké nek (2) vagy (3) be kez dé sé ben
fog lal ta kat meg sér ti;

d) ha a hi te le sí tett kör nye ze ti nyi lat ko zat hi te le sí té sé -
vel össze füg gés ben az 1.  § (4)–(5) be kez dé sé ben fog lal -
tak nak meg fele lõen kez de mé nye zett fel ügye le ti vizs gá lat
alap ján a NAT a hi te le sí tés meg ala po zat lan sá gá ról ér te sí ti
az OKTVF-et;

e) a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben.

(2) Az OKTVF a szer ve zet nek a nyil ván tar tás ból tör té -
nõ fel füg gesz té sét ren de li el to váb bá ak kor is, ha azt a
szer ve zet maga ké rel me zi.

(3) Az OKTVF meg szün te ti a szer ve zet nek a nyil ván -
tar tás ból tör té nõ fel füg gesz té sét, ha

a) a szer ve zet nek az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha -
tá ro zott kö te le zett sé ge meg szû nik;

b) a szer ve zet az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott éven te fris sí tett és hi te le sí tett kör nye ze ti nyi lat ko za tát
a fel füg gesz tés tar ta ma alatt be nyújt ja;

c) a szer ve zet az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro -
zott jog sér tõ ma ga tar tást a fel füg gesz tés tar ta ma alatt meg -
szün te ti;

d) a szer ve zet az (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ra te kin tet tel kör nye ze ti nyi lat ko za tá nak is mé telt hi -
te le sít te té sét a fel füg gesz tés tar ta ma alatt vég re hajt ja;

e) a (7) be kez dés ben fog lalt fel té tel tel je sü lé se ese té ben;

f) a szer ve zet a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel füg -
gesz tés meg szün te té sét kéri és en nek nincs aka dá lya.

(4) Az (1) be kez dés b), c), illetve d) pont já ban meg ha tá -
ro zott eset ben a fel füg gesz tés idõ tar ta ma leg fel jebb 3 hó -
nap le het.

(5) Az OKTVF tör li a szer ve ze tet a nyil ván tar tás ból, ha

a) a szer ve zet nek jog erõs és vég re hajt ha tó elmarasz -
taló ha tó sá gi ha tá ro zat tal vagy bí ró sá gi íté let tel meg ál la pí -
tott kör nye zet vé del mi, illetve ter mé szet vé del mi kö te le -
zett sé ge ke let ke zik;

b) a szer ve zet a 761/2001/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let 6. cik ké nek (3) be kez dé se sze rin ti éven te
fris sí tett és hi te le sí tett kör nye ze ti nyi lat ko za tát a fel füg -
gesz tés idõ tar ta má nak le jár tá ig sem nyújt ja be az
OKTVF-hez;

c) a szer ve zet az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro -
zott jog sér tõ ma ga tar tást a fel füg gesz tés idõ tar ta má nak le -
jár tá ig sem szün te ti meg;

d) a szer ve zet az (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ra te kin tet tel kör nye ze ti nyi lat ko za tá nak is mé telt hi -
te le sít te té sét a fel füg gesz tés idõ tar ta má nak le jár tá ig sem
vég zi el.

(6) Az OKTVF tör li a szer ve ze tet a nyil ván tar tás ból to -
váb bá ak kor is, ha a szer ve zet meg szû nik, vagy meg szün -
te tés re ke rül, illetve, ha a szer ve zet a nyil ván tar tás ból tör -
té nõ tör lé sét kéri.

(7) Nem kell a szer ve ze tet a nyil ván tar tás ból tö röl ni, ha
a jog erõs el ma rasz ta ló ha tá ro zat az adat szol gál ta tás el ma -
ra dá sá nak a kö vet kez mé nye, és a ha tá ro zat egy út tal le he -
tõ sé get biz to sí t az adat szol gál ta tás pót ló la gos meg té te lé re. 
Eb ben az eset ben a ha tár idõ el tel té ig a szer ve zet a nyil ván -
tar tás ból fel füg gesz tés re ke rül.

(8) Az OKTVF a kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí -
té si rend szer nyil ván tar tá sá ból fel füg gesz tett, illetve tö rölt 
szer ve ze tek név so rát a hi va ta los hon lap ján, valamint a
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium hi va ta los
hon lap ján köz zé te szi.
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3.  §

(1) A 761/2001/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de -
let 7. cik ke (1) be kez dé sé nek vég re haj tá sá ra a NAT az
akk re di tált kör nye ze ti hi te le sí tõk nyil ván tar tá sá ban be kö -
vet ke zett vál to zá sok ról ha von ta, a tárgy hó na pot kö ve tõ
hó nap 10. nap já ig ada tot szol gál tat az Euró pai Bi zott ság
ré szé re, az OKTVF egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett.

(2) A 761/2001/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de -
let 7. cik ke (2) be kez dé sé nek vég re haj tá sá ra az OKTVF a
kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend szer nyil -
ván tar tá sá ba vett szer ve ze tek kö ré ben be kö vet ke zett vál -
to zá sok ról ha von ta, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 10. nap -
já ig ada tot szol gál tat az Euró pai Bi zott ság ré szé re.

(3) A NAT a más tag ál lam ban akk re di tált hi te le sí tõk
Ma gyar or szá gon vég zett te vé keny sé ge fel ügye le té nek
ered mé nyé rõl tá jé koz ta tást ad az OKTVF ré szé re.

4.  §

(1) Aki az EMAS-nyil ván tar tás ban nem sze re pel és a
761/2001/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
IV. mel lék le te sze rin ti lo gót jo go su lat la nul hasz nál ja,
5000 fo rint tól 500 000 fo rint össze gig ter je dõ bír ság gal
sújt ha tó.

(2) A bír ság össze gét az OKTVF az eset összes kö rül -
mé nye i re – így kü lö nö sen a jog sér tés sú lyá ra, cél já ra, idõ -
tar ta má ra, a jog sér tõ ma ga tar tás is mé telt ta nú sí tá sá ra –
 tekintettel ha tá roz za meg.

(3) A bír ság ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro zat ban ren del kez -
ni kell ar ról a szám la szám ról is, amely re a bír sá got meg
kell fi zet ni a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott
15 na pon be lül.

(4) A bír ság ki sza bá sá ra az OKTVF-nek a jog el le nes
cse lek mény rõl való tu do más szer zé sé tõl szá mí tott 1 éven
túl nincs le he tõ sé ge. Az el kö ve té sé tõl szá mí tott öt éven túl
nem szab ha tó ki bír ság, ki vé ve, ha a cse lek mény jog sze -
rût len ál la pot fenn tar tá sá val va ló sul meg.

5.  §

Az Euró pai Bi zott ság felé a 761/2001/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let 10. cik ke (2) be kez dé sé ben,
11. cik ke (3) be kez dé sé ben, 12. cik ke (2) be kez dé sé ben,
13. cik ké ben és 16. cik ke (2) be kez dé sé ben elõ írt tá jé koz -

ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl a kör nye zet vé de le mért
fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

6.  §

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

a) a kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend szer -
ben (EMAS) részt vevõ szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ról
 szóló 74/2003. (V. 28.) Korm. ren de let;

b) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa
alá tar to zó köz pon ti és te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. ren -
de let 28.  §-a.

(2) E ren de let 4.  §-a e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ
45. na pon lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egyes
lé te sít mé nyek üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sá nak en ge dé -
lye zé sé rõl, nyo mon kö ve té sé rõl és je len té sé rõl  szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. ren de let 3. szá mú mel lék le te
A2.4. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A2.4. Annak meg je lö lé se, hogy az üze mel te tõ ren del -
ke zik-e a 761/2001/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let sze rin ti, a 214/2006. (X. 31.) Korm. ren de let nek
meg fele lõen nyil ván tar tott kör nye zet vé del mi ve ze té si és
hi te le sí té si (EMAS), ISO 14001 kör nye zet irá nyí tá si, ISO
9001 mi nõ ség biz to sí tá si, valamint egyéb mi nõ ség biz to sí -
tá si rend szer rel; amennyi ben igen, úgy a rend szer rö vid le -
írá sa.”

7.  §

Ez a ren de let a szer ve ze tek nek a kö zös sé gi kör nye zet -
vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend szer ben (EMAS) való
ön kén tes rész vé te lé nek le he tõ vé té te lé rõl  szóló, 2001.
már ci us 19-i 761/2001/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la -
pít ja meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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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 ké rel me zõ szer ve zet ada tai:
– szer ve zet neve:
– szék he lyé nek címe:
– hon lap já nak címe:
– al kal ma zot tak szá ma:
– kis- és kö zép vál lal ko zás: IGEN/NEM
– te vé keny sé ge i nek TEÁOR’03 (NACE) sze rin ti neve és kód ja:
– szer ve zet adó szá ma:

1.2. A ké rel me zõ szer ve zet ve ze tõ jé nek ada tai:
– név:
– be osz tás:
– te le fon szám:
– te le fax:
– e-ma il:

1.3. Kap cso lat tar tó ada tai:
A Kör nye ze ti nyi lat ko zat tal kap cso lat ban a kap cso lat tar tó
– sze mély neve:
– be osz tá sa:
– te le fon szám:
– te le fax:
– e-ma il:

2. A SZERVEZET LEÍRÁSA

2.1. Szer ve ze ti fel épí té se

3. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELT KÉRÕ TELEPHELY AZONOSÍTÁSA

3.1. Te lep hely
– meg ne ve zé se:
– címe:
to váb bi ada tai:
– al kal ma zot tak szá ma:
– te vé keny sé ge i nek TEÁOR’03 (NACE) kód ja:
– a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló 314/2005.

(XII. 25.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le te ha tá lya alá tar to zó üzem: IGEN/NEM
– te le fon szám:
– te le fax:
– e-ma il:
– hon lap címe:

3.2. Te lep hely hely szín raj za
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3.3. A kör nye zet vé del mi ha tó sá gok ról való tá jé koz ta tás (te lep hely sze rint), ame lyek kel a szer ve zet kap cso la tot tart
fenn:

A ha tó sá gok:
– neve:
– kap cso lat tar tó sze mély neve:

4. A KÖRNYEZETVÉDELMI HITELESÍTÕ

A te lep hely/szer ve zet Kör nye ze ti nyi lat ko za tát hi te le sí tõ szer ve zet/ter mé sze tes sze mély
– neve:
– címe:
– el já rá sá nak alap ját ké pe zõ akk re di tált te vé keny sé ge i nek TEÁOR’03 (NACE) sze rin ti meg ne ve zé se és kód jai:
to váb bi ada tai:
– te le fon szám:
– e-ma il:
A hi te le sí tõ szer ve zet/ma gán sze mély akk re di tá lá sát vég zõ szer ve zet
– neve:
– hi te le sí tõ nek ki adott akk re di tá lá si ok irat szá ma:
– más tag ál lam ban akk re di tált hi te le sí tõ ese tén a NAT ál ta li fel ügye let ered mé nye sen meg tör tént-e: IGEN/NEM
Ha a hi te le sí tõ nem ter mé sze tes sze mély, ak kor a szer ve ze ten be lü li hi te le sí tõ
– neve:
– ál tal a te lep he lyen el len õr zött te vé keny ség neve és TEÁOR’03 (NACE) kód ja:
– a hi te le sí tõ ál tal a te lep he lyen töl tött na pok szá mát:

4.1. Kör nye ze ti nyi lat ko zat
Kér jük, mel lé kel je a hi te le sí tõ ál tal min den ol da lon alá írt Kör nye ze ti nyi lat ko za tot, valamint annak elekt ro ni kus for -

má ban rög zí tett vál to za tát is.
A kö vet ke zõ Kör nye ze ti nyi lat ko zat ese dé kes dá tu ma:
A Kör nye ze ti nyi lat ko zat fe lül vizs gá la tá nak dá tu ma:

    ...................................................................      ...................................................................
           (hely)                     (dá tum)

P. H.

...........................................................................
a ké rel me zõ szer ve zet ve ze tõ jé nek alá írá sa

Meg jegy zés:

A for ma nyom tat vány ki töl té sé hez a Ki töl té si út mu ta tót ké rés re a Ha tó ság bo csát ja ren del ke zés re, illetve le tölt he tõ a
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium hon lap já ról az aláb bi cí men: http://www.emas.kvvm.hu

NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOKRÓL

A kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend szer nyil ván tar tás ba vé te li el já rá sá val össze füg gés ben hoz zá já ru lok
ada ta im nak a kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend szer ben (EMAS) részt vevõ szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ról
 szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dé se sze rin ti fel hasz ná lá sá hoz.

    ...................................................................      ...................................................................
           (hely)                     (dá tum)

P. H.

...........................................................................
a ké rel me zõ szer ve zet ve ze tõ jé nek alá írá sa

2006/133. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9829



2. számú melléklet a 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelethez

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 Kormány
215/2006. (X. 31.) Korm.

rendelete

a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára
adható általános forgalmiadó-visszatérítésrõl  szóló

2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi 
LXXIV. tör vény 71.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A kül föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany szá má ra
ad ha tó ál ta lá nos for gal mi adó-vissza té rí tés rõl  szóló
2/1993. (I. 13.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[1.  § (1) Az a Tv. 4.  §-ában meg ha tá ro zott adó alany,
amely a tárgy év ben, illetve a 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott idõ szak ban]

„a) nem ren del ke zik bel föl dön szék hellyel, illetve ál -
lan dó te lep hellyel – ide nem ért ve a ke res ke del mi kép vi se -
le tet –, ezek hi á nyá ban pe dig ál lan dó la kó hellyel vagy szo -
ká sos tar tóz ko dá si hellyel, to váb bá”
{[az a)–b) pon tok a továb biak ban együtt: kül föl dön nyil -
ván tar tás ba vett adó alany]
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben jo go sult arra,
hogy a gaz da sá gi te vé keny ség hez bel föl dön be szer zett és
ki fi ze tett ter mék és igény be vett szol gál ta tás árá ban fog -
lalt, illetve – im por tált ter mék ese tén – a meg fi ze tett ál ta lá -
nos for gal mi adót, valamint az ál ta la ki fi ze tett kom pen zá -
ci ós felárat (a továb biak ban: adó) visszaigényelje.}

(2) Az R. 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A kül föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany – fi gye -
lem mel a (4) be kez dés ben fog lal tak ra – ak kor jo go sult az
adó-vissza igény lés re, ha

a) az Euró pai Kö zös ség va la mely tag ál la má ban szék -
hellyel, illetve ál lan dó te lep hellyel, ezek hi á nyá ban pe dig
ál lan dó la kó hellyel vagy szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel
ren del ke zik, vagy

b) az Euró pai Kö zös sé gen kí vü li olyan ál lam ban ren -
del ke zik szék hellyel, illetve ál lan dó te lep hellyel, ezek hi á -
nyá ban pe dig ál lan dó la kó hellyel vagy szo ká sos tar tóz ko -
dá si hellyel, mely ál lam és a Ma gyar Köz tár sa ság kö zött
vi szo nos ság áll fenn.”

(3) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Ab ban az eset ben, ha a kül föl dön nyil ván tar tás ba

vett adó alany nak az Euró pai Kö zös ség va la mely tag ál la -
mán vagy azon ál la mon kí vül, amellyel a vi szo nos ság a
(2) be kez dés b) pont ja sze rint fenn áll, olyan más ál lam ban
is van szék he lye vagy ál lan dó te lep he lye, ezek hi á nyá ban
pe dig ál lan dó la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye, 
amellyel az elõ zõek sze rint a vi szo nos ság nem áll fenn,

adó-vissza igény lés re az egyéb fel té te lek tel je sü lé se mel -
lett is csak annyi ban jo go sult, amennyi ben ah hoz a szék he -
lyé hez vagy ál lan dó te lep he lyé hez, ezek hi á nyá ban pe dig
ah hoz az ál lan dó la kó he lyé hez vagy szo ká sos tar tóz ko dá si 
he lyé hez, amely az Euró pai Kö zös ség va la mely tag ál la -
má ban vagy ab ban az ál lam ban van, amellyel a vi szo nos -
ság az elõ zõek sze rint fenn áll, adó a la nyi sá got ered mé nye -
zõ gaz da sá gi te vé keny ség kö tõ dik.”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Nem té rít he tõ vissza az adó olyan ter mék és szol -
gál ta tás után, amely nek adó val nö velt el len ér té két a kül -
föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany az adó-vissza té rí tés
irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak nap já ig nem fi zet te meg.

(4) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a kül föl dön nyil ván tar -
tás ba vett adó alany a köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ ál tal
– amennyi ben az nem im port adó jo gi meg bí zott ként jár
el – a Tv. 41.  § (2) be kez dé se sze rint meg fi ze tett adó
vissza igény lé sé re ki zá ró lag ak kor jo go sult, ha bel föl di
adó alany ként ugyan ezen adó le vo ná sá ra tel jes egé szé ben
jo go sult len ne.”

(2) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a kül föl dön nyil ván tar -
tás ba vett adó alany az im port adó jo gi meg bí zott ál tal
– ide ért ve azt az ese tet is, ha a meg bí zott egy út tal köz ve tett 
vám jo gi kép vi se lõ ként jár el – a Tv. 41.  § (3) be kez dé se
sze rint meg fi ze tett adó vissza igény lé sé re ki zá ró lag ak kor
jo go sult, ha annak le vo nás ba he lye zé sé re a Tv. 36.  §
(4) be kez dés b) pont ja alap ján már nincs le he tõ ség.”

3.  §

(1) Az R. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az adó-vissza té rí tés az Adó- és Pénz ügyi El len õr -
zé si Hi va tal Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá -
gá hoz (a továb biak ban: adó ha tó ság) az e cél ra rend sze re sí -
tett, írás ban be nyúj tott ké re lem re tör té nik. A ké re lem nek
leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia: a kül föl dön
nyil ván tar tás ba vett adó alany ne vét, szék he lyé nek, illetve
ál lan dó te lep he lyé nek, ezek hi á nyá ban pe dig ál lan dó la kó -
he lyé nek vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lyé nek cí mét, te -
vé keny sé gi kö rét, adó szá mát, a ké re lem mel érin tett idõ -
sza kot, a vissza igé nye len dõ adó tel jes össze gét, az 5.  §
(2) be kez dé se sze rin ti bank szám la szá mát, a ké re lem hez
csa tolt ok má nyok szá mát, a 3.  § (2) be kez dés b) és d) pont -
ja sze rin ti nyi lat ko za tot, a ké re lem kel tét, valamint a ké rel -
me zõ alá írá sát. Az adó ha tó ság hi ány pót lást a ké re lem be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott két hó na pon be lül kér het.”

(2) Az R. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[(2) Az adó-vissza té rí té si jog gya kor lá sá nak fel té te le,
hogy a kül föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany]

„a) iga zol ja, hogy „hoz zá adott ér ték-adó” tí pu sú for gal -
mi adó fi ze té sé re kö te le zett, annak az ál lam nak az ille té kes 
ha tó sá ga ál tal ki ál lí tott ok irat tal, ahol ilyen sze mély ként
nyil ván tar tás ba vet ték: az iga zo lás leg alább a kö vet ke zõ -
ket tar tal maz za: az ok ira tot ki ál lí tó ha tó ság ne vét és cí mét,
a kül föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany ne vét, te vé keny -
sé gi kö rét, szék he lyé nek, illetve ál lan dó te lep he lyé nek,
ezek hi á nyá ban pe dig ál lan dó la kó he lyé nek vagy szo ká sos 
tar tóz ko dá si he lyé nek cí mét, adó szá mát, az adó ala nyi ság
iga zo lá sát, az iga zo lás kel tét, alá írást, valamint a bé lyeg -
zõt; az iga zo lást az 1.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha -
tá ro zott adó alany hi te les ma gyar for dí tás és dip lo má ci ai
fe lül hi te le sí tés nél kül is be nyújt hat ja;”

(3) Az R. 3.  §-a (2) be kez dés c) pont já nak ca) és cb) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide -
jû leg a c) pont a kö vet ke zõ cc) al pont tal egé szül ki:

[(2) Az adó-vissza té rí té si jog gya kor lá sá nak fel té te le,
hogy a kül föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany]

„c) csa tol ja
ca) a ne vé re – vagy bel föl di ke res ke del mi kép vi se le te

ne vé re – ki ál lí tott, az adó össze gét vagy mér té két el kü lö ní -
tet ten tar tal ma zó ere de ti szám lát, egy sze rû sí tett szám lát
(a továb biak ban együtt: szám la), az elekt ro ni kus úton ki -
bo csá tott szám lát a 6.  § (2) be kez dé se sze rint, illetve – ter -
mék im port ese tén – az adó össze gét köz lõ ha tá ro za tot
(a továbbiak ban: ha tá ro zat),

cb) a 2.  § (4) és (5) be kez dé se sze rin ti eset ben a ha tá ro -
za tot és a köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ nek, illetve az im -
port adó jo gi meg bí zott nak az adó kö te le zett ség tel je sí té sé -
rõl  szóló nyi lat ko za tát,

cc) az adó val nö velt ellen ér ték meg fi ze té sét iga zo ló bi -
zony la tot;”

(4) Az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az adó-vissza igény lé si jog csak olyan ké re lem te -
kin te té ben ér vé nye sít he tõ, amely ben az igé nyelt összeg el -
éri vagy meg ha lad ja a 7000 fo rin tot.”

4.  §

Az R. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A vissza té rí tett adó össze gét az adó ha tó ság a kül -
föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany vá lasz tá sa sze rint
annak Ma gyar or szá gon vagy a nyil ván tar tás ba vé te le sze -
rin ti ál lam ban ve ze tett bank szám lá já ra utal ja. Az adó alany 
köz li az adó ha tó ság gal az át uta lás hoz szük sé ges ada to kat.
Az át uta lás hoz kap cso ló dó költ sé gek a kül föl dön nyil ván -
tar tás ba vett adó alanyt ter he lik, amely a vissza té rí tett adó -
ból vissza tar tan dó. Amennyi ben a vissza té rí ten dõ adó vár -
ha tó an nem éri el az át uta lás hoz kap cso ló dó költ sé ge ket, a
vissza té rí tés fel té te le, hogy a kül föl dön nyil ván tar tás ba
vett adó alany elõ ze tesen meg té rí ti az át uta lás va la mennyi
költ sé gét.”

5.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az adó ha tó ság a vissza té rí tés rõl  szóló igény el bí rá -
lá sá ról ho zott ha tá ro za tot az igény be nyúj tá sá tól szá mí tott
6 hó na pon be lül hoz za meg. A 3.  § (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott, a be szer zést do ku men tá ló
szám la, fel vá sár lást iga zo ló bi zony lat, ha tá ro zat ere de ti
zá ra dé kolt pél dá nyát az adó ha tó ság az adó-vissza té rí tés
irán ti ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül vissza -
kül di. Az adó alany azon ban írás ban kér he ti, hogy eze ket a
szám lá kat, bi zony la to kat, ha tá ro za to kat az adó ha tó ság az
adó vissza té rí té sé rõl ho zott ha tá ro za tá val együtt küld je
meg.

(2) Az elekt ro ni kus szám lá ról  szóló mi nisz te ri ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak nak meg fe le lõ elekt ro ni kus szám lá -
kat ezen jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott mó don kell a
kül föl di adó alany nak ké rel mé hez csa tol ni. Elekt ro ni kus
szám lák be nyúj tá sa ese tén az adó ha tó ság a szám lát az
(1) be kez dés ben fog lalt sza bá lyok tól el té rõ en nyil ván tar -
tás ba ve szi, de nem kül di vissza.”

(2) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Ez a ren de let – a Tv.-el együtt – a kö vet ke zõ uni ós

jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:
a) a tag ál la mok for gal mi adó ra vo nat ko zó jogszabá -

lyainak össze han go lá sá ról – a hoz zá adott ér ték-adó nak az
or szág te rü le tén nem ho nos adó ala nyok ré szé re tör té nõ
vissza té rí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 79/1072/EGK ta ná csi
irány elv, valamint

b) a tag ál la mok for gal mi adó ra vo nat ko zó jogszabá -
lyainak össze han go lá sá ról – a hoz zá adott ér ték-adó nak a
Kö zös ség te rü le tén nem ho nos adó ala nyok ré szé re tör té nõ
vissza té rí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 86/560/EGK ta ná csi
irány elv.”

6.  §

(1) E ren de let 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba az zal,
hogy ren del ke zé se it – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – a 2006. de cem ber 31. nap ját kö ve tõ en be szer zett ter -
mé kek re és igény be vett szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó an be -
nyúj tott vissza té rí té si ké rel mek re kell elõ ször al kal maz ni.

(2) Az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 3.  § (2) be kez dé sé -
nek a) pont ját a fo lya mat ban lévõ ügyek re is al kal maz ni
kell.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 4.  §
(3) be kez dé sé ben „a 200 eu rót” szö veg rész he lyé be „az
51 000 fo rin tot” szö veg rész lép, to váb bá az R. 2.  § (2) be -
kez dé se, valamint 4.  § (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a kül föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany szá má ra
ad ha tó ál ta lá nos for gal mi adó-vissza té rí tés rõl  szóló
2/1993. (I. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
236/1997. (XII. 18.) Korm. ren de let 2.  §-a, 3.  §-ának
(1) be kez dé se és 5.  §-a, a kül föl dön nyil ván tar tás ba vett
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adó alany szá má ra ad ha tó ál ta lá nos for gal mi adó-vissza té -
rí tés rõl  szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. ren de let, valamint a
dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tek és azok tag jai,
valamint az ezek kel egy te kin tet alá esõ nem zet kö zi szer -
ve ze tek és azok tag jai szá má ra ad ha tó ál ta lá nos for gal mi -
adó- és jö ve dé ki adó-vissza té rí tés rõl  szóló 237/1997.
(XII. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 220/2001.
(XI. 21.) Korm. ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé se, a kül föl -
dön nyil ván tar tás ba vett adó alany szá má ra ad ha tó ál ta lá -
nos for gal mi adó-vissza té rí tés rõl  szóló 2/1993. (I. 13.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 279/2002. (XII. 21.)
Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  §-ának (1)–(2) be kez dé se
és 5.  §-ának (1) be kez dé se, az ál ta lá nos for gal mi adó
vissza té rí té sé rõl  szóló egyes kor mány ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 81/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let 2.  §-ának
(2) be kez dé se és 4.  §-a, valamint a kül föl dön nyil ván tar -
tás ba vett adó alany szá má ra ad ha tó ál ta lá nos for gal mi -
adó-vissza té rí tés rõl  szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 283/2005. (XII. 20.) Korm. ren de let
2.  §-a és 3.  §-a.

(5) 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 tag ál la mok for gal mi adó ra vo nat ko zó jogszabá -
lyainak össze han go lá sá ról – a hoz zá adott ér ték-adó nak az
or szág te rü le tén nem ho nos adó ala nyok ré szé re tör té nõ
vissza té rí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 79/1072/EGK ta ná csi
irány elv 1. cik ké nek elsõ mon da ta, 3. cikk b) pont ja és
9. cikk má so dik mon da ta, a 6. cik ke, valamint A és B mel -
lék le te,

b) a tag ál la mok for gal mi adó ra vo nat ko zó jogsza bá -
lyainak össze han go lá sá ról – a hoz zá adott ér ték-adó nak a
Kö zös ség te rü le tén nem ho nos adó ala nyok ré szé re tör té nõ
vissza té rí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 86/560/EGK ta ná csi
irány elv 1. cikk 1. pont já nak elsõ mon da ta.

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

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

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
191/2006. (IX. 14.) Korm. ren de let 2.  §-a a következõ
bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egész ség ügyi el lá tó rend szer struk tú ra át ala kí tá -
sá nak tá mo ga tá sá ra – a (3) be kez dés alap ján – ki írt pá lyá -
zat tal el nyert tá mo ga tá sok oda íté lé sé vel kap cso lat ban az
egész ség ügyi mi nisz ter nek a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben ho zott dön té se ered mé nye ként ke let ke zett több let -
ka pa ci tá so kat az egész ség ügyi szak el lá tá si több let ka pa ci -
tá sok be fo ga dá sá ról  szóló kü lön jog sza bály vonatkozó
rendelkezéseinek alkalmazása nélkül befogadottnak kell
tekinteni.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egész -
ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té -
nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. ren de let 27.  §-ának (3) be kez dé sé ben a
„00001–00005” szö veg rész helyébe a „00001, 00015”
szövegrész lép.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
74/2006. (X. 31.) GKM

rendelete

az együttmûködõ földgázhálózat fejlesztéséért
szedhetõ csatlakozási díjról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény (a továb -
biak ban: GET) 56.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a GET 3.  §-ának 5. pont já ban meg ha tá ro zott el osz tó -

ve ze ték hez, valamint a 39. pont já ban meg ha tá ro zott szál lí -
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tó ve ze ték hez csat la koz ni kí vá nó gáz igény lõ re és azok hoz
ko ráb ban csat la ko zott fo gyasz tó ra,

b) a szál lí tó ve ze ték és az el osz tó ve ze ték tu laj do no sá ra,
c) a szál lí tói és az elosz tói en ge dé lyes re,
d) a díj sze dés re jo go sult en ge dé lyes re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. be kap cso lás: az el osz tó ve ze ték vo nat ko zá sá ban a

gáz igény lõ föld gáz el lá tá sá hoz szük sé ges azon há ló zat -
hasz ná la ti fel té te lek biz to sí tá sa (a fo gyasz tó ál tal be je len -
tett há ló za ti ka pa ci tás sal), amely leg fel jebb a meg lé võ el -
osz tó ve ze ték hez kap cso ló dó le ága zó el osz tó ve ze ték ki -
épí té sé re (a meg lé võ el osz tó ve ze ték nek a csat la ko zó ve ze -
ték kel tör té nõ össze kö té sé re), valamint a csat la ko zó ve ze -
ték és a fo gyasz tói ve ze ték üzem be he lye zé sé re ter jed ki,

2. csat la ko zás: a szál lí tó ve ze ték vo nat ko zá sá ban a gáz -
igény lõ igé nyé nek mû sza ki be ru há zás sal meg va ló sít ha tó
há ló zat fej lesz tés sel, -bõ ví tés sel tör té nõ ki elé gí té se, vagy
az el osz tó ve ze ték hez csat la koz ni kí vá nó gáz igény lõ igé -
nyé nek be kap cso lás sal, vagy a be kap cso lás hoz ké pest na -
gyobb mû sza ki be ru há zás sal meg va ló sít ha tó há ló zat fej -
lesz tés sel, -bõ ví tés sel tör té nõ ki elé gí té se,

3. díj sze dés re jo go sult en ge dé lyes: a csat la ko zá si vagy
a ka pa ci tás nö ve lé si igénnyel köz vet le nül érin tett ve ze ték
tu laj do no sá nak a GET 9.  §-a (1) be kez dé sé nek a), c),
valamint e)–g) pont jai sze rin ti en ge déllyel ren del ke zõ
meg bí zott ja,

4. egy ide jû sé gi té nye zõ: az a leg alább két ti ze des pon -
tos sá gú, sta tisz ti kai mód szer rel meg ha tá ro zott nem ne ga -
tív szám, amely nek ér té ke leg fel jebb 1,00, és amely jel -
lem zi a vo nat ko zó fo gyasz tói be ren de zé sek, fo gyasz tói
cso por tok azo nos idõ ben (idõ szak ban) tör té nõ vár ha tó fo -
gyasz tá sá nak és ugyan ezen fo gyasz tói be ren de zé sek, fo -
gyasz tói cso por tok név le ges ka pa ci tás össze gé nek ará nyát,

5. gáz igény lõ: az el osz tó- vagy szál lí tó ve ze ték hez csat -
la koz ni kí vá nó ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, illetve
egyéb szer ve zet,

6. ka pa ci tás igény: a gáz igény lõ föld gáz zal el lá tan dó
be ren de zé se i nek egy ide jû sé gi té nye zõ vel szá mí tott név le -
ges össz tel je sít mé nye, ame lyet a há ló za ti csat la ko zá si
szer zõ dés vagy a ka pa ci tás nyi lat ko zat tar tal maz,

7. ka pa ci tás nö ve lés: a ren del ke zés re álló há ló za ti ka -
pa ci tást meg ha la dó több let igény ki elé gí té se,

8. le ága zó el osz tó ve ze ték: az el osz tó ve ze ték azon
 része, amely az el osz tó ve ze ték-le ága zás tól a fo gyasz tá si
hely te lek ha tá rá ig tart (be le ért ve az el osz tó ve ze ték-le ága -
zást is),

9. ren del ke zés re álló há ló za ti ka pa ci tás: a há ló za ti
csat la ko zá si szer zõ dés ben, vagy a fo gyasz tá si he lyen ren -
del ke zés re álló ka pa ci tás ra vo nat ko zó do ku men tum ban
rög zí tett ka pa ci tás (amely alatt nem a le kö tött tel je sít mény

ér ten dõ), vagy há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés, ka pa ci tás -
nyi lat ko zat és egyéb – ren del ke zés re álló há ló za ti ka pa ci -
tást iga zo ló – do ku men tu mok hi á nyá ban a fo gyasz tó nál
mé rõ cse re nél kül ki elé gít he tõ ka pa ci tás igény.

A csatlakozási díj alkalmazásának szabályai

3.  §

A díj sze dés re jo go sult en ge dé lyes ön ál ló el lá tást biz to -
sí tó csat la ko zá si pon ton ként

a) a 6.  § (2) és (3) be kez dé se i ben fog lalt ki vé te lek kel az 
el osz tó ve ze ték vo nat ko zá sá ban a gáz igény lõ há ló za ti
 kapacitás irán ti igé nyé nek be kap cso lás sal tör té nõ ki elé gí -
té se, valamint

b) a szál lí tó ve ze ték vo nat ko zá sá ban a gáz igény lõ igé -
nyé nek ki elé gí té sé hez szük sé ges há ló zat fej lesz tés, -bõ ví -
tés és az el osz tó ve ze ték hez csat la koz ni kí vá nó gáz igény lõ
igé nyé nek ki elé gí té sé hez szük sé ges – a be kap cso lás hoz
ké pest na gyobb mû sza ki be ru há zás sal meg va ló sít ha tó –
há ló zat fej lesz tés, -bõ ví tés, illetve

c) a szál lí tó ve ze ték hez vagy az el osz tó ve ze ték hez ko -
ráb ban csat la ko zott fo gyasz tó ka pa ci tás nö ve lé sé nek biz -
to sí tá sa
cél já ból az e ren de let ben meg ha tá ro zott, a ve ze ték tu laj do -
nost meg il le tõ csat la ko zá si díjat kérhet.

4.  §

(1) A csat la ko zás vagy ka pa ci tás nö ve lés meg va ló sí tá sá -
ra vo nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat és az azok kal kap cso la -
tos tá jé koz ta tá si kö te le zett ség rész le tes sza bá lya it (be le -
ért ve a be ru há zás ki vi te le zõi elõ ze tes pá lyáz ta tá sá nak sza -
bá lya it) a díj sze dés re jo go sult en ge dé lyes üz let sza bály za -
tá nak kell tar tal maz nia.

(2) Az e ren de let ben fog lal ta kon kí vül a be kap cso lá sért
vagy csat la ko zá sért és az üzem be he lye zés ér de ké ben fel -
me rü lõ egyéb te vé keny sé ge kért más jog cí men (pl. há ló -
zat fej lesz té si hoz zá já ru lás) díj, té rí tés nem szed he tõ.

(3) A fo gyasz tó sze mé lyé ben be kö vet ke zett – ka pa ci -
tás nö ve lés nél kü li – vál to zás nem mi nõ sül sem csat la ko -
zás nak, sem ka pa ci tás nö ve lés nek.

(4) Nem kér he tõ csat la ko zá si díj, ha a ren del ke zés re álló 
há ló za ti ka pa ci tást a csat la ko zá si szer zõ dés, vagy a fo -
gyasz tá si he lyen ren del ke zés re álló ka pa ci tás ra vo nat ko zó
do ku men tum a – több fo gyasz tá si he lyet is tar tal ma zó –
egy be füg gõ te lep hely re adja meg, és va la mely már meg lé -
võ fo gyasz tá si he lyen több let ka pa ci tás irán ti igény je lent -
ke zik úgy, hogy

a) a fo gyasz tá si he lyek szá ma nem nõ, és
b) az egy be füg gõ te lep hely új ka pa ci tás igé nye nem ha -

lad ja meg a te lep he lyen ko ráb ban ren del ke zés re álló há ló -
za ti ka pa ci tást.
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(5) Ab ban az eset ben, ha a gáz igény lõ, illetve a fo gyasz -
tó az e ren de let mel lék le te sze rin ti csat la ko zá si díj meg -
fizetése után két éven ke resz tül rész ben vagy egész ben
nem ve szi igény be a ren del ke zé sé re álló há ló za ti ka pa ci -
tást, a szál lí tó-, illetve az el osz tó ve ze ték tu laj do no sa – az
üz let sza bály za tá ban meg adott mó don – kér he ti, hogy rész -
ben vagy egész ben írás ban já rul jon hoz zá a csat la ko zá si
szer zõ dés sel érin tett, ren del ke zé sé re álló há ló za ti ka pa ci -
tás ha tá ro zott vagy ha tá ro zat lan ide jû vissza adá sá hoz.
Amennyi ben a gáz igény lõ, illetve a fo gyasz tó rész ben
vagy egész ben vissza ad ta a ren del ke zé sé re álló há ló za ti
ka pa ci tást, de a ké sõb bi ek ben a (4) be kez dés sze rin ti, ren -
del ke zé sé re bo csá tott ka pa ci tá sát a fo gyasz tá si he lyén is -
mé tel ten igény be kí ván ja ven ni, a ko ráb ban meg szer zett
ren del ke zés re álló há ló za ti ka pa ci tás mér té ké ig a ve ze ték
tu laj do no sa kö te les azt

a) a kom mu ná lis és ház tar tá si gáz igény lõk, illetve fo -
gyasz tók ese té ben az igény lés kor,

b) az a) pont ba nem tar to zó gáz igény lõk, illetve fo -
gyasz tók ese té ben

ba) ha az igény ki elé gí té se mû sza ki fej lesz tést nem tesz 
szük sé ges sé, az (is mé telt) igény lés kor,

bb) ha az igény ki elé gí té se mû sza ki fej lesz tést tesz
szük sé ges sé, a kü lön jog sza bály ban1 fog lal tak figye lembe -
véte lével
biz to sí ta ni a csat la ko zá si díj meg fi ze té se nélkül.

(6) A szál lí tó-, illetve az el osz tó ve ze ték tu laj do no sá nak
a ren del ke zés re álló há ló za ti ka pa ci tás – (5) be kez dés sze -
rin ti – vissza adá sá nak ké ré se kor a gáz igény lõt, illetve a fo -
gyasz tót a ko ráb bi ren del ke zé sé re álló há ló za ti ka pa ci tás
is mé telt igény be vé te lé nek fel té te le i rõl tá jé koz tat ni kell.

(7) Ab ban az eset ben, ha a le ága zó el osz tó ve ze ték
hossza a 15 mé tert nem ha lad ja meg, a fo gyasz tói igényt
be kap cso lás sal kell ki elé gí te ni.

(8) Ab ban az eset ben, ha a le ága zó el osz tó ve ze ték
hossza a 15 mé tert meg ha lad ja, a ve ze ték tu laj do nos kö te -
les a vo nat ko zó mû sza ki sza bá lyok alap ján dön te ni ar ról,
hogy a fo gyasz tói igényt be kap cso lás sal, vagy a be kap cso -
lás hoz ké pest na gyobb mû sza ki be ru há zás sal meg va ló sít -
ha tó há ló zat fej lesz tés sel vagy -bõ ví tés sel elé gí ti-e ki.
Amennyi ben a be kap cso lás hoz ké pest na gyobb mû sza ki
be ru há zás sal meg va ló sít ha tó há ló zat fej lesz tés vagy -bõ ví -
tés mel lett dönt, elõze tesen kö te les a be ru há zás sal kap cso -
la tos rész le tes költ ség ki mu ta tást a fo gyasz tó ren del ke zé -
sé re bo csá ta ni. Ha a fo gyasz tó a költ ség mér té két sé rel me -
zi, a vi tá ban ké re lem re a Ma gyar Ener gia Hi va tal – ér vé -
nye sít ve a leg ki sebb költ ség el vét – dönt.

(9) A csat la ko zá si díj ra, illetve a díj sze dés re jo go sult
en ge dé lyes kü lön nyil ván tar tást kö te les ve zet ni – az üz let -
sza bály za tá ban meg ha tá ro zott el já rás rend sze rint – a csat -
la ko zá si díj fel hasz ná lá sá ról, illetve for gal má ról.

1 A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i -
nek vég re haj tá sá ról  szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rin ti 2.1. Gáz el osz tá si Sza bály zat 13.  §-ának (3) be kez dé se.

A csatlakozási díj mértéke

5.  §

(1) Csat la ko zás és ka pa ci tás nö ve lés ese tén

a) a ka pa ci tás nö ve lé sért és az e ren de let ha tály ba lé pé -
sét meg elõ zõ en meg épült ve ze ték re tör té nõ be kap cso lá -
sért – a 6.  § (2) és (3) be kez dé se i ben fog lalt ese tek ki vé te -
lé vel – az e ren de let mel lék le té nek 1. pont já ban meg ha tá -
ro zott,

b) az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen meg épült ve -
ze ték re tör té nõ be kap cso lá sért a be ru há zás meg kez dé se
elõtt az e ren de let mel lék le té nek 2. pont ja alap ján meg ha -
tá ro zott csat la ko zá si díj (2) be kez dés sze rin ti ará nyos ré -
szé nek meg fe le lõ,

c) a be kap cso lás hoz ké pest na gyobb mû sza ki be ru há -
zás sal meg va ló sít ha tó há ló zat fej lesz té sért vagy -bõ ví té -
sért az e ren de let mel lék le té nek 2. pont ja alap ján meg ha tá -
ro zott

dí ja kat kell al kal maz ni.

(2) Az e ren de let mel lék le té nek 2. pont ja sze rin ti – a be -
kap cso lás hoz ké pest na gyobb mû sza ki – be ru há zás ese té -
ben a gáz igény lõk ál tal fi ze ten dõ össze get (F) a ka pa ci tás -
igé nyük ará nyá ban kell fel osz ta ni. A föld gáz el lá tás ba be -
lé põ gáz igény lõk ál tal fi ze ten dõ díj ki szá mí tá sa kor ki zá ró -
lag az „F” té nye zõ nek a ka pa ci tás igé nyük re jutó össze ge
ve he tõ figye lembe. A gáz igény lõ kér he ti a szá mí tás hoz
szük sé ges té nye zõk fe lül vizs gá la tát a Ma gyar Ener gia Hi -
va tal tól. Amennyi ben az „F” té nye zõ ér té ke ne ga tív, a gáz -
igény lõ(k)tõl nem kér he tõ az e ren de let mel lék le te sze rin ti
csat la ko zá si díj. Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti gáz -
igény lõ ál tal fi ze ten dõ díj mér té ke a ve ze ték nek az ille té -
kes bá nya ka pi tány ság ál tal en ge dé lye zett lé te sí té si évét
köve tõen min den nap tá ri év ben 2%-kal emel ke dik.

(3) A (2) be kez dés és a 6.  § (2) be kez dé se sze rint csat la -
ko zó gáz igény lõk kel a díj sze dés re jo go sult en ge dé lyes
elõ re, az e ren de let mel lék le te sze rin ti csat la ko zá si díj
meg fi ze té se kor meg kö ten dõ egye di szer zõ dés ben kö te les
meg ál la pod ni (a ké sõbb csat la ko zó gáz igény lõk ál tal be fi -
ze tett, az e ren de let mel lék le te sze rin ti csat la ko zá si díj kö -
vet kez té ben) az õket meg il le tõ vissza té rí tés mód já ról.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti szer zõ dés nek tar tal maz nia
kell az e ren de let mel lék le té nek 2. pont ja sze rin ti, a csat la -
ko zá si díj szá mí tá sá ra vo nat ko zó kép let szám sze rû sí tett
té nye zõ it is.

(5) Amennyi ben annak a szál lí tó- vagy el osz tó ve ze ték -
nek a tu laj do no sa, amely re a gáz igény lõ csat la koz ni kí ván, 
vagy amely ve ze té ken a fo gyasz tó ka pa ci tás nö ve lést igé -
nyel, nem azo nos a szál lí tó- vagy el osz tó ve ze té ket üze -
mel te tõ en ge dé lyes sel, a csat la ko zá si díj ki szá mí tá sá hoz
szük sé ges ada to kat az el osz tó- vagy szál lí tó ve ze ték üze -
mel te tõ je kö te les az el osz tó- vagy szál lí tó ve ze ték tu laj do -
no sá nak ren del ke zé sé re bo csá ta ni.
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(6) A díj sze dés re jo go sult en ge dé lyes a csat la ko zá si díj
ré sze ként jo go sult azon ka pa ci tás nyi lat ko zat tal vagy csat -
la ko zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ gáz igény lõ nek, aki nek a
te lek ha tá rá ig meg épült a szál lí tó vagy le ága zó el osz tó ve -
ze ték – és aki a 4.  § (5) be kez dé se sze rin ti, ren del ke zés re
álló há ló za ti ka pa ci tás vissza adá sá nak le he tõ sé gé vel nem
élt – a szál lí tó- vagy el osz tó ve ze ték hasz ná lat ba vé te li en -
ge dé lyé nek ki adá sá tól szá mí tott két év el tel té vel a há ló zat
üzem biz tos fenn tar tá sa ér de ké ben fo lya ma to san díj részt
fel szá mí ta ni. E díj rész mér té ke a kü lön jog sza bály ban2

meg ha tá ro zott elosz tói alap- vagy tel je sít mény díj nak meg -
fe le lõ összeg idõ ará nyos rész e.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti összeg
a) köz üze mi fo gyasz tó ese té ben leg fel jebb a köz üze mi

szer zõ dés,
b) nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó ese tén

leg fel jebb a szál lí tá si vagy el osz tá si szer zõ dés
meg kö té sé ig szá mít ha tó fel.

(8) A (7) be kez dés sze rin ti szer zõ dés meg kö té se kor a
fe lek a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott díj résszel el szá -
mol nak. Az idõ ará nyo san szed he tõ elosz tói alap- vagy tel -
je sít mény díj egy napi mér té ke a dí jak 1/365-öd rész e. A
20 m3/h vagy an nál na gyobb tel je sít mény igé nyû gáz mé rõ -
vel el lát ha tó fo gyasz tó elosz tói alap- vagy tel je sít mény dí -
ját a csat la ko zá si szer zõ dés vagy ka pa ci tás nyi lat ko zat sze -
rin ti ka pa ci tás igény alap ján kell ki szá mí ta ni.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az együtt mû kö dõ föld gáz há ló zat fej lesz té sé ért szed -
he tõ csat la ko zá si díj ról  szóló 4/2004. (I. 19.) GKM ren de -
let, valamint

b) a gáz el osz tó ve ze ték re vo nat ko zó há ló zat fej lesz té si
hoz zá já ru lás ról  szóló 32/1995. (VIII. 8.) IKM ren de let
(a továb biak ban: HFHR).

(2) A HFHR ren del ke zé sei sze rint 1995. au gusz tus 23.
és 2004. ja nu ár 26. kö zöt ti idõ szak ban lé te sí tett el osz tó ve -
ze ték re e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen csat la koz ni kí -
vá nó gáz igény lõ há ló za ti ka pa ci tás irán ti igé nyé nek be -
kap cso lás sal tör té nõ ki elé gí té sé ért az el osz tó ve ze ték
– ille té kes bá nya ka pi tány ság ál tal en ge dé lye zett – hasz ná -
lat ba vé te lé tõl szá mí tott tíz éven be lül, de leg ké sõbb 2010.
de cem ber 31-éig leg fel jebb a HFHR sze rint ko ráb ban ki -
szá mí tott dí jat le het szed ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg kö tött, a gáz -
igény lõk ál tal a fej lesz tés sel kap cso lat ban fi ze ten dõ hoz -
zá já ru lás ról  szóló szer zõ dés vagy meg álla po dás sze rint
kell el jár ni az ille té kes bá nya ka pi tány ság ál tal en ge dé lye -

zett hasz ná lat ba vé tel tõl szá mí tott tíz éven be lül, de leg ké -
sõbb 2010. de cem ber 31-éig, amennyi ben az el osz tó ve ze -
ték re csat la koz ni kí vá nó gáz igény lõ há ló za ti ka pa ci tás
irán ti igé nye be kap cso lás sal ki elé gít he tõ.

(4) Az 5.  § (6) be kez dé sé ben fog lal ta kat az e ren de let
ha tály ba lé pé se után meg kö tött csat la ko zá si szer zõ dé sek
ese té ben kell al kal maz ni.

(5) Azon gáz igény lõk tõl, akik az e ren de let ha tály ba lé -
pé sé ig akár vissz ter hes mó don, akár in gye ne sen ju tot tak
hoz zá a csat la ko zá si vagy a ka pa ci tás nö ve lé si jo go sult ság -
hoz (pl. há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lást vagy be ru há zá si
hoz zá já ru lást fi zet tek), e csat la ko zá sért vagy ka pa ci tás nö -
ve lé sért utó lag más díj, té rí tés nem szed he tõ.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

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 ren de let 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti 
eset ben:

Kapacitás -
igény

4 m3/h-ig 4–20 m3/h 20 m3/h fe let t

Fi ze ten dõ
összeg

44 000 Ft × T3 (44 000 +
9300 Ft × T1) × 

T3

(192 800 Ft +
2800 Ft × T2) × 

T3

ahol
T1: a ki vi te li terv ben sze rep lõ igé nyelt 4 m3/h fe let ti

(több let)ka pa ci tás (m3/h). (Nem a be épí tett gáz -
mérõ név le ges tel je sít mé nye ér ten dõ alat ta),

T2: a ki vi te li terv ben sze rep lõ igé nyelt 20 m3/h fe let ti
(több let)ka pa ci tás (m3/h). (Nem a be épí tett gáz -
mérõ név le ges tel je sít mé nye ér ten dõ alat ta),

T3: 2006-ban en nek ér té ke 1, és az ezt kö ve tõ évek ben
éven ként 0,02-vel nö vek szik.

2. Az e ren de let 5.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
eset ben:

F = B – 25 × (Á – K) × D × P

ahol K = c × m és
Á: az adott be ru há zás ból szár ma zó, az adott be ru há -

zás nak meg fe le lõ fo gyasz tói ka te gó ri án ként a
10. év utá ni évek ben vár ha tó át la gos mennyi sé gek -
kel, fû tõ ér ték kel és a be ru há zá si ta nul mány terv ké -
szí té sé nek idõ pont já ban ér vé nyes elosz tói dí jak kal 
szá mí tott éves ár be vé tel,

m: az adott be ru há zás hoz tar to zó, a 10. év utá ni évek
vár ha tó át la gos ér té ke sí té si mennyi sé ge,
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c: az érin tett üze mel te tõ ál tal meg adott, a csatlako -
zási díj be fi ze té sét meg elõ zõ évre vo nat ko zó tény -
ada tok alap ján, az adott be ru há zás nak meg fe le lõ
fo gyasz tói ka te gó ri ák hoz tar to zó – mennyi ség re
ve tí tett – át la gos faj la gos köz vet len és köz ve tett
költ sé gé nek össze ge (ér ték csök ke nés nél kül).
A figye lembe ve he tõ el szá mo lá si kü lön bö zet mér -
té ke leg fel jebb 1,5%,

B: be ru há zá si költ ség: a ta nul mány terv ben rög zí tett, a 
szám vi te li tör vény sze rint ak ti vál ha tó esz köz ér ték, 
a (le en dõ) ház tar tá si fo gyasz tók nál be sze relt (be -
sze re len dõ) gáz mé rõk és nyo más sza bá lyo zók
szám vi te li tör vény sze rint ak ti vál ha tó esz köz ér té -
ke és be sze re lé si költ sé ge nél kül,

D: disz kont té nye zõ, ér té ke: 0,488, amely 6,5%-os ráta 
al kal ma zá sá nak 25 éves ha tá sát át la gol ja,

P: az ár be vé tel (Á) és a költ ség (K) inf lá ci ós indexá -
lására a be ru há zás figye lembe vett élet tar ta ma alatt 
(25 év) al kal ma zott át la gos szor zó té nye zõ, mely -
nek ér té ke 1,3068. A szá mí tás nál fel hasz nált inf lá -
ci ós ráta ér té ke 2%.

A gazdasági és közlekedési miniszter
75/2006. (X. 31.) GKM

rendelete

a víziközlekedés rendjérõl  szóló
39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  §-a (2) be kez dé sé nek p) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a következõket rendelem el:

1.  §

A ví zi köz le ke dés rend jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM ren de let mel lék le te ként köz zé tett Ha jó zá si Sza bály -
zat II. rész e 1.01 cik ké nek p) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

[E rész al kal ma zá sá ban:]
„p) fo lyam fel ügye le ti hajó – a ha jó zá si ha tó ság, a ví zi -

ren dé szet rend õri szer vé nek, valamint a sú lyos ví zi köz le -
ke dé si bal ese tek és rend kí vü li ha jó zá si ese mé nyek szak -
mai vizs gá la tát végzõ szervezet hajója;”

2.  §

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

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1104/2006. (X. 31.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság közúthálózat fejlesztésének
2006. évi finanszírozása változásával kapcsolatos

további feladatokról

A Kor mány

1. hoz zá já rul ah hoz, hogy a ha zai gyors for gal mi út há -
ló zat fej lesz té si prog ram, valamint az or szá gos köz út há ló -
zat fej lesz té se i nek 2006. évi meg va ló sí tá sa ér de ké ben a
Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról  szóló 2001.
évi XX. tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
az MFB Rt. az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. ré szé re leg fel -
jebb 90 mil li árd fo rint és já ru lé kai ere jé ig a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII.
tör vény 36.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé -
re kész fi ze tõ ke zes sé get vagy bank ga ran ci át vál lal jon,
és/vagy ré szé re hi telt nyújt son. A kész fi ze tõ ke zes ség vál -
la lá sá ra, vagy a bank ga ran cia nyúj tá sá ra és/vagy a hi tel fo -
lyó sí tá sá ra olyan mér ték ben ke rül het sor, amed dig a kö te -
le zett ség vál la lás nem lépi túl a Ma gyar Köz tár sa ság 2006.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 36.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tet. Fel hív ja a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy en nek meg fele lõen
uta sít sa az MFB Rt.-t a kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sá ra,
vagy a bank ga ran cia és/vagy a hi tel nyúj tá sá ra;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert, hogy az 1. pont
alap ján az MFB Rt. kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sá hoz, vagy 
a bank ga ran cia és/vagy a hi tel nyúj tá sá hoz kap cso ló dó, a
2001. évi XX. tör vény 5.  § (1) be kez dés sze rin ti jog sza bá -
lyi költ ség ve té si ke zes ség be vál tá sá ra, az adat szol gál ta tás -
ra és az el szá mo lás rend jé re vo nat ko zó meg ál la po dást az
MFB Rt.-vel meg kös se. A jog sza bá lyi ala pú kö te le zett -
ség vál la lá sért ke zes ség vál la lá si dí jat nem kell fi zet ni.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg:

a) a Du nán ki ala kult ár ví zi ve szély hely zet ben te en dõ
in téz ke dé sek rõl  szóló Cse lek vé si Prog ram vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 1037/2006. (IV. 6.)
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Korm. ha tá ro zat 2. a) pont ja és 4. pont já nak elsõ mon da ta
az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„a) a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. (a továb biak ban:
MFB Rt.) leg fel jebb 20 mil li árd fo rint, leg fel jebb 25 éves
le já ra tú – ked vez mé nyes ka ma to zá sú 3 havi EURIBOR +
leg fel jebb 2,5%-os – 3 év tü rel mi idõ vel igény be ve he tõ
hi telt nyújt son az ele mi kárt szen ve dett tér ség ben a gaz dál -
ko dó szer ve ze tek, ön kor mány za tok és ter mé sze tes sze mé -
lyek ré szé re, a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 36.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé re;”

„4. Az MFB Rt. ál tal eu ró ban meg ha tá ro zott éven túli
le já ra tú hi tel fel vé te lek hez, köt vény ki bo csá tá sok hoz kap -
cso ló dó an az ár víz  miatt ele mi kárt szen ve dett tér ség ben a
gaz dál ko dó szer ve ze tek, ön kor mány za tok és ter mé sze tes
sze mé lyek ré szé re a kár kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sát 
szol gá ló be ru há zá sok fi nan szí ro zá sá hoz 20 mil li árd fo rin -
tos mér té kig a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 36.  §-ának (3) be kez -

dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé re az MFB tv. 5.  §-ának
(2) be kez dé se alap ján a Kor mány ár fo lyam-ga ran ci át
 vállal.”

b) az ál lam i au tó pá lya-épí tés és -üze mel te tés fi nan szí -
ro zá sá ról  szóló 1012/2005. (II. 19.) Korm. ha tá ro zat
5. a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„a) az MFB Rt. leg fel jebb 153,043 mil li árd fo rint hi telt
nyújt son a Nem ze ti Au tó pá lya Rt. ré szé re, a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi
CXXXV. tör vény 36.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ke ret ter hé re,”

c) a ma dár inf lu en za és az inf lu en za „A” ví rus okoz ta
pan dé mi ás ol tó anyag és know-how kül föl di ér té ke sí té sé -
nek tá mo ga tá sá hoz szük sé ges egyes in téz ke dé sek rõl  szóló 
2002/2006. (I. 18.) Korm. ha tá ro zat 1–3. pont ja ha tá lyát
vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(6721 Szeged, Deák Ferenc u. 17.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Csong rád 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 szóló 1993. évi
II. tör vé ny 4/B. §-ának (5) be kez dé se és 9. §-a alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a szék ku ta si Új élet Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Szék ku tas, Vá sár he lyi út 14., Mû ve lõ dé si Ház

 A sor so lás ide je: 2006. de cem ber 5. (kedd), 9 óra.

 A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Szék ku tas

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Fek vés Te rü let (ha)
Arany ko ro na

ér ték
Meg jegy zés

02/21 szán tó kül te rü let 0,5415 18,84 Ve ze ték jog, Ma gyar
Vil la mos mû vek Rt.

025/12 szán tó kül te rü let 0,5326 18,53

049/44 erdõ kül te rü let 2,7424 18,10

085/39 gyep (le ge lõ) kül te rü let 1,7822 24,24

0133/58 szán tó kül te rü let 71,9642 1033,52 Ki ad ha tó: 903,54 AK
(90354/103352 tul. h.)
Föld mé ré si je lek hasz -
ná la ti jog, Csong rád
 Megyei Föld hi va tal



Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Fek vés Te rü let (ha)
Arany ko ro na

ér ték
Meg jegy zés

0133/64 szán tó, gyep (le ge lõ) kül te rü let 0,4795 7,00

0135/88 gyep (rét), szán tó kül te rü let 1,8109 24,19

0135/97 gyep (rét) kül te rü let 0,3718 6,13

0221/1 gyep (le ge lõ), szán tó kül te rü let 29,9360 623,01 Ki ad ha tó: 111,64 AK
(11164/62301 tul. h.)

0223/2 erdõ, gyep (rét), szán tó kül te rü let 23,9255 220,12

0223/36 gyep (le ge lõ) kül te rü let 0,1532 0,54

0223/51 gyep (rét) kül te rü let 0,6669 6,00

0223/53 gyep (rét), szán tó kül te rü let 1,4616 17,57

0223/55 szán tó kül te rü let 7,3049 180,93

0223/68 szán tó kül te rü let 4,2043 106,36

0223/69 erdõ kül te rü let 0,6976 4,60

0238/56 erdõ, gyep (le ge lõ) kül te rü let 1,4060 9,77

0238/58 szán tó kül te rü let 0,4535 13,38

0242/33 szán tó kül te rü let 1,6618 40,38

0244/12 gyep (le ge lõ) kül te rü let 0,0611 0,53

0311/10 szán tó kül te rü let 0,0667 1,62

0313/8 szán tó kül te rü let 0,1962 5,79

0318/19 szán tó kül te rü let 0,0209 0,62 Bá nya szol gal mi jog,
 MOL Rt. 

0318/38 szán tó kül te rü let 0,0030 0,09

0318/39 szán tó kül te rü let 0,0852 2,51

0320/19 szán tó kül te rü let 0,1910 4,64

0338/30 szán tó kül te rü let 0,2139 6,31

0338/63 szán tó kül te rü let 0,1768 5,22

0341/18 erdõ kül te rü let 0,0655 0,64

0344/83 szán tó, ná das kül te rü let 2,4005 61,65

0344/85 szán tó kül te rü let 0,3483 9,33

0344/86 szán tó, gyep (rét) kül te rü let 2,3805 59,33

0344/96 erdõ kül te rü let 1,3244 8,74

0344/97 erdõ kül te rü let 0,2772 2,69

0351/10 szán tó, gyep (rét) kül te rü let 0,4413 7,55

0365/6 gyep (rét) kül te rü let 0,0770 0,69

0367 gyep (le ge lõ), ná das kül te rü let 0,6814 6,40

0368/1 gyep (le ge lõ) kül te rü let 0,0938 0,82

0369/8 erdõ kül te rü let 4,0280 39,07

0369/10 szán tó, erdõ kül te rü let 6,4176 87,65 Bá nya szol gal mi jog,
DÉGÁZ

0373/25 szán tó, gyep (le ge lõ),
ná das

kül te rü let 8,8090 171,51 Ki ad ha tó: 84,47 AK
(8447/17150 tul. h.)

0377/46 gyep (le ge lõ) kül te rü let 0,5604 7,62

0377/58 gyü möl csös kül te rü let 0,1298 5,63

0377/59 gyü möl csös kül te rü let 4,6562 202,08 Bá nya szol gal mi jog,
DÉGÁZ

0398/19 szán tó kül te rü let 0,5129 15,13

2067/3 gyep (le ge lõ) zárt kert 0,1826 1,59
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Fek vés Te rü let (ha)
Arany ko ro na

ér ték
Meg jegy zés

2073/2 gyep (le ge lõ) zárt kert 0,0285 0,25

2073/3 gyep (le ge lõ) zárt kert 0,0077 0,07

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mi lyen 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 vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa ellen az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va -
tal nak cí mez ve, de a Csong rád Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz.

Tas ná di Gá bor s. k.,
hi va tal ve ze tõ

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 122. szá má ban ki hir de tett, a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye -
zés prog ram és a Ko hé zi ós Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend sze rek ki ala kí tá sá ról
szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szóló 202/2006. (X. 5.) Korm. ren de let 33. § (3) be kez dé sé nek – a 360/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let 
52. §-ának új (5) be kez dé se ként – meg je lent szö veg e a 33. § (2) be kez dés sel meg ál la pí tott 52. § (4) be kez dé sé nek  foly tatása.

Egy ide jû leg a 202/2006. (X. 5.) Korm. ren de let 33. §-ának (3) be kez dé se tör len dõ.

(Kéz irat hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
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Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
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