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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
217/2006. (XI. 9.) Korm.

rendelete

az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképrõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.

rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továbbiak ban: Áht.) 124.  §-a (2) be -
kez dé sé nek k) és v) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján 
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik -
ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál lam i tá mo ga tá sok kal kap -
cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl
 szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 1.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„6. Cso port men tes sé gi ren de le tek: az Euró pai Kö zös -

sé get lét re ho zó Szer zõ dés 92. és 93. (je len leg 87. és
88. cikk) cik ké nek a ho ri zon tá lis tá mo ga tá sok bi zo nyos
ka te gó ri á i ra való al kal ma zá sá ról  szóló, 1998. má jus 7-i
994/98 EK ta ná csi ren de let 1. cik ke alap ján el fo ga dott bi -
zott sá gi ren de le tek, így kü lö nö sen az Euró pai Kö zös sé get
lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kép zé si tá mo ga -
tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 2001. ja nu ár 12-i
68/2001/EK bi zott sá gi ren de let, az Euró pai Kö zös sé get
lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok nak nyúj tott tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá -
ról  szóló 2001. ja nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott sá gi ren de -
let, valamint az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a fog lal koz ta tás ra nyúj tott ál lam i tá -
mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 2002. de cem ber
12-i 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let.”

(2) Az R. 1.  §-ának 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„11. Ér zé keny ága za tok: a re gi o ná lis irány mu ta tás

I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott acél ipar és a II. mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott szin te ti kus szál-ipar, a ha jó gyár tás hoz
nyúj tott tá mo ga tá sok új sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 1540/98/EK ta ná csi ren de let 1. cik ké nek b), c) és
d) pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek; a ten ge ri

szál lí tá si ága zat nak nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló
kö zös sé gi irány mu ta tás (97/C 205/05) sze rin ti te vé keny -
ség; a szén bá nyá szat nak nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ról
 szóló 1407/2002/EK ta ná csi ren de let 2. cik ké nek a) pont -
já ban hi vat ko zott ter mé kek ki ter me lé sé vel kap cso la tos te -
vé keny ség; a köz úti, vas úti és vízi szál lí tá si ága zat nak
nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló, több ször mó do sí tott
1107/70/EK ta ná csi ren de let 1. cik ké ben meg ha tá ro zott
te vé keny ség; az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek és az EGT Meg álla po dás 61. cik ké nek
a légi szál lí tá si ága zat ban nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ra
való al kal ma zá sá ról  szóló bi zott sá gi köz le mény (94/C
350/07) sze rin ti te vé keny ség.”

(3) Az R. 1.  §-ának 18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„18. Nagy be ru há zás: az a be ru há zás, amely hez kap -
cso ló dó an az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken leg alább
öt ven mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg; ezt úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ be ru há zás
el szá mol ha tó költ sé gé hez hoz zá kell adni és együt te sen
kell figye lembe ven ni az e be ru há zás meg kez dé se nap ját
meg elõ zõ má so dik adó év tõl el szá molt – meg ha tá ro zott
tech ni kai funk ci ót el lá tó és gaz da sá gi lag össze füg gõ, fi zi -
ka i lag vagy funk ci o ná li san egy más sal kap cso lat ban lévõ
és meg ha tá ro zott célt, illetve két vagy több ter mék nek
ugyan ab ból az alap anyag ból tör té nõ elõ ál lí tá sát szol gá ló – 
el szá mol ha tó költ ség nek mi nõ sü lõ össze get, füg get le nül
at tól, hogy az adó zó a ko ráb bi évek be ru há zá sa i hoz igény -
be vett-e ál lam i tá mo ga tást. Amennyi ben lé te zõ tá mo ga tá -
si prog ram más ként nem ren del ke zik, az eu ró ra való át szá -
mí tás ra a tá mo ga tás oda íté lé sé nek idõ pont ja kor ér vé nyes
árak és ár fo lyam, illetve azon nagy be ru há zá si pro jek tek
ese té ben, ame lyek egyé ni be je len té se szük sé ges, a be je -
len tés idõ pont ja kor ér vé nyes árak és ár fo lyam alkalma -
zandó.”

(4) Az R. 1.  §-ának 20. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„20. Re fe ren cia rá ta: a Bi zott ság ál tal a vég re haj tá si
ren de let ben fog lal tak alap ján meg ál la pí tott, így kü lö nö sen 
a tá mo ga tás tar ta lom ki szá mí tá sá hoz hasz nált ráta, amely -
rõl az Euró pai Bi zott ság hi va ta los ér te sí té sét köve tõen a
pénz ügy mi nisz ter köz le ményt ad ki, illetve azt a Pénz ügy -
mi nisz té rium hon lap ján köz zé te szi.”

(5) Az R. 1.  §-ának 33. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„33. Köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat: a Bi zott ság
2005/842/EK ha tá ro za ta az EK Szer zõ dés 86. cik ke (2) be -
kez dé sé nek az ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tá sok
mû köd te té sé vel meg bí zott vál lal ko zá sok nak köz szol gál -
ta tá sért járó el len té te le zés for má já ban nyúj tott ál lam i tá -
mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról.”
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(6) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ 35. pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„35. Re gi o ná lis irány mu ta tás: a 2007–2013 kö zöt ti

idõ szak ra vo nat ko zó nem ze ti re gi o ná lis tá mo ga tá sok ról
 szóló irány mu ta tás (2006/C 54/08).”

2.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § Egy pro jekt hez igény be vett összes ál lam i tá mo ga -

tás – ide ért ve a cse kély össze gû tá mo ga tá so kat is – tá mo -
ga tá si in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg az irány adó kö zös -
sé gi sza bály ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tást.”

3.  §

Az R. 6/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6/A.  § Amennyi ben egy vál lal ko zás a kis- és kö zép vál -

lal ko zá sok ba tör té nõ koc ká za ti tõ ke-be fek te té sek elõ moz -
dí tá sát cél zó ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló kö zös sé gi irány -
mu ta tás (2006/C 194/02) alap ján ré sze sül ál lam i tá mo ga -
tás nak mi nõ sü lõ koc ká za ti tõ ke jut ta tás ban, az adott vál lal -
ko zás nak meg ítélt bár mely ál lam i tá mo ga tás in ten zi tá sát
vagy a tá mo ga tá si prog ram sze rin ti ma xi má lis össze gét
20 szá za lék kal csök ken te ni kell a koc ká za ti tõ ke-be fek te -
tés elsõ há rom évé ben és leg fel jebb a ka pott tõke össze gé -
nek ere jé ig.”

4.  §

Az R. 6/A.  §-a után a kö vet ke zõ 6/B.  §-sal egé szül ki:
„6/B.  § Annak ki szá mí tá sa kor, hogy egy nagy be ru há zá -

si pro jekt el szá mol ha tó költ sé ge el éri-e az öt ven mil lió
 eurót, a be ru há zás be ke rü lé si ér té ké be tar to zó té te lek vagy
a lét re ho zott új mun ka he lyek sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sai
kö zül a na gyobb ér té kût kell el szá mol ha tó költ ség ként
figye lembe ven ni.”

5.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Min den tá mo ga tá si ter ve ze tet – a (4) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – elõ ze tesen (jog sza bály ter ve zet vé -
le mé nye zés elõtt) be kell je len te ni a pénz ügy mi nisz ter -
nek.”

(2) Az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az elõ ze tes be je len tés]
„a) cso port men tes sé gi ren de le tek, illetve a cse kély

össze gû tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó bi zott sá gi ren de let ha -

tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si ter ve ze tek ese té ben a tá mo ga -
tá si ter ve zet egy pél dá nyá ból,”

[áll.]

(3) Az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
b) pont tal egé szül ki, és az ere de ti b) pont szá mo zá sa
c) pont ra vál to zik:

[Az elõ ze tes be je len tés]

„b) a Bi zott ság ré szé re tör té nõ be je len tést igény lõ tá -
mo ga tá sok ese té ben a tá mo ga tá si ter ve zet egy pél dá nyá -
ból, valamint a Pénz ügy mi nisz té rium hon lap ján köz zé tett
we bol da lon, a pénz ügy mi nisz ter ál tal biz to sí tott hoz zá fé -
rés (be je lent ke zé si név és jel szó) alap ján, a tá mo ga tást
nyúj tó ál tal ki töl tött elekt ro ni kus, web ala pú be je len té si
ûr lap ból,”

[áll.]

6.  §

(1) Az R. 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a be je len tett tá mo ga tá si ter ve zet cse kély össze -
gû tá mo ga tás nak vagy va la mely cso port men tes sé gi ren de -
let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nak mi nõ sül het, a pénz -
ügy mi nisz ter a 11–13.  § sze rint jár el.”

(2) Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(4) A 10.  § (2) be kez dé se sze rin ti eset ben a tá mo ga tást
tar tal ma zó jog sza bály a kö zös sé gi el já rá si ren de let 4. cik -
ké nek (2) vagy (3) be kez dé se sze rin ti, illetve a 7. cikk
(3) be kez dé se sze rin ti bi zott sá gi ha tá ro zat meg ho za ta lá ig,
to váb bá – ha a Bi zott ság a 7. cikk (4) be kez dé se alap ján
fel té te le ket ha tá roz meg – a fel té te lek tel je sü lé sé ig, illetve
a 22.  § (2) be kez dé se sze rin ti eset ben a pénz ügy mi nisz ter
22.  § (3) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tá sá ig nem lép het ha -
tály ba.

(5) Amennyi ben a tá mo ga tást nyúj tó nem ért egyet a
pénz ügy mi nisz ter vé le mé nyé vel vagy ál lás fog la lá sá val,
illetve jog biz ton ság szem pont já ból szük sé ges nek tart ja és
írás ban kéri, a pénz ügy mi nisz ter a ré szé re be je len tett tá -
mo ga tá si ter ve ze tet az Euró pai Bi zott ság hoz be je len ti.”

7.  §

Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a pénz ügy mi nisz ter meg ál la pít ja, hogy a be je -
len tett tá mo ga tá si ter ve zet a cse kély össze gû tá mo ga tá sok -
ra vo nat ko zó bi zott sá gi ren de let vagy va la mely cso port -
men tes sé gi ren de let ha tá lya alá tar to zik, ál lás fog la lá sát
har minc na pon be lül meg kül di a tá mo ga tást nyúj tó szerv -
nek.”
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8.  §

(1) Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Lé te zõ tá mo ga tá si prog ram ból elõ ze tesen be kell
je len te ni a pénz ügy mi nisz ter ré szé re a (3) és (4) be kez dés
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá so kat.”

(2) Az R. 16.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pénz ügy mi nisz ter – jó vá ha gyás cél já ból – a Bi zott -
ság ré szé re be je len ti]

„e) azo kat a nagy be ru há zás hoz nyúj tott tá mo ga tá so kat, 
ame lyek re na gyobb össze gû tá mo ga tást nyúj ta ná nak mint
amennyit a re gi o ná lis irány mu ta tás 64. pont já ban meg ha -
tá ro zott szá mí tá si mód szer sze rint egy olyan be ru há zás
kap hat na, amely nek el szá mol ha tó költ sé ge 100 mil lió
 eurónak meg fe le lõ fo rint összeg;”

(3) Az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont -
tal egé szül ki, és az ere de ti f) pont szá mo zá sa g) pont ra vál -
to zik:

[A pénz ügy mi nisz ter – jó vá ha gyás cél já ból – a Bi zott -
ság ré szé re be je len ti]

„f) azo kat a tá mo ga tá so kat, ame lyek nyúj tá sa so rán egy 
lé te sít mény, a re gi o ná lis irány mu ta tás 35. pont ja sze rin ti
fel vá sár lá sa ese tén a tá mo ga tást a meg vá sár lás ál tal meg -
õr zött vagy új on nan lét re ho zott mun ka he lyek (be csült)
bér költ sé ge alap ján szá mol ják ki;”

(4) Az R. 16.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pénz ügy mi nisz ter a vo nat ko zó kö zös sé gi sza bály ren -
del ke zé sei alap ján tá jé koz tat ja a Bi zott sá got]

„c) a (3) be kez dés e) pont ja alá nem tar to zó nagy be ru -
há zá sok ról a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét, illetve a tá -
mo ga tás ról ren del ke zõ ál lam igaz ga tá si ha tá ro zat el fo ga -
dá sát kö ve tõ har minc na pon be lül, a re gi o ná lis irány mu ta -
tás – a tá mo ga tást nyúj tó ál tal ki töl tött – III. mel lék le té nek
meg kül dé sé vel;”

9.  §

(1) Az R. 25.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a Bi zott ság a kö zös sé gi el já rá si ren de let 17. cik -
ké nek (2) be kez dé se alap ján lé te zõ tá mo ga tá si prog ra mot
ki fog ásol, vagy a kö zös sé gi el já rá si ren de let 18. cik ke sze -
rin ti aján lást ké szít, amely ben „meg fe le lõ in téz ke dé se ket”
ja va sol, a pénz ügy mi nisz ter a Bi zott ság meg ke re sé sét,
valamint a meg ke re sés sel kap cso la tos ál lás pont ját ti zen öt
na pon be lül meg kül di a tá mo ga tást nyúj tó szerv nek az zal a 
fel szó lí tás sal, hogy a Bi zott ság ki fo gá sa i ra, illetve a pénz -
ügy mi nisz ter ál lás pont já ra a kéz hez vé tel tõl szá mí tott öt
na pon be lül ér dem ben nyi lat koz zon.”

(2) Az R. 25.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a tá mo ga tást nyúj tó szerv a pénz ügy mi nisz ter
ál lás pont já val egyet ért, a pénz ügy mi nisz ter az ál lás pon tot
a Bi zott ság ál tal meg adott ha tár idõn be lül meg kül di a Bi -
zott ság nak.”

10.  §

Az R. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„30.  § (1) A re gi o ná lis irány mu ta tás sze rin ti be ru há zá si

tá mo ga tá sok ese té ben a kö vet ke zõ ma xi má lis tá mo ga tá si
in ten zi tá sok en ge dé lyez he tõk:

a) Észak-Ma gyar or szág, Észak-Al föld, Dél-Al föld,
Dél-Du nán túl ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ók ban 50%, 

b) Kö zép-Du nán túl ter ve zé si sta tisz ti kai ré gi ó ban
40%, 

c) Nyu gat-Du nán túl ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ban és
Pest me gyé ben 30%, 

d) Bu da pes ten 2007. ja nu ár 1-jé tõl 25%, 2011. ja nu ár
1-jé tõl 10%.

(2) A fen ti te rü le ti be so ro lás sze rin ti tá mo ga tá si in ten zi -
tá sok – a szál lí tá si ága zat és nagy be ru há zá sok ki vé te lé -
vel – kis vál lal ko zá sok be ru há zá sai ese té ben 20 szá za lék -
pont tal, kö zép vál lal ko zá sok ese té ben 10 szá za lék pont tal
nö ve ked nek.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten -
zi tá sok a re gi o ná lis irány mu ta tás 4.3. fe je ze te alá tar to zó
be ru há zá sok ese té ben az ott le ír tak nak meg fele lõen csök -
ken nek.”

11.  §

Az R. a kö vet ke zõ VIII. fe je zet tel és az azt kö ve tõ
30/A–30/C.  §-ok kal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
VIII. fe je zet szá mo zá sa IX. fe je zet re vál to zik:

„30/A.  § A köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat ha tá lya
alá tar to zó tá mo ga tá sok ese té ben a tá mo ga tá si ter ve zet 3.  § 
(1) be kez dés ben fog lalt tar tal mi ele mei ki egész ül nek a
köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat 4. cik ké ben fog lal tak -
kal.

30/B.  § (1) A köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat ha tá lya
alá tar to zó tá mo ga tá sok ese té ben az ál lam i tá mo ga tá sok
elõ ze tes be je len té sé re és a pénz ügy mi nisz ter ezzel kap cso -
la tos el já rá sá ra e ren de let 7–13.  §-ának a cso port men tes sé -
gi ren de le tek ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it az e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

(2) A köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat ha tá lya alá tar -
to zó tá mo ga tá si ter ve zet nek ki fe je zett hi vat ko zást kell tar -
tal maz nia a köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat ra.

(3) A 12.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ese té ben, ha a tá -
mo ga tá si ter ve zet a köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat ha -
tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nak mi nõ sül, a tá mo ga tást nyúj -
tó szerv kö te les a ked vez mé nye zet tet tá jé koz tat ni, hogy a
köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat 5. cikk (5) be kez dé se
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sze rin ti spe ci á lis el szá mo lás ve ze té si, illetve a köz szol gál -
ta tás ról  szóló ha tá ro zat 7. cik ke sze rin ti nyil ván tar tá si és
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség ter he li a ked vez mé nye zet -
tet.

(4) A köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat ha tá lya alá tar -
to zó tá mo ga tá sok kal kap cso la tos, a vo nat ko zó ha tá ro zat
7. cik ké ben elõ írt spe ci á lis nyil ván tar tá si és adat szol gál ta -
tá si kö te le zett ség tel je sí té sé rõl a tá mo ga tást nyúj tó szerv
gon dos ko dik. A köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat ha tá lya 
alá tar to zó tá mo ga tá sok ese tén a tá mo ga tást nyúj tó szerv
gon dos ko dik ar ról, hogy a köz szol gál ta tá sért járó el len té -
te le zés nem ha lad ja meg a köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro -
zat 5. cik ké ben meg ha tá ro zott mér té ket.

30/C.  § (1) A 9.  § (1) be kez dé se sze rint fe le lõs tá mo ga -
tást nyúj tó szerv az elõ zõ év ben a köz szol gál ta tás ról  szóló
ha tá ro zat alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok ról min den év már -
ci us 30-ig be szá mo lót ké szít a pénz ügy mi nisz ter szá má ra
az e ren de let 7. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat -
tar ta lom mal.

(2) A fen ti ek alap ján a tá mo ga tást nyúj tó szerv nyi lat ko -
zik ar ról, hogy az adott ked vez mé nye zett vo nat ko zá sá ban
túl kom pen zá ció nem tör tént.”

12.  §

(1) Az R. 31.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha lé te zõ tá mo ga tá si prog ram – a cso port men tes sé -
gi tá mo ga tá sok ki vé te lé vel – más ként nem ren del ke zik, a
kö zös sé gi ál lam i tá mo ga tá si sza bá lyok ban meg je le nõ,
 euróban meg ha tá ro zott össze gek fo rint ra való át szá mo lá -
sa kor a tá mo ga tá si dön tés nap ját meg elõ zõ hó nap utol só
nap ján ér vé nyes Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett két
ti ze des jegy pon tos ság gal meg ha tá ro zott de vi za ár fo lyam
al kal ma zan dó.”

(2) Az R. 31.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) E ren de let 30/A–30/C.  §-a és 7. mel lék le te az
EK-Szer zõ dés 86. cikk (2) be kez dé sé nek az ál ta lá nos gaz -
da sá gi ér de kû szol gál ta tá sok nyúj tá sá val meg bí zott vál lal -
ko zá sok ré szé re köz szol gál ta tá sért járó el len té te le zés for -
má já ban nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá -

sá ról  szóló 2005. no vem ber 28-i 2005/842/EK bi zott sá gi
ha tá ro zat nak való meg fe le lést szol gál ja.”

13.  §

(1) Az R. 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. és 2. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. e ren de let 3. szá mú mel lék le té vel egé szül ki.

14.  §

E ren de let 11.  §-a, 12.  §-ának (2) be kez dé se és 3. szá mú
mel lék le te az EK-Szer zõ dés 86. cikk (2) be kez dé sé nek az
ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tá sok nyúj tá sá val
meg bí zott vál lal ko zá sok ré szé re köz szol gál ta tá sért járó el -
len té te le zés for má já ban nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ra tör -
té nõ al kal ma zá sá ról  szóló 2005. no vem ber 28-i
2005/842/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak való meg fe le lést
szol gál ja.

15.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a
ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1.  §-ának (1)–(4) be kez dé se, 1.  §-ának
(6) be kez dé se, 2–4.  §-ai, 5.  §-ának (1)–(2) be kez dé se,
6–10.  §-ai, valamint 12.  §-ának (1) be kez dé se 2007. ja nu ár 
1-jén lép ha tály ba.

16.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 11.  §-ának (2)–(4) be kez dé se.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le te 2007. ja nu ár 1-jén ha tá -
lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 217/2006. (XI. 9.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let hez]

Az egyes támogatási kategóriák

A. Ho ri zon tá lis cé lok
AA. Ku ta tás-fej lesz tés

AAA. Alap ku ta tás
AAB. Al kal ma zott (ipa ri) ku ta tás
AAC. Kí sér le ti (pre kom pe ti tív) fej lesz tés



AB. Kör nye zet vé de lem (be le ért ve ter mé szet vé de lem, ener gia ta ka ré kos ság és meg úju ló ener gia for rá sok
használata)

ABA. Be ru há zás
ABB. Mû kö dé si tá mo ga tás
ABC. Kör nye ze ti ká rok hely re ál lí tá sa

AC. Kis- és kö zép vál lal ko zá sok
ACA. Be ru há zás
ACB. Ta nács adás
ACC. Ki ál lí tá so kon való rész vé tel
ACD. Koc ká za ti tõ ke be fek te tés
ACE. Ku ta tás-fej lesz tés (alap ku ta tás, al kal ma zott ku ta tás, kí sér le ti fej lesz tés) kis- és kö zép vál lal ko zá sok

részére
ACF. Mû sza ki meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok támogatása
ACG. Sza ba dal maz ta tá si költ sé gek tá mo ga tá sa

AD. Fog lal koz ta tás
ADA. Mun ka hely te rem tés (pl. 2204/2002 EK ren de let 4. cikk)
ADC. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók fog lal koz ta tás hoz – ter me lé keny ség-ki esést el len sú -

lyo zan dó – bértámogatás
ADD. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat fog lal koz ta tó gaz dál ko dó szer ve ze tek be ru há zá si és

mû kö dé si költ sé ge i nek tá mo ga tá sa (pl. 2204/2002 EK rendelet 6. cikk)
ADE. Hát rá nyos hely ze tû, il let ve meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók fel vé te lé nek bér tá mo ga tá sa

(pl. 2204/2002 EK rendelet 5. cikk)
AE. Kép zés

AEA. Ál ta lá nos kép zés
AEB. Spe ci á lis kép zés

AF. Meg men tés és szer ke zet át ala kí tás
AFA. Meg men tés
AFB. Szer ke zet át ala kí tás

AG. Kul tú ra
AH. Film gyár tás
AI. Ex port hi tel-biz to sí tás és ex port hi tel-ga ran cia

B. Re gi o ná lis tá mo ga tás
BA. A. pont alá nem so rol ha tó be ru há zá si cél

BAA. Mun ka hely te rem tõ be ru há zá si cél
BAB. Egyéb be ru há zá si cél

BB. Re gi o ná lis hát rány csök ken té se ér de ké ben nyúj tott, idõ ben kor lá to zott, mér té ké ben csök ke nõ mûködési
támogatás

BC. Kis- és kö zép vál lal ko zá sok be ru há zás sal kap cso la tos elõ ké szí tõ ta nul má nyá nak és be ru há zás sal kap cso lat ban 
igény be vett tanácsadásának támogatása

BD. Új on nan lét re ho zott kis vál lal ko zá sok szá má ra nyúj tott támogatás

C. Ága za ti
CA. Gép jár mû ipar
CB. Szén bá nyá szat
CC. Acél ipar
CD. Szin te ti kus szál-ipar
CE. Ha jó épí tõ-ipar
CF. Szál lí tás

CFA. Vas úti, köz úti és bel ví zi köz le ke dés és szál lí tás
CFB. Légi köz le ke dés és szál lí tás
CFC. Ten ge ri köz le ke dés és szál lí tás

D. Cse kély össze gû tá mo ga tás
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E. Az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ke (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján: ma gán sze mély fo gyasz -
tó nak nyúj tott szo ciá lis jel le gû tá mo ga tás

F. Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ke (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján: ter mé sze ti csa pás és
egyéb rend kí vü li események kompenzálása

G. Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ke (3) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján tör té nõ mentesítés

H. Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 88. cik ke (2) be kez dé sé nek 3. al be kez dé se alap ján tör té nõ rend kí vü li
mentesítés

I. Köz szol gál ta tá sért nyúj tott kom pen zá ció
IA. A köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat ha tá lya alá tar to zó kom pen zá ció
IB. A köz szol gál ta tás ról  szóló ha tá ro zat ha tá lya alá nem tar to zó köz szol gál ta tá sért járó kompen záció

J. Egyéb

2. számú melléklet a 217/2006. (XI. 9.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let hez]

Útmutató a támogatástartalom számításához

Az aláb bi ak ban a leg gya ko ribb tá mo ga tá si for mák fo gal ma és tá mo ga tás tar tal má nak szá mí tá sa ke rül be mu ta tás ra,
szá mí tá si pél dá kon ke resz tül. Az aláb bi ak tól el té rõ kép le tek al kal ma zá sa is el fo gad ha tó, amennyi ben azt

a) a Bi zott ság köz zé tet te,
b) a pénz ügy mi nisz ter a Bi zott ság gal egyez te ti, és azt a Bi zott ság jó vá hagy ja, vagy
c) a tá mo ga tást nyúj tó a pénz ügy mi nisz ter rel egyez te ti, és azt a kö zös sé gi jog ál lam i tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó sza bá -

lya i val össz hang ban a pénz ügy mi nisz ter jó vá hagy ja.

A) Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás

Fo ga lom: a ked vez mé nye zett olyan di rekt pénzt ransz fer ben ré sze sül, ame lyet nem ter hel vissza fi ze té si kö te le zett ség.
Tá mo ga tás tar ta lom: a ka pott tá mo ga tás tel jes össze gé nek je len ér té ke, 
ahol

Q1 – a több rész let ben fo lyó sí tott tá mo ga tás elsõ évi rész össze ge (az 1. év a tá mo ga tás meg íté lé sé nek éve)

Q2 – a több rész let ben fo lyó sí tott tá mo ga tás má so dik évi rész össze ge

Q3 – a több rész let ben fo lyó sí tott tá mo ga tás har ma dik évi rész össze ge
(...)

Qn – a több rész let ben fo lyó sí tott tá mo ga tás n. évi rész össze ge

i – re fe ren cia rá ta

Pél da a tá mo ga tás tar ta lom szá mí tá sá ra:
Egy vál lal ko zás 200 mil lió Ft vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást kap az aláb bi üte me zés ben: a tá mo ga tás ról  szóló dön tés 

évé ben 100 mil lió Ft, kö vet ke zõ év ben 100 mil lió Ft.
re fe ren cia rá ta = i = 15%

TT = +
+

= + =100
100

1 015
100 87 187

,

A fen ti konst ruk ció tá mo ga tás tar tal ma 187 mil lió Ft.
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B) Ked vez mé nyes ka ma tú és ka mat men tes hi tel/köl csö n

Fo ga lom: a ked vez mé nye zett a pi a ci ka mat nál ked ve zõbb fel té te lek kel (ala cso nyabb ka mat láb mel lett) kap hi telt.
Tá mo ga tás tar ta lom: a ked vez mé nyes ka mat tal tény le ge sen meg fi ze ten dõ ka mat ele mek je len ér té ke i nek össze ge le -

von va a pi a ci ka mat láb bal szá mí tott elvi ka mat ele mek je len ér té ke i nek össze gé bõl. A konk rét szá mí tás az aláb bi kép let -
tel tör tén het:

ahol

Q – hi tel össze ge

i – re fe ren cia rá ta, r = 1/(1+i)

i’ – ked vez mé nyes ka mat láb (ka mat men tes hi tel ese tén ér té ke nulla)

P – tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek idõ tar ta ma, be le ért ve a tü rel mi idõt is (év)

F – tü rel mi idõ évek ben (amíg nem kez dõ dik meg a hi tel tör lesz té se)

E konst ruk ció tá mo ga tás tar tal ma 24,95 mil lió Ft.

C) Ke zes ség vál la lás

Fo ga lom: a tá mo ga tást nyúj tó kö te le zett ség vál la lá sa arra, hogy a ked vez mé nye zett ál ta li nem tel je sí tés ese tén a fel -
vett hi telt/köl csönt ka ma ta i val együtt vissza fi ze ti.

Tá mo ga tás tar ta lom: a ke zes ség vál la lás ered mé nye kép pen a ked vez mé nye zett a pi a ci ka mat láb nál ala cso nyabb ka -
mat láb mel lett jut hi tel hez, ezen kí vül a tá mo ga tást nyúj tó a pi a ci ke zes ség vál la lá si díj nál ala cso nyabb dí jat is ki köt het. A 
ke zes ség vál la lás sal fe de zett hi tel ka mat lá ba és a re fe ren cia rá ta kö zöt ti kü lönb ség, szo roz va a hi tel összeg gel je len ér ték re 
szá mít va, illetve a ke zes ség vál la lá sért fel té te le sen fi ze ten dõ pi a ci (szá mí tott) díj és a tény le ge sen fi ze ten dõ díj kü lönb sé -
ge je len ér té ké nek össze ge. (A ka mat láb-kü lön bö zet  miatti tá mo ga tás és a díj kü lön bö zet össze ge.)

A tá mo ga tás tar ta lom nak a szá mí tá sa az aláb bi kép let sze rint tör té nik:
ahol

Qn – a ke zes ség vál la lás sal le fe dett hi tel összeg az n-edik év ele jén – re fe ren cia rá ta, r = 1/(1+i)

i’ – a ke zes ség vál la lás  miatti ked vez mé nyes ka mat láb

P – tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek idõ tar ta ma, be le ért ve a tü rel mi idõt is (év)

F – tü rel mi idõ évek ben (amíg nem kez dõ dik meg a hi tel tör lesz té se)

PD – (szá mí tott) szá za lé kos pi a ci ke zes ség vál la lá si díj

GD – tény le ges szá za lé kos (ke zes ség vál la lá si szer zõ dés sze rin ti) garanciadíj

PR1 – a ke zes ség vál la lá sért az elsõ év ben fi ze ten dõ pi a ci (szá mí tott) díj

PR1’– a ke zes ség vál la lá sért az elsõ év ben tény le ge sen fi ze ten dõ díj

PRn – a ke zes ség vál la lá sért az n. év ben fi ze ten dõ pi a ci (szá mí tott) díj

PRn’– a ke zes ség vál la lá sért az n. év ben tény le ge sen fi ze ten dõ díj

TT – ka mat láb-kü lön bö zet  miatti tá mo ga tás + díj kü lön bö zet bõl adó dó tá mo ga tás tar ta lom
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Amennyi ben a ke zes ség vál la lás sal fe de zett hi tel ka mat lá ba meg ha lad ja a re fe ren cia rá tát, ak kor a ka mat láb-kü lön bö -
zet  miatti tá mo ga tás tar ta lom össze ge nul lá nak te kin ten dõ, és csak a ke zes ség vál la lá sért fel té te le sen fi ze ten dõ pi a ci (szá -
mí tott) díj, illetve a tény le ge sen fi ze ten dõ díj kü lönb sé gé nek szá mí tá sa szük sé ges.

A díj kü lön bö zet ki szá mí tá sá nál a ke zes ség vál la lás ál tal le fe dett tö re dék éve ket a ga ran tált tö re dék idõ szak hosszá nak a 
tel jes év hez vi szo nyí tott ará nyá ban kell figye lembe ven ni.

A szá za lék ban ki fe je zett pi a ci (szá mí tott) ke zes ség vál la lá si díj (PD) meg ál la pí tá sa fõ sza bály ként (I.) az aláb bi ak sze -
rint tör té nik:

I. Az utol só 10 tel jes au di tált be szá mo ló val le zárt évre meg kell ha tá roz ni a ke zes ség vál la ló szer ve zet át la gos vesz te -
sé gét és át la gos kö te le zett sé gál lo mányt. Amennyi ben a ke zes sé get nyúj tó szer ve zet nem ren del ke zik mi ni mum tíz évre
vo nat ko zó an ilyen ada tok kal, ak kor a ren del ke zés re álló idõ szak, de mi ni mum öt év ada ta it kell figye lembe ven ni. Az öt
év el éré se után min den év ben hosszab bo dik a figye lembe vett idõ szak a 10. év el éré sé ig.

Pél da a pi a ci ke zes ség vál la lá si díj ki szá mí tá sá ra:

Meg ne ve zés Egy ség 1997 1998 1999 2000 2001 Át lag

1 Füg gõ jö võ be ni kö te le zett sé gek M Ft 30 000 40 000 50 000 80 000 100 000 60 000

2 Tárgy évi be vál tás M Ft 550 650 1 850 2 550 3 600 1 840

3 Meg té rü lé sek M Ft 50 350 350 550 1 100 480

4 Vesz te ség (2–3) M Ft 500 500 700 2 000 2 500 1 240

5 Mû kö dé si költ sé gek M Ft 350 450 500 700 800 560

6 Vesz te ség + Mû kö dé si 
költ sé gek (4+5)

M Ft 850 950 1 200 2 700 3 300 1 800

7 Pi a ci díj (6/1) % 3%

A füg gõ jö võ be ni kö te le zett sé gek
ál lo má nya (1):

a ga ran tált hi tel ál lo mány.

Ke zes ség vál la lá si ki fi ze té sek (2): a tárgy év ben be vál tott ke zes sé gek össze ge.
Meg té rü lé sek (3): a be vál tott (nem csak a tárgy év ben be vál tott) ke zes ség bõl a tárgy év ben be -

haj tás és kö ve te lés ér té ke sí tés so rán befolyt összeg.
Mû kö dé si költ sé gek (5): pénz ügyi vál lal ko zás ese tén 2001-tõl az ered mény ki mu ta tás 8., 9. és 10. so -

rá nak össze ge, 2000-ig a 11. „Pénz ügyi és be fek te té si szol gál ta tás
költségei” sor.

A fen ti szá mí tás ál ta lá nos kép let for má já ban:

PRn = PD×Qn

PRn = GD×Qn

ahol k az utol só au di tált be szá mo ló val le zárt év.

II. Amennyi ben a ke zes ség vál la lást nyúj tó szer ve zet ese té ben a fen ti szá mí tá si me tó dus nem kö vet he tõ, a ke zes ség -
vál la lá si díj ból adó dó tá mo ga tás tar ta lom-rész: a fi ze tett ke zes ség vál la lá si díj je len ér té ké nek és a hi telt ér dem lõ en bi zo -
nyí tott pi a ci ke zes ség vál la lá si díj je len ér té ké nek kü lönb sé ge.
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Pél dák a tá mo ga tás tar ta lom szá mí tá sá ra:

1. pél da
Egy vál lal ko zás 200 mil lió Ft hi telt vesz fel ál lam i ga ran ci á val, így a bank ked ve zõbb, 12% ka mat láb bal nyújt ja a

 hitelt. A hi telt tü rel mi idõ nél kül kell tör lesz te nie 2 év alatt, egyen lõ rész le tek ben. A ke zes ség vál la lá sért a vál lal ko zás a
 piaci, 2 mil lió fo rin tos díj he lyett egy sze ri al ka lom mal 1 mil lió Ft-ot fi zet.

Q = 200
i = 0,15, r = 1/(1+0,15) = 0,87
i’ = 0,12
P = 2
F = 0
PR = 2
PR’= 1

A fen ti konst ruk ció tá mo ga tás tar tal ma 8,5 mil lió Ft.

2. pél da
Egy vál lal ko zás 200 mil lió Ft hi telt vesz fel 2 éves fu tam idõ mel lett ál lam i ga ran ci á val. A hi tel ka mat lá ba 16%, a re fe -

ren cia rá ta 15%. A ke zes ség vál la lá sért a vál lal ko zás a pi a ci, évi 1 mil lió fo rin tos díj he lyett éven te 0,5 mil lió Ft-ot fi zet.
re fe ren cia rá ta = 15%
i = 0,15, r = 1/(1+0,15) = 0,87
PR1 = 1
PR1’ = 0,5
PR2 = 1
PR2’ = 0,5
Je len eset ben a ka mat kü lön bö zet  miatti tá mo ga tás tar ta lom nul lá nak te kin ten dõ, mi vel a hi tel ka mat lá ba meg ha lad ja a

re fe ren cia rá tát. Ezért a tá mo ga tás tar ta lom meg ha tá ro zá sa kor csak a vál lal ko zás ál tal a ke zes ség vál la lá sért tény le ge sen
fi ze ten dõ díj és a pi a ci (szá mí tott) díj el té ré sé bõl adó dó össze get kell ki szá mol ni.

Ezen konst ruk ció tá mo ga tás tar tal ma 935 ezer Ft.

3. pél da
Egy vál lal ko zás 100 mil lió Ft-os hi telt vesz fel 75%-os (fo ko za to san csök ke nõ) ke zes ség vál la lás sal 3 éves fu tam idõ -

re, jú li us 1-jei kez det tel. A hi tel ka mat pi a ci. A díj fi ze tés éven ként tör té nik. A tény le ges díj mér ték évi 1%. A pi a ci díj mér -
té ke évi 3%. A re fe ren cia rá ta 11%. A tá mo ga tás tar ta lom te hát ez eset ben sem tar tal maz ka mat kü lön bö ze ti részt, csak a
ke zes ség vál la lá si díj ked vez mé nyes.

A kal ku lá ció me ne te a kö vet ke zõ:

TT = ´ ´ +
´

+
+

´
05 75 0 03 0 01
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50 0 03
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( , – , )

( , )

, ( , – , )

( , )
,

0 01

1 011
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+
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A ked vez mé nyes ga ran cia díj ból adó dó tá mo ga tás tar ta lom a fen ti pél dá ban 3,096 mil lió Ft.

D) Ka mat tá mo ga tás

Fo ga lom: a ked vez mé nye zett ál tal fi ze ten dõ ka mat egé szé nek vagy egy ré szé nek át vál la lá sa.
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Tá mo ga tás tar ta lom: az át vál lalt ka mat összeg je len ér té ke. A tá mo ga tás tar ta lom szá mí tá sa a vissza nem té rí ten dõ tá -
mo ga tás ana ló gi á já ra tör té nik, 

ahol

Q1 – az elsõ év ben nyúj tott ka mat tá mo ga tás

Q2 – a má so dik év ben nyúj tott ka mat tá mo ga tás

Q3 – a har ma dik év ben nyúj tott ka mat tá mo ga tás
(...)

Qn – az n. év ben nyúj tott ka mat tá mo ga tás

i – re fe ren cia rá ta

Pél da a tá mo ga tás tar ta lom szá mí tá sá ra:

Egy vál lal ko zás 200 mil lió Ft hi telt vesz fel. A fi ze ten dõ ka mat ból 10 szá za lék pon tot az ál lam vál lal át. A hi telt tü rel -
mi idõ nél kül kell tör lesz te nie 2 év alatt, egyen lõ rész le tek ben.

Q1 = 200 × 0,1 = 20

Q2 = (200–100) × 0,1 = 10

i = 15%

TT = +
+

= + =20
10

1 015
20 8 7 28 7

,
, ,

E konst ruk ció tá mo ga tás tar tal ma 28,7 mil lió Ft.

E) Adó ked vez mény

Fo ga lom: a ked vez mé nye zett nek a tör vény ben meg ha tá ro zott ál ta lá no san ér vé nyes adó nál ke ve sebb adót kell fi zet nie 
az adó alap já nak, illetve az adó mér té ké nek csök ken té se vagy el en ge dé se  miatt.

Tá mo ga tás tar ta lom: az adó ked vez mény tá mo ga tás tar tal má nak ki szá mí tá sa a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás hoz ha -
son ló an tör té nik. A szá mí tás so rán a ka pott tá mo ga tás, vagyis az adó ked vez mény tel jes össze gé nek je len ér té két kell ki -
szá mí ta ni.

Az adó ked vez mény for má já ban adott tá mo ga tás je len ér té ké nek ki szá mí tá sa az aláb bi kép let tel tör té nik:

ahol

Aj – az igény be ve he tõ/az igény be vett összes adó ked vez mény je len ér té ken

X1 – a be ru há zás üzem be he lye zé sé nek adó évé ben igény be ve he tõ/igény be vett adó ked vez mény fo lyó áron (ha az
adó ked vez mény igény be vé te lé nek kez dõ éve a be ru há zás üzem be he lye zé sé nek adó évét kö ve tõ adó év:
X1 = 0).

Xn – a be ru há zás üzem be he lye zé sé nek adó évét kö ve tõ n. adó év ben igény be ve he tõ/igény be vett adó ked vez mény
folyó áron

r2 – a be ru há zás üzem be he lye zé sé nek adó évét kö ve tõ adó év ben ér vé nyes re fe ren cia rá ta

rn – a be ru há zás üzem be he lye zé sé nek adó évét kö ve tõ n. adó év ben ér vé nyes re fe ren cia rá ta

és 1 £ n £ 10
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F) Tõ ke jut ta tás

Fo ga lom: a ked vez mé nye zett vál lal ko zás nak tõ ke jut ta tást biz to sí t az ál lam ház tar tás al rend sze ré hez tar to zó szerv,
annak el le né re, hogy a jut ta tást a pi a ci ma gán be fek te tõ el vé vel nem le het alá tá masz ta ni.

Tá mo ga tás tar ta lom: amennyi ben a pi a ci ma gán be fek te tõ el vé nek ér vé nye sü lé se ese tén nem ke rült vol na sor tá mo ga -
tás nyúj tá sá ra, ak kor a tá mo ga tás tar tal mat a kö vet ke zõ kép pen kell szá mí ta ni. A tõ ke jut ta tás meg fele lõen disz kon tált ér -
té ké bõl (be le szá mít va a nyúj tott tõ két és a tõ ke jut ta tás sal kap cso lat ban fel me rült költ sé ge ket) le kell von ni a tõ ke jut ta -
tás sal meg szer zett be fek te tés disz kon tált ér té két. A be fek te tés ér té ké nél köz vet le nül a be fek te tés bõl szár ma zó, a jö võ ben 
elv árt ered mé nye ket (vesz te sé get vagy nye re sé get) kell figye lembe ven ni, ame lye ket a vár ha tó koc ká zat tal kell mó do sí -
ta ni. A be fek te tés költ sé ge i nek, illetve ered mé nyé nek disz kon tá lá sa a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás hoz ha son ló an tör -
té nik, majd a disz kon tá lás sal ka pott két ér té ket kell ki von ni egy más ból.

T1 – az elsõ év ben nyúj tott tõ ke jut ta tás rész össze ge (az 1. év a tá mo ga tás meg íté lé sé nek éve)
T2 – a má so dik év ben nyúj tott tõ ke jut ta tás rész össze ge
Tn – az n. év ben nyúj tott tõ ke jut ta tás rész össze ge
K1 – az elsõ év ben a tõ ke jut ta tás sal köz vet len kap cso lat ban fel me rü lõ egyéb költségek
Kn – az n. év ben a tõ ke jut ta tás sal köz vet len kap cso lat ban fel me rü lõ egyéb költségek
E1 – a tá mo ga tott vál lal ko zás tõ ke jut ta tás ból szár ma zó, koc ká zat tal mó do sí tott elsõ évi eredménye
E2 – a tá mo ga tott vál lal ko zás tõ ke jut ta tás ból szár ma zó, koc ká zat tal mó do sí tott má so dik évi eredménye
En – a tá mo ga tott vál lal ko zás tõ ke jut ta tás ból szár ma zó, koc ká zat tal mó do sí tott n. évi eredménye
i – re fe ren cia rá ta

Pél da a tá mo ga tás tar ta lom szá mí tá sá ra:
Egy vál lal ko zás az elsõ év ben 100 mil lió Ft, majd a má so dik év ben 50 mil lió Ft tõ ke jut ta tás ban ré sze sül. A tá mo ga tást

nyúj tó nak a tõ ke jut ta tás  miatt az elsõ év ben to váb bi 2 mil lió Ft köz vet len ki adá sa me rül fel. A be ru há zás ered mé nye ként
az elsõ év ben 12 mil lió Ft vesz te ség, a má so dik év ben 5 mil lió vesz te ség, a har ma dik és ne gye dik év ben 10-10 mil lió Ft
nye re ség ke let ke zik.

re fe ren cia rá ta = i = 12%
T1 = 100
T2 = 50
K1 = 2
E1 = –12
E2 = –5
E3 = 10
E4 = 10

TT = [102 + 44,64] – [(–12) + (–4,46) + (7,97) + (7,12)]
TT = [146,64] – [–1,37] = 148,01

A fen ti konst ruk ció tá mo ga tás tar tal ma 148,01 mil lió Ft.

G) Egyéb, nem pénz be li jut ta tás

Fo ga lom: a ked vez mé nye zett a pi a ci ár nál ala cso nyabb áron és/vagy ked ve zõbb fel té te lek kel jut va la mely ingó vagy
in gat lan va gyon tárgy hoz, illetve szol gál ta tás hoz.

Tá mo ga tás tar ta lom: a pi a ci ár és a fi ze tett ár kü lön bö ze té nek je len ér té ke.
Pél da a tá mo ga tás tar ta lom szá mí tá sá ra:
Egy vál lal ko zás in gyen jut egy olyan épí té si te lek hez, mely nek pi a ci ér té ke 100 mil lió Ft.
E konst ruk ció tá mo ga tás tar tal ma 100 mil lió Ft.
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3. számú melléklet a 217/2006. (XI. 9.) Korm. rendelethez

[7. szá mú mel lék let a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let hez]

Ked vez mé nye zett neve

A tá mo ga tás alap já ul szol gá ló tá mo -
ga tá si prog ram el ne ve zé se

A tá mo ga tá si prog ram ról ki adott TVI
elõ ze tes vé le mény/ál lás fog la lás szá ma

Tá mo ga tá si prog ram hi á nyá ban a tá -
mo ga tás alap já ul szol gá ló egye di tá -
mo ga tás el ne ve zé se

Egye di tá mo ga tás ról ki adott
TVI-szám

Tá mo ga tást nyúj tó el ne ve zé se

A köz szol gál ta tá si fel adat, amely re a
ked vez mé nye zett a tá mo ga tást kap ta
(hi vat ko zás sal a meg bí zá si ak tus ra)

A tá mo ga tá si for ma le írá sa Ál ta lá ban: vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás, ka mat tá mo ga tás, ka mat men tes
hi tel. Bo nyo lul tabb tá mo ga tá si for mák nál (pl. ked vez mé nyes hi tel) a jel -
lem zõ (át la gos) fu tam idõ, tü rel mi idõ és ka mat láb is mer te té se szük sé ges a
„meg jegy zé sek” ro vat ban.
A kü lön bö zõ tá mo ga tá si for má kat kü lön so ron kell meg je le ní te ni!

A ked vez mé nye zett te vé keny ség mely 
ága zat hoz tar to zik?

El len té te le zés össze ge

A köz szol gál ta tás mû köd te té sé bõl
szár ma zó költ sé gek a köz szol gál ta tás -
ról  szóló ha tá ro zat 5. cikk (2) be kez -
dé se sze rint

Be vé te lek a köz szol gál ta tás ról  szóló
ha tá ro zat 5. cikk (3) be kez dé se sze rint

Éssze rû nye re ség a köz szol gál ta tás ról
 szóló ha tá ro zat 5. cikk (4) be kez dé se
sze rint

Meg jegy zé sek
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A Kormány
218/2006. (XI. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz
történõ csatlakozást köve tõen alkalmazandó
munkaerõpiaci viszonosság és védintézkedés

szabályairól  szóló 93/2004. (VI. 27.) Korm. rendelet
módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény  7.  §-a (2) be kez dé sé -
nek b) 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.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ 
csat la ko zást köve tõen al kal ma zan dó mun ka erõ pi a ci vi -
szo nos ság és véd in téz ke dés sza bá lya i ról  szóló 93/2004.
(VI. 27.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té nek „A 2.  §
(2) be kez dés a) pont ja sze rin ti or szá gok” címû ré szé bõl az
„Olaszország” szövegrész hatályát veszti.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

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

A Kormány
219/2006. (XI. 9.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák
Szövetségi Kormány között az államhatáron átvezetõ

turistaútvonalakon történõ államhatár-átlépésrõl
 szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és az Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány 
kö zött az ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon tör té -
nõ ál lam ha tár-át lé pés rõl  szóló Meg álla po dás (a továb -
biak ban: Meg álla po dás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2.  §

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

3.  §

A Meg álla po dás hi va ta los ma gyar nyel vû szö veg e a kö -
vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák

Szövetségi Kormány között a közös államhatáron
átvezetõ turistaútvonalakon történõ

államhatár-átlépésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Oszt rák Szö vet -
sé gi Kor mány (a to váb bi ak ban: Szer zõ dõ Felek)

– a köl csö nös ba rá ti vi szony el mé lyí té se ér de ké ben,
– a tu riz mus te rü le tén ki ala kí tott együtt mû kö dés el mé -

lyí té se és to váb bi fej lesz té sé nek szándékával,
– az zal a szán dék kal, hogy a kul tu rá lis és a ter mé sze ti

ér té ke ket a lá to ga tók szá má ra hoz zá fér he tõ vé tegyék,
– az ál lam ha tár át lé pé sé nek meg könnyí té se ér de ké ben

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a gya lo gos ter mé szet já ró, a ke rék -
pá ros vagy a lo vas tu riz mus elõ se gí té se cél já ból, illetve
kul tu rá lis, sport, val lá si vagy egyéb tár sa dal mi ren dez vé -
nye ken való rész vé tel meg könnyí té se ér de ké ben az ál lam -
ha tá ron ha tár át lé pé si pon to kat létesítenek az alább
megjelölt határjeleknél:

a) Fer tõ rá kos (Sop ron pusz ta)–
Sankt Mar ga ret hen B 5

b) Ág fal va–Schat ten dorf B 18
c) Ág fal va–Lo i pers bach B 20/2
d) Sop ron (Gör be ha lom te lep)–

Si egg ra ben B 25/13
e) Sop ron (Gör be ha lom te lep)–

Si egg ra ben (Asz tal fõ/
  Herrentisch) B 28

f) Sop ron (Brenn berg bá nya)–
Rit zing (Ilo na-ak na/
He le nens chacht) B 32/20

g) Har ka–Nec ken markt B 41
h) Nagy cenk–De utschk re utz B 50
i) Sop ron kö vesd–Ni kitsch B 62/3–B 62/4
j) Nar da–Schan dorf C 19/2
k) Fel sõ csa tár–Burg (Pinka -

szurdok) C 25
l) Vas ke resz tes–Ei sen berg C 27
m) Por nó apá ti–De utsch Schüt zen C 36
n) Ne mes med ves–Re i ners dorf C 85
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o) Rö nök–In zen hof (Szent Imre
temp lom) C 92

p) Szent gott hárd–Mo gers dorf
(Vám há zi út) C 104a

(2) A ha tár át lé pé si pon to kon a ha tár át lé pés idõ sza kát és
mód ját a je len Meg álla po dás szer ves ré szét ké pe zõ 1. szá -
mú mel lék let tartalmazza.

2. cikk

Az ál lam ha tárt az 1. cikk ben meg ha tá ro zott ha tár át lé pé -
si pon to kon és cél ból, ér vé nyes úti ok mánnyal, az aláb bi
sze mé lyek léphetik át:

a) az Euró pai Unió tag ál la ma i nak ál lam pol gá rai, az
Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg álla po dás szer zõ -
dõ ál la ma i nak ál lam pol gá rai és a Sváj ci Ál lam szö vet ség
ál lam pol gá rai,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek azon csa lád -
tag jai, akik har ma dik or szág ál lam pol gá rai és az Euró pai
Unió pol gá ra i nak sza bad moz gá sá ról  szóló kö zös sé gi jog
ren del ke zé se i nek ked vez mé nye zett jei. Az e pont ban sze -
rep lõ sze mé lyek te kin te té ben érin tet le nül ma rad nak a
Szer zõ dõ Fe lek te rü le tén ér vé nyes úti ok mány ra és ví zum -
kö te le zett ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok.

3. cikk

(1) Az ál lam ha tárt a tu ris ta út vo na la kon át lé põ sze mé -
lyek a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, a ha tár õri ze ti szer vek
fel szó lí tá sá ra kö te le sek ma gu kat a 2. cikk ben sze rep lõ ok -
má nyok kal iga zol ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt sze mé lyek a Szer zõ dõ 
Fe lek ál la má nak te rü le té re kedv te lés bõl tar tott ál la to kat
– össz hang ban a 998/2003/EK ren de let ren del ke zé se i vel – 
vi het nek ma guk kal. Az 1. szá mú mel lék let ben meg je lölt
ha tár át lé pé si pon to kon ló val tör té nõ át lé pés az ál lat egész -
ség ügyi sza bá lyok be tar tá sá val, a lo vas tu riz mus ke re té -
ben en ge dé lye zett.

4. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek gon dos kod nak ar ról, hogy a tu ris ta út -
vo na la kat, a ha tár át lé pé si pon to kat ki je löl jék, és azo kat tá -
jé koz ta tó táb lák kal lás sák el. A tá jé koz ta tó táb lá kat a je len
Meg álla po dás szer ves ré szét ké pe zõ 2. szá mú mel lék let -
nek meg fe le lõ tar ta lom mal kell el lát ni ma gyar, né met és
an gol nyel ven.

5. cikk

(1) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél rész ben vagy egész ben fel -
füg geszt he ti a je len Meg álla po dás al kal ma zá sát a köz rend, 

a köz biz ton ság vagy a köz egész ség ügy ve szé lyez te té se
ese tén. A fel füg gesz tés be ve ze té sé nek és meg szû né sé nek
idõ pont já ról a má sik Szer zõ dõ Fe let dip lo má ci ai úton elõ -
ze tesen írás ban tá jé koz tat ni kell.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ kor lá to zást a lá to ga -
tók kal tá jé koz ta tó táb lá kon közölni kell.

6. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai a 3. cikk (1) be kez -
dé sé ben, valamint a 4. és az 5. cikk ben sze rep lõ fel ada tok
össze han golt vég re haj tá sa ér de ké ben együtt mû köd nek.

7. cikk

A je len Meg álla po dás ér tel me zé sé bõl vagy al kal ma zá -
sá ból ere dõ vi tá kat a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes mi nisz té ri u -
mai tár gya lá sok út ján, szük ség ese tén dip lo má ci ai úton
ren de zik.

8. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják egy -
mást a je len Meg álla po dás vég re haj tá sá ért fe le lõs ille té kes 
ha tó sá gok ról.

9. cikk

A je len Meg álla po dás nem érin ti a Ma gyar Köz tár sa ság
és az Oszt rák Köz tár sa ság egyéb nem zet kö zi szer zõ dé sek -
ben vál lalt jo ga it és kö te le zett sé ge it.

10. cikk

(1) A je len Meg álla po dás azon elsõ hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba, amely azt a hó na pot kö ve ti, ami kor a má so -
dik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton ér te sí tést adott a bel sõ
jogi elõ írások tel je sí té sé rõl. A je len Meg álla po dás ha tály -
ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Fer tõ rá kos (Sop ron pusz -
ta)–Sankt Mar ga ret hen, Ág fal va–Schat ten dorf, Har -
ka–Nec ken markt, Por nó apá ti–De utsch Schüt zen, Rö -
nök–In zen hof (Szent Imre temp lom) és Szent gott -
hárd–Mo gers dorf (Vám há zi út) ha tár át lé pé si pon tok ke -
rül nek meg nyi tás ra. Az 1. cikk ben fel so rolt to váb bi ha tár -
át lé pé si pon tok meg nyi tá sá nak idõ pont ja dip lo má ci ai úton 
ke rül meg ál la pí tás ra.

(2) A je len Meg álla po dás ha tá lyát vesz ti az Euró pai
Unió Ta ná csá nak a kö zös ha tá ro kon a ha tár el len õr zés fo -
ko za tos meg szün te té sé rõl 1985. jú ni us 14-én lét re jött
Schen ge ni Meg álla po dás vég re haj tá sá ról  szóló, Schen -
gen ben, 1990. jú ni us 19-én kelt Egyez mény nek és az azo -
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kon ala pu ló, illetve azok kal egyéb mó don össze füg gõ jogi
ak tu sok nak a Ma gyar Köz tár sa ság ál ta li tel jes körû al kal -
ma zá sát jó vá ha gyó ha tá ro za ta ki hir de té sé nek nap ján.

(3) A je len Meg ál la po dást bár me lyik Szer zõ dõ Fél bár -
mi kor dip lo má ci ai úton, írás ban fel mond hat ja. A Meg álla -
po dás a fel mon dá sá ról  szóló jegy zék kéz hez vé te lét kö ve tõ 
30. (har min ca dik) nap el tel té vel ha tá lyát vesz ti.

(4) A je len Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az
Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány kö zött Szom bat he lyen,

1990. már ci us 12. nap ján alá írt, a rö nö ki Szent Imre temp -
lom meg kö ze lít he tõ sé gé rõl  szóló Egyez mény.

Ké szült Sankt Mar ga ret hen ben, 2006. év no vem ber
 hónap 2. nap ján, két ere de ti pél dány ban, ma gyar és né met
nyel ven, mind két nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság Az Oszt rák Szö vet sé gi
Kor mány a ne vé ben  Kor mány ne vé ben
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1. szá mú mel lék let

Jegyzék
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron átvezetõ

turistaútvonalakon történõ államhatár-átlépésrõl  szóló Megállapodás 1. cikkének (2) bekezdéséhez

Sor-
szám

Hely ség
Ha tár jel
szá ma

A ha tár át lé pés
mód ja

A ha tár át lé pés idõ sza ka

a) Fer tõ rá kos (Sop ron pusz ta)–Sankt
Mar ga ret hen

B 5 gya lo go san,
ke rék pár ral,

ló val

V. 1-jétõl IX. 30-ig
06.00–22.00

III. 1-jé tõl IV. 30-ig
és X. 1-jé tõl XI. 2-ig 08.00–22.00

b) Ág fal va–Schat ten dorf B 18 gya lo go san,
ke rék pár ral,

 ló val

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

c) Ág fal va–Lo i pers bach B 20/2 gya lo go san,
ke rék pár ral, 

ló val

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

d) Sop ron (Gör be ha lom te lep)–
Si egg ra ben

B 25/13 gya lo go san,
ke rék pár ral

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

e) Sop ron (Gör be ha lom te lep)–
Si egg ra ben
(Asz tal fõ/Her ren tisch)

B 28 gya lo go san,
ke rék pár ral

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

f) Sop ron (Brenn berg bá nya)–Rit zing
(Ilo na-ak na/He le nens chacht)

B 32/20 gya lo go san,
ke rék pár ral, 

ló val

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

g) Har ka–Nec ken markt B 41 gya lo go san,
ke rék pár ral

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

h) Nagy cenk–De utschk re utz B 50 gya lo go san,
ke rék pár ral, 

ló val

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

i) Sop ron kö vesd–Ni kitsch B 62/3–B
62/4

gya lo go san,
ke rék pár ral, 

ló val

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00
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Sor-
szám

Hely ség
Ha tár jel
szá ma

A ha tár át lé pés
mód ja

A ha tár át lé pés idõ sza ka

j) Nar da–Schan dorf C 19/2 gya lo go san,
ke rék pár ral, 

ló val

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

k) Fel sõ csa tár–Burg
(Pin ka szur dok)

C 25 gya lo go san IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

l) Vas ke resz tes–Ei sen berg C 27 gya lo go san,
ke rék pár ral, 

ló val

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

m) Por nó apá ti–De utsch Schüt zen C 36 gya lo go san,
ke rék pár ral, 

ló val

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

n) Ne mes med ves–Re i ners dorf C 85 gya lo go san,
ke rék pár ral,

ló val

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

o) Rö nök–In zen hof 
(Szent Imre temp lom)

C 92 gya lo go san,
ke rék pár ral,

ló val

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

p) Szent gott hárd–Mo gers dorf 
(Vám há zi út)

C 104a gya lo go san,
ke rék pár ral, 

ló val

IV. 1-jé tõl X. 31-ig
06.00–22.00

XI. 1-jé tõl III. 31-ig
07.00–19.00

2. számú melléklet

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák
Szövetségi Kormány között a közös államhatáron

átvezetõ turistaútvonalakon történõ
államhatár-átlépésrõl  szóló Megállapodás

4. cikke szerinti tájékoztató tábla

1. A Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pe, az Oszt rák
Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pe, valamint az Euró pai Unió
szimbóluma,

2. a ha tár át lé pé si pont neve,

3. a ha tár át lé pés idõ sza ka,

4. a ha tár át lé pés mód ja,

5. az ál lam ha tár át lé pé sé re jo go sult sze mé lyek kö ré nek 
meg je lö lé se,

6. az ál lam ha tár át lé pé sé nek fel té te lei a 2., 3. és 4. cikk -
nek meg fele lõen.”

4.  §

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

(2) A je len ren de let 2. és 3.  §-a a Meg álla po dás 10. cik -
ké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg a Ma gyar Köz tár sa ság Kormá -
nya és az Oszt rák Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Szombat -
helyen, az 1990. évi már ci us hó 12. nap ján alá írt, a rö nö ki
Szent Imre temp lom meg kö ze lít he tõ sé gé rõl  szóló egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 10/1991. (I. 18.) Korm. ren de let
ha tá lyát vesz ti.

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

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ha tár ren dé sze tért, a tu riz mu sért, az egész ség ügyért és 
az ál lat egész ség ügyért fe le lõs miniszter gondoskodik.

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



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter, valamint
az igazságügyi és rendészeti miniszter

25/2006. (XI. 9.) HM–IRM
együttes rendelete

a katonák szabadságvesztésének, elõ ze tes
letartóztatásának és pártfogó felügyeletének

végrehajtásáról  szóló
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együttes rendelet

módosításáról

A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vény ere jû ren de let (a továb biak ban:
Bv.tvr.) 127.  §-a (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz -
ta tá sá nak és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló 
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de le tet (a továb -
biak ban: R.) – a leg fõbb ügyésszel és a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõk
sze rint mó do sít juk:

1.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát fél be kell sza -

kí ta ni, ha a fél be sza kí tást a bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 413.  §-a
(1) be kez dé se, vagy a Be. 423.  §-a (6) be kez dé se alap ján a
bí ró ság el ren del te, illetve a vég re haj tást a Be. 574.  §-a
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a bí ró ság, a Be.
598.  §-a (2) be kez dé se sze rin ti eset ben az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter fel füg gesz tet te.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben
is al kal maz ni kell.

(2) A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg az R. be ve ze tõ ré -
szé ben, az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, az
R. 11.  §-a (1) be kez dé sé ben, az R. 41.  §-a (2) be kez dé sé -
ben, az R. 58.  §-a (1) be kez dé sé nek nyol ca dik fran cia be -
kez dé sé ben, az R. 60.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban a
„Tvr.” meg je lö lé si szö veg rész he lyé be a „Bv.tvr.” szö veg -
rész, az R. 1. §-a (3) be kez dé sé ben „Bu da pes ti Ka to nai
Ke rü le ti Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar
Hon véd ség Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság”, a
„ Magyar Hon véd ség pa rancs no ka” szö veg rész he lyé be
pe dig a „Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér kar

 fõnök” szö veg rész, az R. 11.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont -
já ban az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium Bün te tés-vég re haj tá -
si Ügy osz tá lyá nak” szö veg rész he lyé be az „Igaz ság ügyi
és Ren dé sze ti Mi nisz té rium bün te tés-vég re haj tá si fel ada -
to kat el lá tó szer ve ze ti egy sé gé nek” szö veg rész, az R.
31.  §-a (1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium
Bün te tés-vég re haj tá si Ügy osz tá lyá hoz” szö veg rész he lyé -
be az „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium bün te -
tés-vég re haj tá si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy sé gé hez”
szö veg rész, az R. 47.  §-a (2) be kez dé sé ben a „Ma gyar
Hon véd ség pa rancs no ka” szö veg rész he lyé be a „Hon vé -
del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér kar fõ nök” szö veg rész,
az R. 5.  §-a (4) be kez dé sé ben, valamint az R. 17.  §-ában a
„Bel ügy mi nisz té ri um Bûn ügyi Nyil ván tar tó Osz tá lyát”
szö veg rész he lyé be a „Köz pon ti Adat fel dol go zó és Nyil -
ván tar tó Hi va tal Bûn ügyi Nyil ván tar tó Osz tá lyát” szö veg -
rész, az R. 51.  §-a (1) be kez dé sé ben az „[1998. évi
XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 43.  §-a (2) be kez dés
c) pont]” szö veg rész he lyé be a „[Be. 43.  §-a (2) be kez dés
c) pont]” szö veg rész lép.

Dr. Sze ke res Imre s. k., Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter,
valamint az önkormányzati

és területfejlesztési miniszter
28/2006. (XI. 9.) IRM–ÖTM

együttes rendelete

az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek
és az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság

hivatásos állományú tagjainak nyugellátása,
hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti
járadéka megállapításának eljárási rendjérõl

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 342.  §-a (2) be kez dé sé nek
m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren del jük el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya – a bün te tés-vég re haj tá si szer ve -
zet ki vé te lé vel – az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té -
rium, valamint az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
 Minisztérium hi va ta li szer ve ze te i re, ezen mi nisz té riu mok
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hi va ta li te vé keny sé gét se gí tõ szer ve ze tek re, az érin tett
 miniszterek irá nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló szer ve ze tek re, a
hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szer vek re és az ál lam i és
hiva tásos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ra és a ve lük szol gá -
la ti vi szony ban lévõ hi va tá sos ál lo mány tag ja i ra, valamint
hoz zá tar to zói nyug el lá tás ra jo go sult hoz zá tar to zó ik ra ter -
jed ki.

(2) E ren de let ben fog lal ta kat az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott szer vek szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja i ra és hoz -
zá tar to zó i ra is al kal maz ni kell a Hszt. rá juk vo nat ko zó elõ -
írásai sze rint.

SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK

Szolgálati nyugdíj

(A Hszt. 182.  §-ához)

2.  §

(1) A szol gá la ti vi szony nyug ál lo mány ba he lye zés sel
tör té nõ meg szün te té sét írás ban, pa rancs, ha tá ro zat
(a továb biak ban együtt: pa rancs) for má já ban kell el ren del -
ni, amely nek tar tal maz nia kell

a) a szol gá la ti vi szony meg szû né sé nek jog cí mét,
b) a szol gá la ti vi szony meg szû né sé nek idõ pont ját,
c) a nyug ál lo mány ba he lye zett szol gá la ti he lyét, rend -

fo ko za tát és be osz tá sát,
d) a tény le ge sen hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban el töl -

tött idõt,
e) a tár sa da lom biz to sí tá si sza bá lyok sze rin ti szol gá la ti

idõt.

(2) A nyug ál lo mány ba he lye zés rõl  szóló pa rancs hoz
mel lé kel ni kell az (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti idõ tar ta -
mok ról ké szült rész le tes ki mu ta tást.

3.  §

A – fo lyó sí tás nél kü li – rög zí tett szol gá la ti nyug díj
meg ál la pí tá sá nál a szol gá la ti idõt a Hszt. 182.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szol gá la ti idõ el éré sé nek
nap já val kell le zárt nak te kin te ni. A rög zí tés idõ pont ja az
ezt kö ve tõ nap tá ri nap.

4.  §

(1) A Hszt. 182.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
egész sé gi, pszi chi kai, illetve fi zi kai al kal mat lan ság té nyét
az ille té kes or vo si fe lül vizs gá ló bi zott ság (a továb biak ban: 
FÜV) ha tá ro zat ban, a b) pont ja sze rin ti mun ka ké pes -
ség-csök ke nés mér té két pe dig az Or szá gos Egész ség biz to -
sí tá si Pénz tár Or vos szak ér tõi In té ze té nek (a továb biak ban: 

OEP OOSZI) ille té kes or vo si bi zott sá ga szak vé le mény ben 
ál la pít ja meg.

(2) A Hszt. 182.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti tel jes
össze gû szol gá la ti nyug dí jat az 50. élet év be töl té se, il le tõ -
leg az 50%-os mun ka ké pes ség-csök ke nés be kö vet ke zé sé -
nek nap já tól kell meg ál la pí ta ni és fo lyó sí ta ni.

(3) A mun ka ké pes ség-csök ke nés be kö vet ke zé sé nek
nap já ról az OEP OOSZI ille té kes or vo si bi zott sá ga szak -
vé le mény ben nyi lat ko zik. Ha az or vo si bi zott ság a mun ka -
ké pes ség-csök ke nés be kö vet ke zé sé nek nap já ról nem nyi -
lat ko zott, az ál ta la ki adott or vo si szak vé le mény kel te az
irány adó.

A szolgálati nyugdíj megállapítása

(A Hszt. 183.  §-ához)

5.  §

(1) A szol gá la ti nyug díj alap já ul szol gá ló jö ve de lem
meg ál la pí tá sá nál a Hszt. 183.  §-a alap ján a nyug dí ja zás
kez dõ nap ját meg elõ zõ 12 hó nap – 365 nap (szö kõ év ese -
té ben 366 nap) – alatt, a szol gá la ti jog vi szony ke re té ben
el ért és a nyug díj alap já ul szol gá ló, a szá mí tott sze mé lyi
jö ve de lem adó val csök ken tett il let ményt és il let mény jel le -
gû jut ta tást kell figye lembe ven ni.

(2) Amennyi ben a nyug díj alap szá mí tá sá nak idõ sza ka
– az (1) be kez dés sze rin ti 12 hó na pon be lül – két nap tá ri év 
hó nap ja it (nap ja it) érin ti, úgy az ún. tört évek re esõ il let -
mény és il let mény jel le gû jut ta tás össze gét nap tá ri éven -
ként kü lön-kü lön kell meg ál la pí ta ni, és ezek együt tes
össze gé nek 1/12-ed rész e ké pe zi a nyug díj ala pot.

(3) A nyug díj alap já ul szol gá ló il let mé nyek közé az elsõ 
hó nap ra csak tel jes nap tá ri hó nap ra ki fi ze tett il let ményt le -
het fel ven ni.

(4) Ha a szol gá la ti jog vi szony meg szû né se elõtt a jo go -
sult más szerv nél is tel je sí tett szol gá la tot, ak kor a nyug el -
lá tás meg ál la pí tá sá nál – erre az idõ szak ra – a ve zény lés,
be ren de lés he lyén el ért, nyug díj alap ba be szá mít ha tó jut ta -
tá so kat kell figye lembe ven ni.

(5) A Hszt. 182.  § (8) be kez dé se sze rin ti szol gá la ti
nyug díj meg ál la pí tá sa kor a szol gá la ti nyug díj rög zí té sé -
nek idõ pont ját meg elõ zõ 12 hó nap ra – 365 nap ra (szö kõ év
ese té ben 366 nap ra) – el ért il let ményt és il let mény jel le gû
jut ta tást kell figye lembe ven ni az (1) be kez dés ben fog lal -
tak sze rint.

6.  §

(1) A Hszt. 183.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti kor lá to -
zá sok nak meg fele lõen, a nyug díj alap meg ál la pí tá sá nál az
e ren de let 5.  §-a sze rin ti il let mény és il let mény jel le gû jut -
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ta tá sok kö zül csak azo kat le het figye lembe ven ni, ame -
lyek bõl a já ru lék fi ze tés – tör vény ben sza bá lyo zott – fel sõ
ha tá rá nak figye lembe véte lével nyug díj já ru lé kot von tak,
és azo kat is csak a tár sa da lom biz to sí tá si jog sza bá lyok sze -
rin ti deg resszív (sá vo san csök ke nõ) mér ték ben.

(2) A szol gá la ti nyug díj meg ál la pí tá sá ra és annak rész -
be ni vagy tel jes össze gû fo lyó sí tá sá ra jo go sult sze mély az
el lá tás ra a szol gá la ti vi szony meg szün te té sét kö ve tõ nap -
tól, a Hszt. 192.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti két ha vi el lá -
tás figye lembe véte lével jo go sult.

Rokkantsági nyugdíj

(A Hszt. 185.  §-ához)

7.  §

(1) A rok kant sá gi nyug díj ra való jo go sult ság meg ál la pí -
tá sá hoz a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ke te kin te té ben 
az OEP OOSZI or vo si bi zott sá gá nak vé le mé nye szük -
séges.

(2) Az ál lo mány azon hi va tá sos vagy szer zõ dé ses tag ja,
aki nek mun ka ké pes ség-csök ke né sét az OEP OOSZI ille té -
kes or vo si bi zott sá ga 67%-ban vagy azt meg ha la dó mér -
ték ben ál la pí tot ta meg és szol gá la ti vi szo nyát a Hszt.
56.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján fel men tés sel
meg szün tet ték, a rok kant sá gi nyug díj fo lyó sí tá sá ra a szol -
gá la ti vi szony meg szün te té sét kö ve tõ nap tól, a Hszt.
192.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti két ha vi el lá tás figye -
lembe véte lével jo go sult.

(3) A rok kant sá gi nyug díj alap ját ké pe zõ havi il let -
mény át lag meg ál la pí tá sá nál a szol gá la ti nyug díj ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) Az ide ig le ne sen rok kant tá nyil vá ní tot tak ese té ben,
ha az OEP OOSZI ál tal el vég zett is mé telt (so ros) fe lül -
vizs gá lat so rán a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ke nem
éri el a 67%-ot, a rok kant sá gi nyug díj fo lyó sí tá sát az ar ról
 szóló ha tá ro zat kel tét kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap já tól
ha tá ro zat tal kell meg szün tet ni.

(5) A meg szün te tett rok kant sá gi nyug díj he lyett, ha a hi -
va tá sos ál lo mány tag ja a Hszt. 185.  § (3) be kez dé se sze -
rinti szol gá la ti nyug díj ra való jo go sult sá got meg sze rez te,
olyan össze gû szol gá la ti nyug dí jat kell szá má ra meg ál la -
pí ta ni a rok kant ság ide je alat ti nyug díj eme lé sek össze gé -
vel meg emel ve, mint ami lyen a meg szün te tés idõ pont já -
ban a jo go sul tat a rok kant ság har ma dik cso port já ban meg -
il let te, vagy meg il let te vol na.

(6) A meg szün te tett rok kant sá gi nyug díj he lyett ha tá ro -
zat tal meg ál la pí tott szol gá la ti nyug dí jat a jo go sult ré szé re
a rok kant sá gi nyug díj meg szün te té se nap ját kö ve tõ nap tól
tel jes összeg ben kell fo lyó sí ta ni.

8.  §

(1) Ha az is mé telt (so ros) or vo si fe lül vizs gá lat so rán a
rok kant ság fenn ál lá sa mel lett annak cso port ja meg vál to -
zik – az ál la pot vál to zás nak meg fele lõen – a rok kant sá gi
nyug díj össze gét is mó do sí ta ni kell.

(2) Az ál la pot vál to zás idõ pont ja az ál la pot vál to zás nak a 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott or vos szak ér tõi szer vek ál tal
meg ál la pí tott nap ja, en nek hi á nyá ban az or vo si vizs gá lat
– ál la pot rosszab bo dás ese tén azon ban leg ko ráb ban az ál la -
pot rosszab bo dás be je len té sé nek – nap ja.

(3) Az emelt össze gû rok kant sá gi nyug dí jat – ál la pot -
rosszab bo dás ese tén – az is mé telt (so ros) fe lül vizs gá lat
hó nap ját kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól, a csök ken tett össze -
gû rok kant sá gi nyug dí jat – ál la pot ja vu lás ese tén – pe dig a
fe lül vizs gá lat idõ pont ját kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap -
já tól kell fo lyó sí ta ni.

(4) A hi va tá sos szol gá lat fel sõ kor ha tá rá nak be töl té se
után a rok kant sá gi nyug díj össze gét ál la pot vál to zás  miatt
mó do sí ta ni nem le het.

BALESETI ELLÁTÁSOK

(A Hszt. 186.  §-ához)

Baleseti rokkantsági nyugdíj

9.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj ra való jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz

a) az állományille té kes pa rancs nok ál tal ki je lölt szerv -
nek a bal eset (meg be te ge dés) szol gá la ti kö tel mek kel való
össze füg gé sét mi nõ sí te nie kell, valamint

b) az OEP OOSZI ille té kes or vo si bi zott sá ga a mun ka -
ké pes ség-csök ke nés mér té két or vos szak ér tõi vé le mény -
ben ál la pít ja meg, to váb bá ki mond ja, hogy a mun ka ké pes -
ség-csök ke nés a szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal -
eset bõl ered.

(2) A szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset (be teg -
ség) mi nõ sí té sé nek sza bá lya it kü lön ren de let tar tal maz za.

10.  §

(1) A bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jat a szol gá la ti vi szony 
meg szün te té sét kö ve tõ nap tól, a Hszt. 192.  § (1) be kez dé se 
sze rin ti két ha vi el lá tás figye lembe véte lével kell folyósí -
tani.

(2) A bal ese ti rok kant sá gi nyug díj alap ját ké pe zõ havi
il let mény át lag meg ál la pí tá sá nál a szol gá la ti nyug díj ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni.
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(3) Amennyi ben a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban ré -
sze sü lõ egész sé gi ál la po tá nak vál to zá sa  miatt más rok -
kant sá gi cso port ba ke rül, a bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jat
a 8.  § (2)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell mó do sí -
ta ni.

(4) Az ide ig le ne sen bal ese ti rok kant tá nyil vá ní tot tak
ese té ben, ha az OEP OOSZI ál tal el vég zett is mé telt (so ros) 
fe lül vizs gá lat so rán a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ke
nem éri el a 67%-ot, a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj fo lyó sí -
tá sát a 7.  § (4)–(6) be kez dé se sze rint kell meg szün tet ni.

(5) Szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset, sé rü lés
vagy szol gá la ti ere de tû be teg ség alap ján fo lyó sí tott bal -
ese ti rok kant sá gi nyug díj meg szün te té se ese tén vizs gál ni
kell a bal ese ti já ra dék ra való jo go sult sá got.

Baleseti járadék

11.  §

(1) A bal ese ti já ra dék meg ál la pí tá sá ra igény be je len tés
alap ján, a jo go sult ké rel mé re ke rül sor. A bal ese ti já ra dék
irán ti igényt a szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset
be kö vet ke zé se nap já tól szá mí tott há rom éven be lül, illetve 
a fog lal ko zá si meg be te ge dés meg ál la pí tá sát kö ve tõ egy
éven be lül le het a ké re lem be nyúj tá sá val ér vé nye sí te ni.

(2) A bal ese ti já ra dék ra vo nat ko zó igényt az
állományille té kes pa rancs nok – a pénz ügyi és egész ség -
ügyi szerv adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge mel lett – a sze -
mély ügyi szerv út ján kö te les fel ter jesz te ni a nyug díj meg -
ál la pí tó szerv hez, ha az or vos szak ér tõi vé le mény sze rint a
szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset bõl (meg be te ge -
dés bõl) ere dõ mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ke a
16%-ot el éri vagy meg ha lad ja.

(3) Az igény be je len tés hez mel lé kel ni kell az ere de ti

a) bal ese ti jegy zõ köny vet,

b) a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té két meg ál la pí tó,
az OEP OOSZI ál tal ki adott or vos szak ér tõi vé le ményt,

c) szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal ese tet mi nõ sí -
tõ ha tá ro za tot, a bal eset rész le tes kö rül mé nye i nek le írá sát
tar tal ma zó in do ko lás sal,

d) a bal ese ti el lá tás meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges il let -
mény iga zo lá so kat és a nyug díj já ru lék le vo ná sát iga zo ló
já ru lék-el szá mo lá si nyil ván tar tó la pot.

12.  §

(1) A bal ese ti já ra dék ra való jo go sult ság a szol gá la ti kö -
tel mek kel össze füg gõ bal eset nap já tól, a szol gá lat ból ere -
dõ be teg ség kö vet kez té ben meg ál la pí tott bal ese ti já ra dék
ese tén az eb bõl szár ma zó mun ka ké pes ség-csök ke nés meg -
ál la pí tá sa hó nap já nak elsõ nap já tól kez dõ dik.

(2) A bal ese ti já ra dék alap ját – az 5.  §-ban fog lalt ren -
del ke zé sek figye lembe véte lével – a szol gá la ti kö tel mek -
kel össze füg gõ bal eset idõ pont ját, meg be te ge dés okoz ta
mun ka ké pes ség-csök ke nés ese tén annak or vo si szak vé le -
mény ben meg ál la pí tott idõ pont ját meg elõ zõ en el ért il let -
mény, ke re set alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(3) A szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ újabb bal eset
(be teg ség) ese tén a kö vet kez mé nye ket együt te sen kell
figye lembe ven ni. Az együt tes kö vet kez mé nyek alap ján a
bal ese ti já ra dék össze gét új ból meg kell ál la pí ta ni, ha a já -
ra dé kos az újabb bal eset (be teg ség) kö vet kez té ben ma ga -
sabb bal ese ti fo ko zat ba ke rül.

13.  §

(1) Amennyi ben az is mé telt or vo si fe lül vizs gá lat so rán
a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ke a 16%-ot nem éri el,
az erre vo nat ko zó or vo si szak vé le mény ben meg ál la pí tott
idõ pon tot kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap já tól kell a bal -
ese ti já ra dék fo lyó sí tá sát ha tá ro zat tal meg szün tet ni.

(2) Ha a mun ka ké pes ség-csök ke nés két éven be lül új ból 
el éri a 16%-ot, a bal ese ti já ra dék ra való igény új ból meg -
nyí lik.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott két évet at tól a
nap tól kell szá mí ta ni, amely tõl az I. fo ko zat ba tar to zó bal -
ese ti já ra dé kot meg ál la pí tot ták.

HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁS

Özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülõi nyugdíj

(A Hszt. 187–188.  §-aihoz)

14.  §

A hi va tá sos ál lo mány el hunyt tag já nak az el ha lá lo zá sa -
kor vele nem kö zös ház tar tás ban élõ, nyug el lá tás ra jo go -
sult hoz zá tar to zói ré szé re meg ál la pí tott el lá tást az el hunyt
ha lá la nap já tól, a jo go sult ság ké sõb bi be kö vet ke zé se ese -
tén pe dig a be kö vet ke zés nap já tól kell fo lyó sí ta ni.

15.  §

Aki nek szol gá la ti nyug dí ját a fel sõ kor ha tár el éré se
elõtt nem, vagy csök ken tett mér ték ben fo lyó sí tot ták, el ha -
lá lo zá sa ese tén a hoz zá tar to zók el lá tá sát a tel jes össze gû
szol gá la ti nyug díj alap ján kell meg ál la pí ta ni.
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A NYUGELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSI
RENDJE

(A Hszt. 191.  §-ához)

16.  §

(1) A Hszt. 191.  § (1) be kez dé se alap ján járó nyug el lá tá -
so kat az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság nyug díj meg ál la -
pí tó szer ve ze ti egy sé ge (a továb biak ban: nyug díj meg ál la -
pí tó szerv) ha tá ro zat tal ál la pít ja meg. A meg ál la pí tott
nyug el lá tást az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó -
ság Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó sá ga fo lyó sít ja.

(2) A nyug díj meg ál la pí tó szerv a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ren del ke zé se i nek meg fele lõen a 17.  § (2) be kez dé se
sze rint meg kül dött ok má nyok alap ján hi va tal ból hoz ha tá -
ro za tot

a) a szol gá la ti nyug díj ról,
b) a rok kant sá gi nyug díj ról,
c) a szol gá la ti nyug díj Hszt. 182.  § (8) be kez dé se sze -

rin ti meg ál la pí tá sá ról és rög zí té sé rõl.

(3) A nyug díj meg ál la pí tó szerv ké re lem re bí rál ja el és
hoz ha tá ro za tot

a) a bal ese ti já ra dék ról;
b) min den egyéb nyug díj igény tár gyá ban, így kü lö nö -

sen
ba) a szü lõi nyug díj igé nyek el bí rá lá sá ról,
bb) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány el hunyt tag já -

nak öz vegy e (élet tár sa) és ár vái nyug el lá tá sá ról,
bc) az el vált vagy kü lön élõ há zas társ öz ve gyi nyug díj -

igé nye el bí rá lá sá ról,
bd) az OEP OOSZI ille té kes or vo si bi zott sá ga ál tal ki -

adott szak vé le mény alap ján a rok kant sá gi nyug díj és a bal -
ese ti já ra dék össze gé nek mó do sí tá sá ról, illetve azok fo lyó -
sí tá sá nak meg szün te té sé rõl, to váb bá a csa lád ta gok rok -
kant ság alap ján fo lyó sít ha tó el lá tá sá ról,

be) a nem fo lyó sí tott vagy csök ken tett mér ték ben fo -
lyó sí tott szol gá la ti nyug díj tel jes összeg ben való fo lyó sí tá -
sá ra irá nyuló igény rõl,

bf) a fel té te lek hi á nyá ban meg szün te tett rok kant sá gi
nyug díj, illetve bal ese ti já ra dék is mé telt meg ál la pí tá sá ra
irá nyuló igé nyek rõl,

bg) a mun ka ké pes ség-csök ke nés meg ál la pí tott mér té -
ké vel kap cso lat ban be nyúj tott ké re lem el bí rá lá sá ról,

bh) a Hszt. ha tály ba lé pé se után nyug ál lo mány ba he lye -
zet tek ese té ben az 50. élet év be töl té se kor a tel jes össze gû
nyug díj fo lyó sí tá sá ról.

(4) A nyug el lá tás ra vo nat ko zó ha tá ro za tot meg kell kül -
de ni a nyug el lá tás ra jo go sult nak, illetve az igény lõ nek,
valamint az állományille té kes pa rancs nok nak. A nyug el lá -
tás ra (bal ese ti el lá tás ra) vo nat ko zó vég re hajt ha tó ha tá ro -
za tot meg kell kül de ni az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó sá gá nak.

17.  §

(1) A 16.  § (2) és (3) be kez dé sé ben fel so rolt nyug díj igé -
nye ket – a nyug díj rög zí tés ki vé te lé vel – az erre a cél ra
rend sze re sí tett, az igény lõ alá írá sá val, to váb bá az
állományille té kes pa rancs nok alá írá sá val és bé lyeg zõ jé vel 
el lá tott adat la pon kell be je len te ni, és az igény el bí rá lá sá -
hoz szük sé ges ere de ti do ku men tu mok kal együtt a nyug díj -
meg ál la pí tó szerv hez kell fel ter jesz te ni. A hi va tá sos ál lo -
mány tag ja ma gán-nyug díj pénz tá ri tag sá ga ese tén az
igény lõ adat lap hoz csa tol ni kell a ma gán-nyug díj pénz tá ri
be lé pé si nyi lat ko zat, illetve vissza lé pés ese tén a vissza lé -
pést iga zo ló do ku men tum ere de ti vagy hi te le sí tett má so la -
ti pél dá nyát.

(2) Az állományille té kes pa rancs nok a szol gá la ti vi -
szony meg szû né sét, illetve a 3.  § sze rin ti jog vi szony ban
töl tött idõ el éré sét kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les gon dos -
kod ni a nyug díj jo go sult sá got el ér tek, a hi va tá sos ál lo -
mány ból nyug ál lo mány ba he lye zet tek, il le tõ leg el huny tak
hoz zá tar to zói nyug el lá tá sá nak el bí rá lá sá hoz elõ írt ok má -
nyok nak – a sze mély ügyi és a pénz ügyi szer vek adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé ge mel lett – a nyug díj meg ál la pí tó
szerv hez tör té nõ meg kül dé sé rõl.

(3) A – fo lyó sí tás nél kü li – rög zí tett szol gá la ti nyug díj
meg ál la pí tá sa ha tá ro zat tal tör té nik, amely nek egy pél dá -
nyát – szám fej té si mel lék let tel – az érin tett ré szé re kell
meg kül de ni. A ha tá ro zat egy-egy pél dá nyát a jo go sult sze -
mé lyi anya gá ba, illetve a nyug díj meg ál la pí tó szerv nél kell 
irat tár ba he lyez ni.

(4) Ha mu lasz tás  miatt az el lá tás meg ál la pí tá sá ra – és
fo lyó sí tá sá ra – ké se del me sen ke rül sor, úgy a tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény
80.  §-ában meg ha tá ro zott ké se del mi ka ma tot a mu lasz tást
el kö ve tõ szerv kö te les meg fi zet ni.

(5) A meg ál la pí tott és a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság
ál tal meg elõ le ge zett ké se del mi ka ma tot a mu lasz tá sért fe -
le lõs szerv gaz da sá gi ve ze tõ je az er rõl  szóló ér te sí tés meg -
ér ke zé sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül a Nyug díj fo lyó sí tó
Igaz ga tó ság szol gál ta tá si szám lá já ra kö te les át utal ni.

18.  §

A nyug díj meg ál la pí tó szerv ál tal ho zott ha tá ro zat ellen
a Hszt. 191.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti fel leb be zést a
Hszt. 2.  § g) pont já ban meg je lölt mi nisz ter hez cí mez ve, a
nyug díj meg ál la pí tó szerv hez kell be nyúj ta ni. A nyug díj -
meg ál la pí tó szerv a fel leb be zést – elõ ké szí tõ irat tal
együtt – 8 na pon be lül kö te les fel ter jesz te ni. A másod -
fokon meg ho zott ha tá ro za tot az érin tett ré szé re az elsõ
fokú nyug díj meg ál la pí tó szerv kül di meg.
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A NYUGDÍJJOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ EGYÉB
SZABÁLYOK

Átmeneti ellátás

(A Hszt. 192.  §-ához)

19.  §

(1) A Hszt. 192.  §-a sze rin ti két ha vi il let mény nyug el lá -
tás nak mi nõ sül. Amennyi ben a két ha vi nyug dí jat he lyet te -
sí tõ il let mény egy hó nap ra esõ rész e ke ve sebb a meg ál la -
pí tott nyug el lá tás össze gé nél, úgy annak két ha vi kü lön bö -
ze tét a mun kál ta tó utó lag kö te les a jo go sult nak ki fi zet ni.

(2) Ha a hi va tá sos vagy a szer zõ dé ses ál lo mány tag ja
meg halt, a két ha vi il let ményt az el halt tal annak ha lá lá ig
együtt élõ, nyug el lá tás ra jo go sult hoz zá tar to zók nak – há -
zas társ, élet társ, gyer mek, szü lõ sor rend ben – kell kifi -
zetni. Eb ben az eset ben a két ha vi il let mény az öz ve gyi
nyug díj elsõ két ha vi össze gét he lyet te sí ti.

(3) A két ha vi il let ményt a hi va tá sos ál lo mány tag já nak a 
hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony utol só nap ján, a (2) be kez -
dés sze rin ti hoz zá tar to zók nak pe dig ti zen öt na pon be lül
kell ki fi zet ni.

(4) A szol gá la ti nyug díj rög zí té sé rõl  szóló ha tá ro zat ban
a ma gán-nyug díj pénz tá ri tag ság tól füg get le nül ke rül meg -
ál la pí tás ra a szol gá la ti nyug díj össze ge. Csak a tény le ges
nyug ál lo mány ba vo nu lás ról  szóló ha tá ro zat ve szi figye -
lembe a szol gá la ti nyug díj össze gé nek meg ál la pí tá sa kor a
ma gán-nyug díj pénz tá ri tag ság té nyét.

(5) A szol gá la ti nyug díj rög zí té sé rõl  szóló ha tá ro zat ban
a nyug dí jat ter he lõ tar to zá sok el bí rá lá sá ra is ugyan ez vo -
nat ko zik.

Záró rendelkezések

20.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy a ha tály ba lé pés elõtt in dult el já rá sok ban 
a ha tá ro za tot a 16.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt nyug díj -
meg ál la pí tó szerv hoz za meg.

(2) A nyug díj meg ál la pí tó szerv az 1.  §-ban meg ál la pí -
tott sze mé lyi ha tály alá tar to zó ügyek te kin te té ben az
58/2005. (XII. 9.) BM ren de let tel ki je lölt, a Bel ügy mi nisz -
té ri um nyug díj meg ál la pí tó szer vé nek jog utód ja.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a bel ügy -
mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó rend vé del mi szer vek és az
ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
nyug el lá tá sa, hoz zá tar to zói nyug el lá tá sa, valamint bal ese -
ti já ra dé ka meg ál la pí tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló
58/2005. (XII. 9.) BM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

mi nisz ter mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
49/2006. (XI. 9.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a következõk szerint
módosul:

Az Or szág gyû lés

az Egész ség ügyi bi zott ság ba

Kel ler Lász ló he lyett

Papp Jó zse fet,

az Em ber i jogi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott -
ság ba

dr. Fa ra gó Pé ter he lyett

Te le ki Lász lót,

dr. Sza bó Éva he lyett

dr. Wi e ner Györ gyöt,

az If jú sá gi, szo ciá lis és csa lád ügyi bi zott ság ba

dr. Kar sai Jó zsef he lyett

Wink fe in Csa bát,

a Kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ba

Ta tai-Tóth And rás he lyett

dr. Schif fer Já nost,

a Men tel mi, össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs gá ló
bi zott ság ba

dr. Avar ke szi De zsõ he lyett

dr. Csá ka bo nyi Ba lázst,

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 6-i ülés nap ján fo -
gadta el.
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dr. Wi e ner György he lyett
Ta tai-Tóth And rást

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
60/2006. (XI. 9.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság ön kor mány za ti ren de let alkot -
mány elle nességének vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy Bo dony Köz -
ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a te le pü lé si
szi lárd hul la dék kal össze füg gõ, szer ve zett hul la dék ke ze -
lé si köz szol gál ta tás igény be vé te lé nek sza bá lya i ról  szóló
12/1998. (V. 17.) ön kor mány za ti ren de le te 8.  § (3) be kez -
dé se alkot mány elle nes, ezért azt 2006. de cem ber 31. nap -
já val meg sem mi sí ti.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A He ves Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je in dít -
vá nyá ban kez de mé nyez te Bo dony Köz ség Ön kor mány za -
ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a te le pü lé si szi lárd hul la dék kal
össze füg gõ, szer ve zett hul la dék ke ze lé si köz szol gál ta tás
igény be vé te lé nek sza bá lya i ról  szóló 12/1998. (V. 17.) ön -
kor mány za ti ren de le té nek (a továb biak ban: Ör.) – a
15/2005. (XII. 14.) szá mú ön kor mány za ti ren de let 2.  §
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 8.  § (3) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét,
mert tör vényességi ész re vé te lét a kép vi se lõ-tes tü let nem
fo gad ta el.

Az in dít vány ban ki fo gás olt ren del ke zés a sze mét szál lí -
tást „két he ten kén ti” gya ko ri ság gal ha tá roz za meg a köz -
ség te rü le tén. A hi va tal ve ze tõ sze rint ez a ren del ke zé se el -
len té tes a te le pü lé si szi lárd és fo lyé kony hul la dék kal kap -
cso la tos köz egész ség ügyi kö ve tel mé nyek rõl  szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM ren de let (a továb biak ban: EüM. r.) 
5.  § (2) be kez dé sé vel, amely alap ján az ilyen te le pü lé sen a
bom ló szer ves anya got tar tal ma zó hul la dé kot leg alább he -
ten te egy szer el kell szál lí ta ni. Az in dít vá nyo zó sze rint az
Ör.-nek a sze mét szál lí tás gya ko ri sá gát meg ha tá ro zó ren -
del ke zé se el len té tes ma ga sabb szin tû jog sza bállyal, ezért
sér ti az Alkot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét.

II.

Az in dít vány ban meg je lölt jog sza bá lyok:

1. Az Alkot mány hi vat ko zott ren del ke zé se:
„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. A jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb -
biak ban: Jat.) fel hí vott ren del ke zé se:

„1.  § (1) A jog al ko tó szer vek a kö vet ke zõ jog sza bá lyo -
kat al kot ják:

a) az Or szág gyû lés tör vényt,
b)
c) a Kor mány ren de le tet,
d) a mi nisz ter el nök és a Kor mány tag ja (a továb biak -

ban együtt: mi nisz ter) ren de le tet,
e)
f) az ön kor mány zat ren de le tet.
(2) E rang sor nak meg fele lõen az ala cso nyabb szin tû

jog sza bály nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal.”

3. Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Korm. r.):

„10.  § (1) (...)
(2) A la kó te rü let le het:
1. nagy vá ro si as (sûrû be épí té sû és 12,5 m fe let ti meg -

en ge dett leg na gyobb épít mény ma gas sá gú),
2. kis vá ro si as (sûrû be épí té sû és 12,5 m-t meg nem ha -

la dó meg en ge dett leg na gyobb épít mény ma gas sá gú) la kó -
te rü let,

3. kert vá ro si as (laza be épí té sû és 7,5 m-t meg nem ha -
la dó meg en ge dett leg na gyobb épít mény ma gas sá gú) la kó -
te rü let,

4. fa lu si as (7,5 m-t meg nem ha la dó – a la kó te rü let re
vo nat ko zó – meg en ge dett leg na gyobb épít mény ma gas sá -
gú) la kó te rü let.”

4. EüM. r. meg je lölt ren del ke zé se:
„5.  § (2) A bom ló szer ves anya got tar tal ma zó hul la dé -

kot az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé -

9936 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/136. szám



nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 10.  §-a
(2) be kez dé sé nek 1. és 2. pont ja sze rin ti nagy vá ro si as és
kis vá ro si as la kó te rü le ten he ten te leg alább két szer, egyéb
la kó te rü le ten he ten te leg alább egy szer, ille tõ leg szük ség
sze rint na gyobb gya ko ri ság gal el kell szál lí ta ni.”

5. Az Ör. ki fo gás olt ren del ke zé se:
„8.  § (3) A szol gál ta tó a te le pü lé si szi lárd hul la dék el -

szál lí tá sát két he ten te, ked den ként vég zi. A szol gál ta tás
kez de té nek dá tu ma 2006. ja nu ár 3.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.
A he lyi ön kor mány za tok ren de let al ko tá si ha tás kö rét az

Alkot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) sza bá lyoz za. Az
Alkot mány 44/A.  § (2) be kez dé se sze rint a he lyi kép vi se -
lõ-tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet al kot hat, amely nem 
le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. Az Ötv.
16.  § (1) be kez dé se sze rint a kép vi se lõ-tes tü let a tör vény
ál tal nem sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de -
zé sé re, to váb bá a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, annak
vég re haj tá sá ra al kot hat ren de le tet.

A Jat. 1.  § (1) be kez dé se meg ha tá roz za a jog al ko tó szer -
ve ket, az ál ta luk al kot ha tó jog sza bá lyo kat. A fel so ro lás
egy ben meg ha tá roz za a jog sza bá lyok rang so rát is, amely
alap ján a leg ala cso nyabb szin tû jog sza bály az ön kor mány -
za ti ren de let. A Jat. 1.  § (2) be kez dé se sze rint az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott rang sor nak meg fele lõen az ala cso -
nyabb szin tû jog sza bály nem le het el len té tes a ma ga sabb
szin tû jog sza bá lyok kal.

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hgt.) 21.  § (1) be kez dé se a te le pü lé -
si ön kor mány za tok fel ada tá vá te szi a hul la dék ke ze lé si
köz szol gál ta tás meg szer ve zé sét és fenn tar tá sát. A Hgt.
23.  §-a fel ha tal maz za a te le pü lé si ön kor mány za to kat,
hogy ren de let ben ál la pít sák meg – töb bek kö zött – a he lyi
köz szol gál ta tás tar tal mát, a köz szol gál ta tás el lá tá sá nak
rend jét és mód ját, az el vég zett szol gál ta tás alap ján az in -
gat lan tu laj do nost ter he lõ díj fi ze té si kö te le zett sé get, a díj
meg fi ze té sé nek rend jét.

A hul la dék szál lí tá si köz szol gál ta tás el lá tá sá nak rend je
és mód ja sza bá lyo zá sa kor is fi gye lem mel kell len ni a kép -
vi se lõ-tes tü le tek nek a ma ga sabb jog sza bá lyok elõ írásaira.
Ezek kö ré be tar to zik az EüM. r. is, amely nek 5.  § (2) be -
kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy a bom ló szer ves anya got
tar tal ma zó hul la dé kot a Korm. r. 10.  §-a (2) be kez dé sé nek
1. és 2. pont ja sze rin ti nagy vá ro si as és kis vá ro si as la kó te -
rü le ten he ten te leg alább két szer, egyéb la kó te rü le ten he -
ten te leg alább egy szer, ille tõ leg szük ség sze rint na gyobb
gya ko ri ság gal el kell szál lí ta ni. E ren del ke zés sze rint „két -
he ten te” tör té nõ sze mét szál lí tás ról egy ön kor mány zat sem
ha tá roz hat.

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör. ki fo -
gás olt ren del ke zé se, amely két he ten kén ti hul la dék szál lí -
tást ha tá roz meg, el len té tes az EüM. r. 5.  § (2) be kez dé sé -

vel, e miatt sér ti az Alkot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét,
mely sze rint az ön kor mány zat ren de le te nem le het el len té -
tes ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. Ezért az Alkot mány -
bíró ság az Ör. 8.  § (3) be kez dé sét alkotmány elle nessé nyil -
vá ní tot ta és 2006. de cem ber 31. nap já val meg sem mi sí tet -
te. Az Alkot mány bíró ság a ki fo gás olt ren del ke zés meg -
sem mi sí té sé nek ha tár ide jét úgy ál la pí tot ta meg, hogy a
kép vi se lõ-tes tü let nek kel lõ idõ áll jon ren del ke zés re az új,
al kot má nyos tar tal mú sza bá lyo zás meg al ko tá sá ra.

Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te le az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 
1989. évi XXXII. tör vény 41.  §-án ala pul.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 527/H/2006.

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

A Köztársasági Elnök
226/2006. (XI. 9.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dése j) pont ja, valamint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi
XXXI. tör vé ny 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re, a ma gyar mi nõ ség ügy ér de ké ben vég zett
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Sho ji Shi ba-nak, a Tsu ku ba Egye tem nyu gal ma zott
 professzorának a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. no vem ber 3.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/5087/2006.
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A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
23/2006. (XI. 9.) KüM

határozata

a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet
Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi

Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán,
2005. június 30-án elfogadott módosításának

kihirdetésérõl szóló 89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
5. és 6. §-ainak hatálybalépésérõl

A 89/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let tel ki hir de tett, a Há -
gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te kez let Alap sza bá lyá nak,
valamint a Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te kez let Hu -
sza dik Ülés sza kán, 2005. jú ni us 30-án el fo ga dott mó do sí -
tá sá nak 12. cik ke sze rint az Alap sza bály a ta gok két har ma -
dá nak jó vá ha gyá sá val mó do sít ha tó.

Az Alap sza bály 12. cik ke sze rin ti mó do sí tás hoz szük sé -
ges jó vá ha gyás ra 2006. szep tem ber 30-án ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 89/2006.
(IV. 18.) Korm. ren de let 7. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te kez let
Alap sza bá lyá nak, valamint a Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo -
gi Ér te kez let Hu sza dik Ülés sza kán, 2007. jú ni us 30-án el -
fo ga dott mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl szóló 89/2006.
(IV. 18.) Korm. ren de let 5. és 6. §-ai 2007. ja nu ár 1-jén,
azaz ket tõ ezer-hét ja nu ár el se jén lép nek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
558/2006. (XI. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt kép vi se le té -
ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos
Válasz tási Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u.
35.) le het ki fo gást be nyúj ta ni.

INDOKOLÁS

I.

Stek ler Ottó 2006. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy ál lam pol gá ra ink ré szé re a köz te rü le te ken való
par ko lás in gye nes le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy az
nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be. A köz te rü le tek
je len tõs rész e ugyan is, a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény 79.  §-ának (2) be kez dé se alap ján
ön kor mány za ti tu laj don ban van, az ön kor mány zat törzs -
va gyo ná nak ré szét ké pe zi. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban:
Alkot mány) 44/A.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján a
he lyi kép vi se lõ tes tü let gya ko rol ja az ön kor mány za ti tu laj -
don te kin te té ben a tu laj do nost meg il le tõ jo go kat. En nek
ér tel mé ben az ön kor mány zat tu laj do ná ban álló köz te rü let -
tel való ren del ke zés az Alkot mány alap ján ön kor mány za ti
ha tás kör.

A kér dés alap ján tar tott ered mé nyes nép sza va zás azon -
ban olyan jog al ko tá si kö te le zett sé get róna az Or szág gyû -
lés re, amely a köz te rü le tek hez kap cso ló dó tu laj do no si jo -
go kat kor lá toz ná, el von ná az eh hez kap cso ló dó ön kor -
mány za ti sza bá lyo zá si ha tás kö rö ket. Ez ál tal lé nye gi leg
kor lá toz ná az ön kor mány za tok nak az Alkot mány 44/A.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban sza bá lyo zott ön ál ló sza bá -
lyo zás hoz és ön ál ló igaz ga tás hoz való jo gát.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a kér dés el len té tes az Euró pai Unió tag ál la mai ál lam -
pol gá ra i ra vo nat ko zó egyen lõ el bá nás el vé vel is, ugyan is
más tag ál la mok ál lam pol gá ra i val szem ben – csak az ál -
lam pol gár ság ra hi vat koz va – ked ve zõbb el bá nás ban ré -
sze sí ti a ma gyar ál lam pol gá ro kat.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) és b) pont ja in,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
559/2006. (XI. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt kép vi se le té -
ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
lehet kifogást benyújtani.

INDOKOLÁS

I.

Stek ler Ottó 2006. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy a di á kok, a nyug dí ja sok és a fo gya té kos ság gal
élõk va la mennyi tö meg köz le ke dé si esz kö zön ingyen
utazhassanak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy az
nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás -
ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy
arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

A bi zott ság ál lás pont ja sze rint a kér dés há rom össze
nem tar to zó sze mé lyi kör össze kap cso lá sa ré vén össze
nem füg gõ tar tal mi ele me ket fog lal egy nép sza va zá si kér -
dés be. Ez ál tal az 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat sze rint
csor bul a nép sza va zás hoz való jog, hi szen a tar tal mi lag
össze nem füg gõ ele mek – ame lyek rõl há rom kü lön bö zõ
kér dés ben le het ne egy ér tel mû en dön te ni – egy sza va zó la -
pon, egy kér dés ben sze re pel nek. A há rom cso port ból to -
váb bá nem egy ér tel mû a „di á kok”, ille tõ leg a „fo gya té ko -
sok” sze mé lyi köre. Például di ák nak mi nõ sül nek-e a köz -
ok ta tás ban ta nu ló kon túl a fel sõ ok ta tás ban ta nu ló esti, le -
ve le zõ ta go za tos hall ga tók is?

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
560/2006. (XI. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt kép vi se le té -
ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
le het ki fo gást be nyúj ta ni.

INDOKOLÁS

I.

Stek ler Ottó 2006. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy ál lam pol gá ra ink ré szé re az In ter net hasz ná la ta
in gye nes le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy a
kér dés alap ján tar tott ered mé nyes nép sza va zás arra kö te -
lez né az Or szág gyû lést, hogy az igény be vett szol gál ta tás
dí ja it va la mennyi ál lam pol gár te kin te té ben át vál lal ja.

Ez az ak tus azon ban, te kin tet be véve az In ter net hasz ná -
lat biz to sí tá sá nak költ sé gét – a szol gál ta tás hoz fû zõ dõ je -
len le gi dí jak mér té két, illetve az ál lam pol gá rok (ház tar tá -
sok) szá mát figye lembe véve – na gyon je len tõs költség -
vetési von zat tal bír na, a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény mó -
do sí tá sát ten né szük sé ges sé. Mi vel a Ma gyar Köz tár sa ság
Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -

2006/136. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9939



ban: Alkot mány) 28/C.  § (5) be kez dés nek a) pont ja alap -
ján nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni a költ ség ve -
tés rõl, ezért a kér dés az Al kot mány ban meg ha tá ro zott
tilal mazott tárgy kört érint.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a kér dés el len té tes az Euró pai Unió tag ál la mai ál lam -
pol gá ra i ra vo nat ko zó egyen lõ el bá nás el vé vel is, ugyan is
más tag ál la mok ál lam pol gá ra i val szem ben – csak az ál -
lam pol gár ság ra hi vat koz va – ked ve zõbb el bá nás ban
része síti a ma gyar ál lam pol gá ro kat.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés nek
a) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
561/2006. (XI. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt kép vi se le té -
ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
le het ki fo gást be nyúj ta ni.

INDOKOLÁS

I.

Stek ler Ottó 2006. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés vizs gál ja fe lül és
al kos son új tör vényt a pár tok, valamint az or szág gyû lé si

kép vi se lõk fi nan szí ro zá sá nak ta ka ré ko sab bá, át lát ha tób bá 
és éssze rûb bé té te lé rõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy az
nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás -
ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy
arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

Nem egy ér tel mû ugyan is, hogy mit ért a kez de mé nye zõ
a „fi nan szí ro zás éssze rûb bé té te le” alatt, és ez mi lyen
konk rét tör vényalkotási kö te le zett sé get von na maga után.
To váb bá a kér dés több al kér dést fog lal ma gá ba (a párt -
finanszírozásra, illetve az or szág gyû lé si kép vi se lõk ja va -
dal ma zá sá ra vo nat ko zó an), ame lyek egy ér tel mû meg vá la -
szo lá sa csak ak kor len ne le het sé ges, ha kü lön-kü lön kér -
dés ben sze re pel né nek.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
562/2006. (XI. 6.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt kép vi se le té -
ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos
Válasz tási Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u.
35.) le het ki fo gást be nyúj ta ni.

INDOKOLÁS

I.

Stek ler Ottó 2006. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
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pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
az Élet kez dé si Tá mo ga tás be ve ze té sé rõl, mely nek ke re té -
ben min den új szü lött 1 mil lió fo rin tot kap az ál lam tól, amit 
kö zép fo kú is ko lai vég zett sé ge meg szer zé sét köve tõen, a
há zas ság kö té se után, csak ott hon vá sár lás ra hasz nál hat na
fel, to váb bá gyer mek szü le tés ese tén az 1 mil lió fo rint ka -
ma ta it is meg kap ja ugyan er re a cél ra?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít ja, hogy az
nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás -
ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy
arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés több al -
kér dést fog lal ma gá ba, ame lyek egy ér tel mû meg vá la szo lá -
sa csak ak kor len ne le het sé ges, ha kü lön-kü lön kér dés ben
sze re pel né nek.

A kez de mé nye zés ben fog lalt tá mo ga tás be ve ze té se
ugyan ak kor konk ré tan meg ha tá roz ha tó költ ség ve té si von -
zat tal bír, amely a költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sát igé -

nyel né. Mi vel a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 
1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Alkot mány)
28/C.  § (5) be kez dés nek a) pont ja alap ján nem le het or szá -
gos nép sza va zást tar ta ni a költ ség ve tés rõl, ezért a kér dés
az Al kot mány ban meg ha tá ro zott ti lal ma zott tárgy kört
érint.

A kez de mé nye zés sér ti to váb bá az Alkot mány
70/A.  §-ban fog lalt, a diszk ri mi ná ció ti lal má ra vo nat ko zó
ren del ke zé sét, mert az Or szág gyû lést olyan tör vény meg al -
ko tá sá ra kö te lez né, amely is ko lai vég zett ség, ille tõ leg csa lá di 
ál la pot sze rint ten ne kü lönb sé get a jo go sul tak kö zött.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont -
jain, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,

az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2006. október hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2006. évi 136. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év

Jogtanácsadó 6 804 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


