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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
255/2006. (XII. 8.) Korm.
rendelete
a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs
intézményeirõl
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a 2007–2013-as programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
(a továbbiakban: alapok) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv
(a továbbiakban: NFT) keretében társfinanszírozott támogatások hazai lebonyolításában részt vevõ természetes
személyekre, jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezetekre.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
(1) A rendelet alkalmazásában
a) akcióterv: az operatív program vagy egyes prioritástengelyek végrehajtására vonatkozó, két vagy több évre
szóló részletes programozási és végrehajtási dokumentum;
b) audit bizottság: az alapokból származó támogatások
lebonyolításában (belsõ kontroll rendszerek hatékony és
eredményes mûködtetésében, a pénzügyi-számviteli beszámolási kötelezettségek teljesítésében) érintett szervezetek vezetését a szabályszerû és szabályozott szervezeti
mûködés nyomon követésében támogató testület;
c) bíráló bizottság: a projekt javaslatok támogatására
vagy elutasítására az értékelés alapján döntési javaslatot
tevõ testület;
d) egyfordulós pályázat: pályázatos projekt kiválasztási eljárás, amelynek során kizárólag részletes projekt javaslat kerül benyújtásra;
e) egységes monitoring információs rendszer (a továbbiakban: EMIR): az Európai Unió alapjaiból nyújtott
pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló
programok figyelemmel kísérése céljából létrehozott egy-
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séges ügyviteli számítógépes rendszer, amely kizárólagosan jogosult a programok monitoring adatainak gyûjtésére
és rendszerezésére;
f) Fejlesztéspolitikai Irányító Testület: a fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggõ egyes szervezeti kérdésekrõl szóló 1065/2006. (VI. 29.) Korm. határozatban
meghatározott, a fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati döntések megalapozott elõkészítéséért felelõs
javaslattevõ, véleményezõ, döntés-elõkészítõ, koordináló
testület;
g) kétfordulós pályázat: pályázatos projekt kiválasztási
eljárás, amelynek során elõször elõzetes projekt javaslat,
majd – amennyiben az alapján indokolt a projekt javaslat
részletes kidolgozása – részletes projekt javaslat kerül benyújtásra;
h) kiemelt projekt: a Kormány által egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott projekt, amelyet az akcióterv nevesítve tartalmaz;
i) komplex program: több ágazatot érintõ és több operatív program keretében megvalósítandó, egymással szoros kapcsolatban álló projektek együttese;
j) központi harmonizációs egység: az államháztartásért
felelõs miniszter által az államháztartási belsõ pénzügyi
ellenõrzési rendszer központi harmonizációjára, szabályozásának elõkészítésére és koordinációjára, valamint fejlesztésére kijelölt szervezeti egység;
k) miniszter: az operatív program vagy prioritástengely, kivételes esetben a prioritástengely egy része által lefedett szakmai területért felelõs miniszter (a technikai segítségnyújtás operatív program esetében a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter);
l) Nemzeti Fejlesztési Tanács: a Nemzeti Fejlesztési
Tanács létrehozásáról szóló 1064/2006. (VI. 29.) Korm.
határozatban meghatározott, a fejlesztéspolitikai célok
megvalósulását nyomon követõ, az NFT-ben rögzített célok teljesülését és az EU fejlesztési irányelvek érvényesülését és összhangját értékelõ, javaslattevõ testület;
m) II. Nemzeti Fejlesztési Terv: a Tanács
1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és
a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (a továbbiakban: 1083/2006/EK rendelet)
1083/2006/EK rendeletben foglalt nemzeti stratégia referenciakeret fogalma szerint értendõ megnevezés;
n) projekt:
na) egy önálló fejlesztés, vagy
nb) több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál
vagy az akciótervben meghatározott ettõl eltérõ összegnél
nem nagyobb összköltségû fejlesztés megvalósítását célzó
támogatási alap (közvetett támogatás), vagy
nc) hasonló célú fejlesztések megvalósítását célzó hitel, tõke vagy garancia eszköz;
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o) projektgazda: minden projekt esetében
oa) egy önálló fejlesztés megvalósítója, konzorcium
esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (a továbbiakban: NFÜ), illetve a közremûködõ szervezettel való kapcsolattartásra kijelölt, vagy
ob) egy támogatási alap kezelõje, vagy
oc) egy hitel, tõke vagy garancia eszköz lebonyolítója;
p) támogatási konstrukció: egy pályázati kiírás, illetve
egy vagy több hasonló céllal megvalósuló kiemelt projekt,
illetve nagyprojekt;
q) támogatási szerzõdés: az NFÜ vagy a közremûködõ
szervezet és a kedvezményezett között létrejött szerzõdés,
amely tartalmazza a támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmak az
1083/2006/EK rendeletben foglaltak szerint értelmezendõk.

INTÉZMÉNYRENDSZER
A Kormány feladata
3. §
A Kormány az NFT tekintetében:
a) dönt az NFT és az operatív programok tartalmára és
azok módosítására vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokról;
b) elfogadja az NFT keretében megvalósítandó – az
1083/2006/EK rendelet 39. cikke szerinti – nagyprojektekre vonatkozóan az Európai Bizottság számára
benyújtandó javaslatokat;
c) jóváhagyja az akcióterveket és azok módosításait, a
nagyprojekt, illetve kiemelt projekt javaslatokat;
d) jóváhagyja az operatív programban, illetve akciótervben nem nevesített, 5 milliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt – valamint a miniszter és az NFÜ
egyetértésének hiányában az 1 milliárd forintot meghaladó
támogatási igényû – projekt javaslatokat;
e) rendszeresen értékeli az NFT megvalósításának elõrehaladását.

A Nemzeti Fejlesztési Tanács feladata
4. §
A Nemzeti Fejlesztési Tanács az NFT tervezésére és
végrehajtására vonatkozóan értékeli a fejlesztéspolitikai
célok megvalósulását, az NFT-ben rögzített célok teljesülését, az EU fejlesztési irányelvek érvényesülését és összhangját, javaslatot tehet a Kormány részére fejlesztési tervek módosítására.

11979

A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület feladata
5. §
A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület az NFT tervezésére és végrehajtására vonatkozóan javaslatot dolgoz ki,
állást foglal a Kormány számára a hosszú- és középtávú
fejlesztési és tervezési feladatokról, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervekrõl, az operatív programokról, a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításáról, valamint e témakörben indokolt szabályozásról. Ennek körében különösen
a) megtárgyalja – a kormányülést megelõzõen – a fejlesztéspolitikai tárgyú, illetve fejlesztési elõterjesztéseket;
b) összehangolja az NFT, a Nemzeti Akció Program, a
Fenntartható Fejlõdés és a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési
Terv stratégiai tervezésével kapcsolatos feladatokat;
c) véleményezi az operatív programokat;
d) véleményezi az akciótervek, pályázatok elkészítésének, kiemelt projektek azonosításának és elõkészítésének
módszertanát és a fejlesztéspolitikai célokkal való összhangját;
e) véleményezi az akcióterveket;
f) véleményezi a pályázatok tartalmát és a pályázatok
mechanizmusát;
g) véleményezi a komplex programokat, a kiemelt projekteket és a nagyprojekteket;
h) nyomon követi az operatív programok, akciótervek
megvalósulását, ennek eredményeként kezdeményezheti a
monitoring bizottságoknál az operatív programok módosítását;
i) véleményezi a közremûködõ szervezetek kialakításának, kiválasztásának módszerét, feltételrendszerét, nyomon követi tevékenységüket, e szervezetek mûködésérõl
rendszeresen beszámolót, tájékoztatót kérhet.

A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter feladata
6. §
A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter feladata különösen a következõ:
a) irányítja az NFÜ-t;
b) a miniszterek véleményét is bemutató elõterjesztést
nyújt be a Kormány részére az NFT-rõl, az operatív programokról, az akciótervekrõl, a nagyprojektekrõl, a kiemelt
projektekrõl, az operatív programban, illetve akciótervben
nem nevesített, 5 milliárd forintot meghaladó támogatásra
javasolt – valamint a miniszter és az NFÜ egyetértésének
hiányában az 1 milliárd forintot meghaladó támogatási
igényû – projekt javaslatokról;
c) felülvizsgálja panasszal kapcsolatban az NFÜ által
hozott döntést.
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feladatai
7. §

(1) Az NFÜ feladata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségrõl szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának
b)–h) pontjával összhangban az NFT tervezésének, programozásának, értékelésének és megvalósításának összehangolása, az operatív programok tervezésének, programozásának és megvalósításának koordinációja.
(2) Az NFÜ-nek az NFT tervezésével és programozásával, valamint értékelésével kapcsolatos feladatai:
a) az NFT és az operatív programok tervezésének koordinációja;
b) az operatív programokra és azok módosítására vonatkozó – a miniszter(ek) véleményét is bemutató – elõterjesztés elkészítése a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület és
a Kormány részére;
c) a Kormány által jóváhagyott NFT, operatív programok és nagyprojektek, valamint azok módosításának benyújtása az Európai Bizottsághoz;
d) az akciótervek elkészítéséhez módszertan kialakítása;
e) a komplex programok tervezése és értékelése;
f) az NFT megvalósulásával kapcsolatos értékelõ munka koordinációja, NFT szintû értékelések és elemzések
készítése;
g) stratégiai vizsgálat lefolytatása legkésõbb 2009 és
2012 végéig az összes operatív program tekintetében, a
vizsgálatról készített jelentés benyújtása az Európai
Bizottság részére;
h) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az
Európai Halászati Alap, az Európai Beruházási Bank, az
Európai Beruházási Alap, egyéb hazai, illetve külföldi támogatás, valamint a hazai ágazati, regionális és városi fejlesztéspolitikákkal való összhang biztosítása.
(3) Az NFÜ-nek az NFT megvalósításával kapcsolatos
feladatai:
a) az NFT megvalósításának folyamatos nyomon követése;
b) beszámolók készítése a Kormány részére az NFT
megvalósításában történt elõrehaladásról és a szükséges
intézkedésekre vonatkozó javaslatokról;
c) az NFT egészét vagy több operatív programot együttesen érintõ kérdésekben kapcsolattartás az Európai Bizottsággal, és a Magyar Köztársaság érdekeinek képviselete;
d) a közremûködõ szervezetek elõminõsítése szempontrendszerének kialakítása, az elõminõsítés lebonyolítása;
e) az NFT és az operatív programok irányítási és ellenõrzési rendszer leírásainak kidolgozása, folyamatos aktualizálása és megküldése az Európai Bizottság részére;
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f) a közremûködõ szervezetek támogatások felhasználásával kapcsolatos belsõ eljárásrendjeinek kialakításához
mûködési kézikönyv minta kidolgozása;
g) az EMIR folyamatos továbbfejlesztése, mûködtetése;
h) az NFT megvalósítására vonatkozó egységes kommunikációs stratégia kidolgozása és módosítása, az
1083/2006/EK rendelet 69. cikke szerinti tájékoztatással
és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;
i) egységes, minden operatív programot lefedõ NFT
pályázati ügyfélszolgálat kialakítása és mûködtetése;
j) forrás biztosítása az operatív programok fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláin, illetve a
lebonyolítási számlákon;
k) a jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásból
eredõ összegek visszautalása az igazoló hatóság vonatkozó bankszámláira;
l) a komplex programok megvalósításának koordinációja, nyomon követése.
(4) Az NFÜ-nek az operatív programok megvalósításával kapcsolatos irányító hatósági feladatai különösen:
a) az operatív programok, akciótervek és kapcsolódó
dokumentumok kidolgozásának koordinálása, az akciótervekre vonatkozó – a miniszter(ek) véleményét is bemutató –
elõterjesztés elkészítése a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület, illetve a Kormány részére;
b) javaslattétel az operatív program módosítására, beleértve a pénzügyi tábla prioritástengelyek közti módosítását;
c) az operatív program szakmai elõrehaladásának nyomon követése és felügyelete, különös tekintettel az indikátorok teljesülésére, valamint a monitoring folyamat eredménye alapján szükségessé vált program szintû beavatkozások megtétele;
d) kezdeményezés és közremûködés az operatív programot érintõ értékelési tevékenységben;
e) a monitoring bizottság mûködtetése, ügyrendjének
kidolgozása, titkársági feladatainak ellátása;
f) az operatív program végrehajtásáról éves jelentés készítése, a jelentés elõterjesztése a monitoring bizottságnak,
majd megküldése az Európai Bizottságnak minden év
június 30-ig;
g) az operatív program szakmai végrehajtása tekintetében kapcsolattartás az Európai Bizottság illetékes fõigazgatóságával;
h) javaslattétel a Kormány számára a kiemelt projektek
azonosítására, a miniszter és a regionális fejlesztési tanács
véleményének kikérésével és bemutatásával;
i) a pályázati kiírások és támogatási szerzõdés minták,
valamint az ezen mintáktól eltérõ egyedi támogatási szerzõdések jóváhagyása;
j) a közremûködõ szervezet tevékenységérõl szóló éves
munkaterv véleményezése és jóváhagyása;
k) a program irányítási és ellenõrzési rendszerének kialakítása;
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l) a projekt kiválasztást elõkészítõ bíráló bizottságok
felállítása, ügyrendjének kidolgozása és elnöki feladatainak ellátása, vagy ennek delegálása a közremûködõ szervezetre;
m) az operatív programban, illetve akciótervben nem
nevesített, a bíráló bizottság által 5 milliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt projekt javaslatokról szóló – a
miniszter(ek) véleményét is bemutató – elõterjesztések elkészítése a Kormány részére;
n) az operatív programban, illetve akciótervben nem
nevesített, a bíráló bizottság által 1 milliárd forintot meghaladó, 5 milliárd forintot nem meghaladó támogatásra javasolt projekt javaslatok jóváhagyása, illetve a miniszter
és az NFÜ egyetértésének hiányában az 1 milliárd forintot
meghaladó támogatási igényû projekt javaslatokról szóló
– a miniszter(ek) véleményét is bemutató – elõterjesztések
elkészítése a Kormány részére;
o) az értékelés alapján a 2 milliárd forintot nem meghaladó támogatásra javasolt projekt javaslatok jóváhagyása,
vagy – meghatározott összeghatár alatt és feltételek szerint – ennek delegálása a közremûködõ szervezetre;
p) elszámolás az igazoló hatóság felé.
(5) Az NFÜ-nek a közremûködõ szervezetekkel kapcsolatos feladatai:
a) javaslattétel a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszternek a közremûködõ szervezet kiválasztására;
b) a közremûködõ szervezettel szerzõdés megkötése, a
közremûködõ szervezet szolgáltatásaiért teljesítményalapú finanszírozás biztosítása; a szerzõdés a tulajdonosi és
irányítási jogokat gyakorló miniszter jóváhagyásával lép
hatályba;
c) a közremûködõ szervezet támogatások felhasználásával kapcsolatos belsõ eljárásrendjének jóváhagyása;
d) az operatív program megvalósításának részleteit
szabályozó utasítások kidolgozása és kiadása;
e) a közremûködõ szervezet operatív programmal kapcsolatos tevékenységének támogatáspolitikai felügyelete,
ellenõrzése és értékelése;
f) rendszerszintû szabálytalanság felmerülése esetén a
közremûködõ szervezet által végzett és a szabálytalansággal érintett tevékenységek felfüggesztése, illetve szükség
szerint egyéb korrekciós intézkedések megtétele.
(6) Az NFÜ belsõ szabályzataiban – az 1083/2006/EK
rendelet 60. cikkében meghatározott felelõsségnek megfelelõen – meghatározza az irányító hatóságok részletes
feladat- és hatáskörét.
(7) A regionális operatív programok, valamint a több régió együttmûködésére alapozott komplex programok tervezésének koordinációját az NFÜ az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel együtt látja el.
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A miniszterek feladatai
8. §

(1) A miniszter feladata a szakmai felelõsségébe tartozó
operatív program vagy prioritástengely és akcióterv szakmai kidolgozásában való részvétel, ennek során a Kormány szakpolitikájának érvényesítése.
(2) A miniszternek az operatív program vagy prioritástengely és akcióterv kidolgozásával és megvalósításával
kapcsolatos feladata különösen
a) tag delegálása a monitoring bizottságba;
b) javaslattétel az operatív program vagy prioritástengely, kivételes esetben a prioritástengely egy része tartalmára, valamint módosításának kezdeményezése a közremûködõ szervezetek bevonásával; a javaslat megküldése
az NFÜ számára;
c) javaslattétel az akcióterv tartalmára, valamint módosításának kezdeményezése a közremûködõ szervezetek
bevonásával; a javaslat megküldése az NFÜ számára.
Amennyiben egy operatív program prioritástengelyeiért
több miniszter felelõs, az érintett prioritástengelyekért felelõs miniszter és az operatív program forrásainak legnagyobb részéért felelõs miniszter közösen tesz javaslatot;
d) javaslattétel az NFÜ-nek kiemelt projektek, illetve
nagyprojektek azonosítására, a más szervezetek által javasolt kiemelt projektek, illetve nagyprojektek véleményezése a közremûködõ szervezet bevonásával;
e) részvétel a pályázati kiírások kidolgozásában;
f) tag delegálása a bíráló bizottságokba;
g) az 1 milliárd forintot meghaladó támogatási igényû
projekt javaslatok tekintetében szakmai állásfoglalás kialakítása, valamint az ezen alapuló értékelés megküldése
az NFÜ számára;
h) javaslattétel az NFÜ-nek a közremûködõ szervezetek kiválasztására, amennyiben a tulajdonosi és irányítási
jogokat gyakorolja, az NFÜ és a közremûködõ szervezet
között kötött szerzõdés jóváhagyása;
i) a kizárólag hazai forrásból finanszírozott támogatások és a részben vagy egészben európai uniós forrásokból
finanszírozott támogatások összehangolása, az átfedések
kiküszöbölése.

9. §
(1) A regionális operatív programok, valamint a több régió együttmûködésére alapozott komplex programok esetében a 7. §-ban meghatározott feladatok elvégzéséért, az
ezzel kapcsolatos tervezési és megvalósítási feladatok
koordinációjáért az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter felelõs.
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(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
e feladatok ellátása során az érintett regionális fejlesztési
tanácsokkal, valamint – más miniszterek szakmai felelõsségébe tartozó prioritástengely esetében – az érintett miniszterekkel egyeztetve jár el.
(3) Az érintett regionális fejlesztési tanácsokat, valamint – más miniszterek szakmai felelõsségébe tartozó
prioritástengely esetében – az érintett minisztereket külön
is megilleti a 7. § (2) bekezdés a), f), g), valamint h) pontjai
szerinti jog.
A közremûködõ szervezetek
10. §
(1) Az NFT végrehajtásában közremûködõ szervezetként részt vehet
a) közvetlenül vagy közvetetten többségi állami tulajdonban lévõ szervezet;
b) költségvetési szerv;
c) közalapítvány;
d) gazdasági társaság.
(2) Közremûködõ szervezet csak olyan szervezet lehet,
amely az NFÜ által lebonyolított elõminõsítési eljáráson
megfelel.
(3) A közremûködõ szervezet kijelölésérõl – a miniszterrel történt konzultációt követõen – az NFÜ javaslatot
készít a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszternek.
(4) Ha a közremûködõ szervezet kijelöléséhez a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a szervezet kijelölésérõl a fejlesztéspolitikáért
felelõs miniszter – ha a közremûködõ szervezet felett a tulajdonosi és irányítási jogokat más miniszter gyakorolja,
az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben, az
érintett miniszterrel együttes – rendeletben intézkedik.
(5) Ha a közremûködõ szervezet feladatát nem megfelelõen látja el, az NFÜ javaslatára a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter a kijelölést visszavonhatja az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben, és helyére – a miniszterrel történt konzultációt követõen – új közremûködõ
szervezetet jelölhet ki.
(6) Ha a közremûködõ szervezet kijelöléséhez a Kbt.
alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, az eljárást
az NFÜ folytatja le az érintett miniszter(ek) bevonásával.
Az NFÜ a közbeszerzési bíráló bizottságba meghívja az
érintett miniszter(ek) képviselõjét. A kijelölés visszavonásának, új közremûködõ szervezet kijelölésének lehetõségérõl az NFÜ és a közremûködõ szervezet között kötött
szerzõdés rendelkezik.

11. §
(1) A közremûködõ szervezet feladatai különösen a következõk:
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a) részvétel az operatív program vagy prioritástengely,
kivételes esetben a prioritástengely egy része kidolgozásában, illetve módosításában;
b) részvétel az akcióterv kidolgozásában, illetve módosításában;
c) az NFÜ által meghatározott követelmények szerint
éves munkaterv készítése, a munkaterv jóváhagyásra történõ megküldése az NFÜ-nek;
d) az akcióterv alapján az NFÜ koordinációja és felügyelete mellett és a minisztérium bevonásával a pályázati
kiírás és támogatási szerzõdés minta tervezetének elkészítése; a tervezetek elõzetes megküldése jóváhagyásra az
NFÜ-nek;
e) a projekt javaslatok befogadása, értékelése, az 1 milliárd forintot meghaladó támogatási igényû projekt javaslatok megküldése a miniszternek értékelésre;
f) a bíráló bizottságok titkársági feladatainak ellátása;
g) a támogatási szerzõdések, szükség szerinti biztosítéki szerzõdések megkötése és módosítása, az NFÜ által jóváhagyott támogatási szerzõdés mintától eltérõ egyedi támogatási szerzõdés-tervezetek elõzetes megküldése jóváhagyásra az NFÜ-nek;
h) a projektek megvalósítása elõrehaladásának nyomon követése, a támogatás kifizetésének engedélyezése,
folyamatba épített ellenõrzések (dokumentumalapú ellenõrzések és kockázatelemezésre alapozott helyszíni ellenõrzések) végzése, a projektek zárásával kapcsolatos feladatok ellátása, szabálytalanságkezelési rendszer kialakítása és mûködtetése;
i) ellenõrzési nyomvonal készítése és folyamatos aktualizálása;
j) az EMIR-ben az adatok folyamatos rögzítése, az
adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosítása;
k) beszámolók készítése és megküldése a miniszter és
az NFÜ részére az akcióterv és az éves munkaterv megvalósításában történt elõrehaladásról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról.
(2) Amennyiben adott támogatási konstrukció megvalósításába közremûködõ szervezet nem kerül bevonásra, az
(1) bekezdés d)–k) pontjai szerinti feladatokat az NFÜ
látja el.

12. §
(1) A közremûködõ szervezetnek az NFT megvalósításához kapcsolódó szolgáltatásait az NFÜ az elvégzett teljesítmény alapján finanszírozza.
(2) Amennyiben a közremûködõ szervezet többségi állami tulajdonú szervezet vagy költségvetési szerv, a vezetõ kinevezését, illetve felmentését a közremûködõ szervezetet felügyelõ vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter, illetve a kinevezésre jogosult személy az NFÜ
egyetértésével kezdeményezi. Az éves munkatervben
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meghatározott teljesítménycéloktól való jelentõs eltérés,
késedelmes vagy szabálytalan teljesítés esetén, az indokolás megjelölésével az NFÜ indítványozhatja a közremûködõ szervezet vezetõjének felmentését a közremûködõ
szervezetet felügyelõ vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló
miniszternél, illetve a kinevezésre jogosult személynél.
(3) A közremûködõ szervezet az NFT megvalósításával
kapcsolatos feladatainak ellátásához alvállalkozót kizárólag átmeneti jelleggel vagy speciális szakterületen, és az
NFÜ egyetértésével vonhat be. A közremûködõ szervezet
felelõs az alvállalkozók teljesítéséért.

Az államháztartásért felelõs miniszter feladatai
13. §
(1) Az államháztartásért felelõs miniszter feladata az
alapokból származó támogatások ellenõrzésének szabályozása, harmonizációja, koordinációja, valamint az ellenõrzési hatósági és igazoló hatósági feladatok ellátásának
biztosítása.
(2) Az államháztartásért felelõs miniszter feladatai az
alapokból származó támogatások ellenõrzésének szabályozása, harmonizációja, koordinációja terén, melyeket a
központi harmonizációs egységen keresztül lát el:
a) az alapokból származó támogatások ellenõrzésére és
a belsõ kontrollokra vonatkozó hazai jogszabályok és
módszertanok elõkészítése, kidolgozása és folyamatos továbbfejlesztése;
b) részvétel az ellenõrzési vonatkozású közösségi jogszabályok és módszertani útmutatók kialakításában, továbbfejlesztésében, a magyar álláspont képviseletében;
c) annak biztosítása, hogy az ellenõrzéseket a megfelelõ nemzetközi ellenõrzési standardok és harmonizált módszertan szerint végezzék;
d) az 1083/2006/EK rendelet 71. cikk (2) bekezdésének megfelelõen az irányítási és ellenõrzési rendszerek
felállításáról szóló – az ellenõrzési hatóság által elkészített – értékelés („akkreditáció”) kritériumrendszerének
véleményezése;
e) az audit bizottság létrehozása és mûködtetése;
f) a nemzeti ellenõrzési stratégiában foglalt ellenõrzések és az alapokból származó támogatások lebonyolításában, ellenõrzésében érintett szervezetek által az alapokból
származó támogatások vonatkozásában végzett egyéb ellenõrzések áttekintése, harmonizálása révén az ellenõrzési
erõforrások átfedésektõl mentes, hatékony és eredményes
felhasználásának biztosítása;
g) részvétel az 1083/2006/EK rendelet 73. cikke szerinti egyeztetéseken;
h) részvétel az Európai Bizottság által végzett ellenõrzésekre adandó tagállami válaszok kialakításában, a szükséges tárgyalások lefolytatásában;
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i) minõségértékelés keretében a folyamatba épített ellenõrzéseket, valamint a rendszer- és mintavételes ellenõrzéseket végzõ szervezetek vonatkozásában a jogszabályok, módszertani útmutatók, nemzetközi ellenõrzési standardok alkalmazásának és végrehajtásának figyelemmel
kísérése, vizsgálata;
j) beszámoló készítése a Kormány számára az uniós támogatások ellenõrzésének helyzetérõl.
(3) Az ellenõrzési hatóság az alábbi feladatokat látja el
az Európai Bizottság és az államháztartásért felelõs miniszter iránymutatásai, valamint a nemzetközileg elfogadott standardok alapján:
a) az 1083/2006/EK rendelet 71. cikk (2) bekezdésének megfelelõen az irányítási és ellenõrzési rendszerek értékelése kritériumrendszerének kidolgozása, az értékelés
lefolytatása, az értékelésrõl szóló jelentés és vélemény
elkészítése;
b) a nemzeti ellenõrzési stratégia elkészítése;
c) rendszerellenõrzések elvégzése;
d) mûveletek mintavételes ellenõrzésének elvégzése;
e) ellenõrzés végzése az Európai Bizottság felkérése
alapján;
f) az ellenõrzési jelentések megállapításai, javaslatai
hasznosulásának, az intézkedési tervek végrehajtásának
nyomon követése;
g) az Európai Bizottság felé az éves beszámolási kötelezettségek (éves ellenõrzési jelentések és vélemények)
teljesítése;
h) a részleges zárónyilatkozat és az azt megalapozó ellenõrzési jelentés elkészítése;
i) a zárónyilatkozat és az azt megalapozó ellenõrzési jelentés elkészítése;
j) részvétel az 1083/2006/EK rendelet 73. cikke szerinti egyeztetéseken;
k) részvétel az Európai Bizottság által végzett ellenõrzésekre adandó tagállami válaszok kialakításában, a szükséges tárgyalások lefolytatásában.
(4) Az igazoló hatóság az alábbi feladatokat látja el:
a) az alapokból származó támogatások folyósítása érdekében az operatív programra vonatkozó átutalás igénylés dokumentáció összeállítása, a költségnyilatkozatok
számszaki pontosságának és megbízhatóságának, valamint a költségek alátámasztottságának ellenõrzésére irányuló eljárások uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelõségének igazolása, és az igazolt átutalás igénylés dokumentáció benyújtása az Európai Bizottsághoz;
b) a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében az ellenõrzési hatóság vagy annak hatáskörében elvégzett valamennyi ellenõrzés eredményeinek figyelembevétele;
c) a költségek megfelelõségének ellenõrzése érdekében saját hatáskörében kockázatelemzésen alapuló mintavétel alapján tényfeltáró vizsgálat és tényfeltáró látogatás
elvégzése a pénzügyi lebonyolításban részt vevõ szervezeteknél;

11984

MAGYAR KÖZLÖNY

d) az NFÜ által közölt kifizetési ütemezések alapján a
tárgyévre és a következõ évre vonatkozó kifizetési elõrejelzések összeállítása és benyújtása az Európai Bizottsághoz;
e) az alapokból származó támogatások fogadása az
Európai Bizottságtól;
f) az alapokból származó támogatások átutalása az
NFÜ vonatkozó fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlájára;
g) az igazoló hatóság pénzügyi és számviteli nyilvántartásainak vezetése, ennek keretében az alapokból származó támogatás részben vagy egészben történõ törlése következtében visszafizetendõ, valamint visszavont összegek nyilvántartása;
h) az adminisztratív hibák, valamint az operatív program megvalósítása során bekövetkezett szabálytalanságok
következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása, a visszafizetett alapokból származó támogatások Európai Bizottság felé történõ elszámolása.

Monitoring bizottságok
14. §
(1) Az operatív programok végrehajtását monitoring bizottságok követik nyomon.
(2) A monitoring bizottság elnöke a Fejlesztéspolitikai
Irányító Testületnek az adott programért felelõs tagja.
(3) A monitoring bizottság tagjainak száma legfeljebb
35 fõ. A monitoring bizottságba tagot delegál az irányító
hatóság, valamint az irányító hatóság felkérése alapján:
a) az érintett miniszterek,
b) a közremûködõ szervezetek,
c) az államháztartásért felelõs miniszter,
d) az érintett regionális fejlesztési tanácsok,
e) az önkormányzati szövetségek közösen jelölt egy
képviselõje,
f) legalább egy környezetvédelmi civil szervezet,
g) a romákat, a fogyatékossággal élõ embereket és a
nõk és férfiak esélyegyenlõségét képviselõ legalább
egy-egy civil szervezet,
h) az Országos Érdekegyeztetõ Tanács munkavállalói
és munkáltatói oldala,
i) szakmai szervezetek.
(4) A tagok legalább felét a (3) bekezdés d)–i) pontjai
szerinti nem kormányzati szervezetek delegálják.
(5) A monitoring bizottság munkájában tanácskozási
joggal részt vehet
a) az Európai Bizottság és – amennyiben az adott operatív program finanszírozásához hozzájárul – az Európai
Beruházási Bank, valamint az Európai Beruházási Alap
képviselõje;
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b) az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
és az Európai Halászati Alap felhasználásáért felelõs szervezet képviselõje;
c) az igazoló hatóság, az ellenõrzési hatóság és a központi harmonizációs egység képviselõje.
(6) A monitoring bizottság
a) ellátja az 1083/2006/EK rendelet 65. cikkében meghatározott feladatokat,
b) megtárgyalja az akciótervet.
(7) A monitoring bizottság határozatai meghozatalakor
konszenzusra törekszik. Amennyiben egy adott kérdésben
konszenzus kialakítására nincs lehetõség, a tagok többségének támogatása szükséges a határozat meghozatalához.
Szavazategyenlõség esetén az elnök dönt.
(8) Az 1083/2006/EK rendelet 65. cikk a) pontja szerinti projekt kiválasztási szempontok meghatározásakor biztosítani kell, hogy olyan projektek kerüljenek
kiválasztásra, amelyek
a) megvalósulása hozzájárul az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz;
b) egyértelmû, mérhetõ és elérhetõ célokkal rendelkeznek;
c) költséghatékonyak;
d) pénzügyileg és szervezetileg fenntarthatók;
e) hozzájárulnak a környezeti fenntarthatóság és az
esélyegyenlõség érvényesítéséhez;
f) megvalósulásának feltételei biztosítottak.

A programozással kapcsolatos rendelkezések
15. §
(1) A támogatási konstrukciókat és az azokhoz kapcsolódó információkat az egy operatív programra, vagy – ha a
különbözõ prioritástengelyekért különbözõ miniszterek,
illetve regionális fejlesztési tanácsok felelõsek – egy vagy
több prioritástengelyre vonatkozóan készülõ akcióterv
határozza meg.
(2) Az akcióterv tartalmazza
a) az operatív program, illetve prioritástengely megvalósításának bemutatását, ütemezését és indikatív forrásfelosztását a teljes programozási idõszakra;
b) a támogatási konstrukciók bemutatását legalább
2 évre.
(3) Az akciótervben szereplõ támogatási konstrukciókat
részletes indoklással kell alátámasztani.
(4) Az akcióterv az EU támogatással megvalósuló
konstrukciók mellett tartalmazhatja a központi költségvetési támogatással megvalósuló konstrukciókat is.
(5) Az akcióterv készítéshez az NFÜ módszertani útmutatást ad.
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(6) Az akcióterv tartalmára az NFÜ módszertani útmutatása és koordinációja mellett a miniszter javaslatot tesz, a
közremûködõ szervezetek bevonásával; a javaslatot a miniszter az NFÜ számára megküldi.
(7) Az akciótervre vonatkozóan az NFÜ a Kormány számára elõterjesztést készít.
(8) Az akciótervet a Kormány hagyja jóvá.
(9) Az akciótervet az NFÜ a jóváhagyást követõen elhelyezi saját honlapján, továbbá közzététel céljából megküldi a kormányzati internetes portál fenntartójának.
(10) A támogatási konstrukciókat az NFÜ az akcióterv
jóváhagyását követõ 2 éven belül értékeli és felülvizsgálja.
Az akciótervben meg kell határozni az értékelés és felülvizsgálat módját, illeszkedve az NFT értékelési tervéhez.

16. §
(1) Az akciótervben az operatív program, illetve prioritástengely megvalósításának bemutatása tartalmazza
a) a támogatási konstrukciók felsorolását;
b) az egyes támogatási konstrukciók tervezett kötelezettségvállalásának éves ütemezését.
(2) Az akciótervben a támogatási konstrukció részletes
bemutatása tartalmazza:
a) a támogatás indokoltságát és célját;
b) a támogatható tevékenységeket;
c) a támogatásra jogosultak körét;
d) a támogatásra rendelkezésre álló forrás mértékét;
e) a támogatás formáját (vissza nem térítendõ támogatás, hitel, tõke, garancia);
f) a számszerûsített célokat (indikátorokat);
g) a projekt kiválasztás eljárását (nagyprojekt, kiemelt
projekt, kétfordulós pályázat, egyfordulós pályázat) és
szempontjait;
h) amennyiben a támogatási konstrukció nagyprojektek, illetve kiemelt projektek megvalósítását támogatja, a
megvalósítandó nagyprojektek, illetve kiemelt projektek
indikatív listáját.
(3) A projekt kiválasztás minden támogatási konstrukció esetében a következõ eljárások egyike szerint történhet:
a) nagyprojekt;
b) kiemelt projekt;
c) kétfordulós pályázat;
d) egyfordulós pályázat.
(4) Az eljárások alkalmazásának együttes feltételei:
a) nagyprojekt esetén:
aa) a projekt összköltsége meghaladja az 50 millió – a
környezetvédelem területén a 25 millió – eurót,
ab) a projekt mûszaki-gazdasági szempontból nem
bontható önálló részekre,
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ac) a projektet az operatív program vagy – amennyiben
a projekt megvalósítására az operatív program tervezését
követõen születik javaslat – az akcióterv tartalmazza;
b) kiemelt projekt esetén:
ba) a projektgazda költségvetési szerv, 100%-os állami
tulajdonban lévõ szervezet, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház,
bb) a projektet az akcióterv tartalmazza;
c) kétfordulós pályázat esetén:
ca) a projektgazda költségvetési szerv, 100%-os állami
tulajdonban lévõ szervezet, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház,
cb) a támogatási konstrukció keretében adott évben támogatandó projektek várható száma nem több mint 25,
cc) az egyes projektek támogatási igénye meghaladja a
250 millió forintot,
cd) a projektek fejlesztéséhez a közremûködõ szervezet – a projekt javaslat kidolgozására nem kiterjedõ – ingyenes szakmai iránymutatást ad,
ce) a projekt kiválasztás idõigénye nem veszélyezteti a
program határidõk szerinti megvalósítását;
d) egyfordulós pályázat: nem állnak fenn a nagyprojekt, a kiemelt projekt vagy a kétfordulós pályázat feltételei.
(5) Az NFÜ elõterjesztése alapján a Kormány a (4) bekezdés ba), illetve ca)–cc) pontjaiban meghatározott alkalmazási feltételektõl indokolt esetben eltérhet, az eltérést az
akciótervben megjeleníti.

17. §
(1) Kiemelt projektnek, illetve nagyprojektnek az akciótervben történõ elõzetes nevesítésére javaslatot tehet
a) az érintett miniszter,
b) az érintett regionális fejlesztési tanács,
c) az NFÜ.
(2) A nevesítésre javaslatot tevõ szervezet, illetve testület elõzetesen meggyõzõdik róla, hogy a javasolt kiemelt
projekt, illetve nagyprojekt
a) megvalósulása hozzájárul az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz;
b) egyértelmû, mérhetõ és elérhetõ célokkal rendelkezik;
c) költséghatékony;
d) megfelelõen elõkészített, így gyors megvalósításának feltételei biztosítottak.
(3) Az NFÜ értesítést küld az érintett miniszternek és regionális fejlesztési tanácsoknak, akik az értesítés kézhezvételétõl számított 30 napon belül véleményt küldenek
azokról a javasolt kiemelt projektekrõl, illetve nagyprojektrõl, amelyek elõzetes nevesítésére nem maguk tettek
javaslatot.
(4) Az NFÜ a kapott véleményeket, valamint a javasolt
kiemelt projektek, illetve nagyprojektek – a (2) bekezdés-
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ben meghatározott szempontok szerinti – tartalmi módosítására tett javaslatokat bemutatja az akciótervre vonatkozó
elõterjesztésben.
(5) A kiemelt projekt, illetve nagyprojekt elõzetes nevesítése nem jelent garanciát a projekt támogatására.
(6) A kiemelt projekt, illetve nagyprojekt fejlesztéséhez, az esetleges közbeszerzési eljárások lefolytatásához a
közremûködõ szervezet szakmai iránymutatást ad.

A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Összeférhetetlenség
18. §
(1) A támogatásra vonatkozó döntés elõkészítésében
vagy meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy
szervezet, aki (amely) az adott támogatási konstrukcióra
projekt javaslatot nyújtott be, vagy a projekt javaslat elkészítésében részt vett (a továbbiakban: érdekelt szervezet),
illetõleg az olyan személy, aki
a) az érdekelt szervezettel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) az érdekelt szervezet vezetõ tisztségviselõje vagy
felügyelõ bizottságának tagja;
c) az érdekelt szervezet tagja, vagy abban közvetlen
vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
d) az értékelésre, minõség-ellenõrzésre vagy bírálatra
benyújtott dokumentumok elõkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett;
e) az a)–d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója;
f) elfogultságát a bíráló bizottság megállapítja.
(2) Az egyfordulós és kétfordulós pályázatok esetében a
döntés elõkészítésében vagy meghozatalában értékelõként
vagy bíráló bizottsági tagként nem vehet részt politikai
párt vezetõ tisztségviselõje vagy alkalmazottja, valamint
önkormányzati vagy országgyûlési képviselõ.
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dés szerinti összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt a bíráló bizottság elnökének, illetve bíráló bizottság hiányában a
közremûködõ szervezetnek, közremûködõ szervezet bevonása híján az NFÜ-nek haladéktalanul írásban bejelenti.
Az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet
azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az
összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat
el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását
érvénytelennek kell tekinteni.
(5) Amennyiben az összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy nem jelenti be, a bíráló bizottság bármely tagja jogosult az összeférhetetlenség megállapítását a bíráló bizottságnál kezdeményezni. Amennyiben a bíráló bizottság az összeférhetetlenséget megállapítja, az összeférhetetlenséggel érintett személy (vagy szervezet) azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban
nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi
eljárását érvénytelennek kell tekinteni.
(6) A projektek folyamatba épített (dokumentum alapú,
illetve helyszíni) ellenõrzését, illetve kifizetése engedélyezését nem végezheti olyan személy, aki a projekt javaslatot benyújtotta, illetve akivel szemben az (1) bekezdés
a)–g) pontja szerinti kizáró ok fennáll. A folyamatba épített (dokumentum alapú, illetve helyszíni) ellenõrzést ellátó személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója nem vesz részt ugyanazon projektre vonatkozó projekt javaslat elbírálásában, a kifizetés engedélyezésében.”
(7) Az (1)–(5) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni olyan projektek esetében, amelyeket az NFÜ vagy a
minisztérium valósít meg.
(8) Kutatás-fejlesztési projektek támogatására irányuló
támogatási konstrukciók esetében az (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.

Panasz lehetõsége

(3) A támogatásra vonatkozó döntést megelõzõ értékelésben és bírálatban részt vevõ személy vagy szervezet
képviseletére jogosult személy a döntés-elõkészítési vagy
döntéshozatali eljárás megkezdésekor teljes bizonyító erejû magánokiratban nyilatkozatot tesz arról, hogy az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlensége nem áll fenn, az értékelés, illetve bírálat során tudomására jutott állam-, szolgálati, üzleti vagy banktitkot megõrzi, és a nyilatkozatot
átadja a bíráló bizottság elnökének, illetve bíráló bizottság
hiányában a közremûködõ szervezetnek, közremûködõ
szervezet bevonása híján az NFÜ-nek.

(1) A projektgazda a projekt javaslat elutasítása, csökkentett összköltséggel történõ támogatása vagy feltételekkel történõ támogatása ellen jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése
esetén a döntés kézhezvételétõl számított 5 munkanapon
belül az indokok megjelölésével panasszal élhet az
NFÜ-nél.

(4) Amennyiben a döntés elõkészítése vagy meghozatala során olyan tény merül fel, amely alapján az (1) bekez-

(2) A panaszt – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az
NFÜ érdemben megvizsgálja.

19. §
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(3) Az NFÜ a panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,
amennyiben:
a) a panaszt az (1) bekezdés szerinti határidõn túl terjesztették elõ;
b) a panaszt nem az arra jogosult terjeszti elõ;
c) korábbival azonos tartalmú, ismételt panaszt terjesztenek elõ.
(4) Az NFÜ a panaszt a beérkezésétõl számított 30 napon belül elbírálja. Az NFÜ az elbírálás határidejét egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja. Az NFÜ az
elbírálás elhalasztásának tényérõl a panasz beérkezésétõl
számított 5 munkanapon belül tájékoztatja a projektgazdát.
(5) Az NFÜ a panasszal kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja:
a) a panaszban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerû állapot helyreállításáról;
b) a panaszt indokolt döntésével elutasítja.
(6) Az NFÜ a panasz tárgyában hozott döntésrõl az indokok megjelölésével értesíti a projektgazdát. A panasz
elutasítása esetén egyúttal tájékoztatja a projektgazdát a
felülvizsgálat lehetõségérõl.
(7) A projektgazda a döntés kézhezvételétõl számított
5 munkanapon belül a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszternél kezdeményezheti az NFÜ (5) bekezdés b) pontja
szerinti döntésének felülvizsgálatát. A felülvizsgálati döntés meghozatalára a (4) bekezdésben meghatározott határidõk megfelelõen irányadók.
(8) A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter a felülvizsgálatra irányuló kérelemmel kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja:
a) a kérelemben foglaltaknak helyt ad, egyúttal utasítja
az NFÜ-t a jogszerû állapot helyreállítására;
b) az NFÜ döntését helyben hagyja és a kérelmet indokolt döntésével elutasítja.
(9) A panasz kivizsgálásában, illetve a felülvizsgálati
eljárásban nem vehet részt az, aki a panasz által érintett
projekt elbírálási eljárásában rész vett, illetve aki a panaszt
kivizsgálta.

Átmeneti és záró rendelkezések
20. §
E rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévõ, a
2004–2006 programozási idõszak támogatásaival kapcso-
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latos ügyekben az Európai Unió strukturális alapjaiból és
Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.)
Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

21. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Felhatalmazást kap
a) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter, hogy a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának általános
eljárási szabályait – a projekt kiválasztás, a támogatási
szerzõdések megkötése, illetve módosítása, a projektek
megvalósítása, a közvetett támogatásra és pénzügyi alapra
vonatkozó speciális szabályok tekintetében – együttes rendeletben szabályozza;
b) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter, hogy a közremûködõ szervezetet – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – rendeletben kijelölje, illetve ha a
közremûködõ szervezet felett a tulajdonosi és irányítási jogokat más miniszter gyakorolja, az érintett miniszterrel
együttes rendeletben kijelölje.
(3) Ez a rendelet a következõ közösségi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
b) az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK
rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
c) az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK
rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról és
az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
d) a Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.)
a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A Kormány tagjainak
rendeletei
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3. §

Az egészségügyi miniszter
43/2006. (XII. 8.) EüM
rendelete

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A melléklet
a) 4. pontjának az R. 2. számú melléklete 69. pontját
megállapító sora,
b) 6. és 8. pontja
2008. január 21-én lép hatályba.

az állati eredetû élelmiszerekben található
peszticid-maradék megengedhetõ mértékérõl szóló
34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

(3) A melléklet 2. pontja, 4. pontjának az R. 2. számú
melléklete 70. pontját megállapító sora és 7. pontja 2006.
december 30-án lép hatályba.

Az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
20. §-ának (10) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
Az állati eredetû élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-ának
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következõ
uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„a) a Tanács 1986. július 24-i 86/363/EGK irányelve az
állati eredetû élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról, valamint az azt módosító 93/57/EGK, 94/29/EK, 95/39/EK, 96/33/EK és
97/41/EK irányelve, továbbá a Bizottság 97/71/EK,
98/82/EK, 1999/71/EK, 2000/24/EK, 2000/42/EK,
2000/58/EK, 2000/81/EK, 2000/82/EK, 2001/39/EK,
2001/57/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK,
2002/71/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK, 2003/60/EK,
2003/113/EK, 2003/118/EK, 2004/2/EK, 2004/61/EK,
2005/46/EK, 2005/48/EK, 2005/70/EK, 2006/30/EK,
2006/59/EK, 2006/61/EK, 2006/62/EK irányelve,”

2. §
Az R. 2. számú melléklete e rendelet melléklete szerint
módosul.

(4) A melléklet 3. pontja és 4. pontjának az R. 2. számú
melléklete 68. pontját megállapító sora 2007. január 21-én
lép hatályba.
(5) Az állati eredetû élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 7/2006.
(II. 27.) EüM rendelet 1. §-a nem lép hatályba.
(6) E rendelet – szabályozási tárgykörében – a következõ közösségi irányelveknek való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2006/30/EK irányelve (2006. március 13.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK
tanácsi irányelvek mellékleteinek a benomil-csoport és a
karbofurán megengedett legmagasabb határértékei tekintetében történõ módosításáról;
b) a Bizottság 2006/59/EK irányelve (2006. június 28.)
a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a
90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek a karbaril,
deltametrin, endoszulfán, fenitrotion, metidation és oxamil legmagasabb megengedett szermaradványszintjei tekintetében történõ módosításáról;
c) a Bizottság 2006/61/EK irányelve (2006. július 7.) a
86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi
irányelvek mellékleteinek az atrazin, az azinfosz-etil, a
ciflutrin, az etefon, a fention, a metamidofosz, a metomil, a
parakvát és a triazofosz legmagasabb megengedett szermaradványszintjei tekintetében történõ módosításáról;
d) a Bizottság 2006/62/EK irányelve (2006. július 12.)
a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a
90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek a dezmedifám, a fenmedifám és a klórfenvinfosz legmagasabb szermaradványszintje tekintetében történõ módosításáról.
Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet a 43/2006. (XII. 8.) EüM rendelethez
1. Az R. 2. számú mellékletében az „A rész” és „B rész” cím alatti táblázatok fejlécében a „héj nélküli friss” szövegrészek helyébe „friss héjas” szövegrész lép.
2. Az R. 2. számú melléklete „A rész” cím alatti táblázatának 12. pontja helyébe a következõ szöveg lép:

[Peszticid-maradékok

„12. DELTAMETRIN
(cisz-deltametrin) (p3)

Határérték (MRL) mg/kg-ban (ppm)
az 1. számú mellékletben
az 1. számú mellékletben
0201, 0202, 0203, 0204,
0401 VTSZ alá tartozó
az 1. számú mellékletben
0205 00 00, 0206, 0207,
tehéntej és teljes tehéntej
0407 00 és 0408 VTSZ alá
ex 0208, 0209 00, 0210,
esetében; a 0401, 0402,
tartozó friss héjas tojás,
1601 00 és 1602 VTSZ alá 0405 00 és 0406 VTSZ alá
madártojás
tartozó hús,
tartozó egyéb élelmiszerek
és tojássárgája
húskészítmény, belsõség
esetében,
esetében(3) (4)]
és állati zsiradék
a (2) (4) jegyzetnek
esetében(1) (4)
megfelelõen
máj, vese 0,03*
baromfi,
baromfiból készült
termékek 0,1
egyéb 0,5

0,05

0,05*”

3. Az R. 2. számú melléklete „A rész” cím alatti táblázatának 22. és 34. pontja helyébe a következõ szöveg lép:

[Peszticid-maradékok

„22. TRIAZOFOSZ
„34. AZINFOSZ-ETIL

Határérték (MRL) mg/kg-ban (ppm)
az 1. számú mellékletben
az 1. számú mellékletben
0201, 0202, 0203, 0204,
0401 VTSZ alá tartozó
az 1. számú mellékletben
0205 00 00, 0206, 0207,
tehéntej és teljes tehéntej
0407 00 és 0408 VTSZ alá
ex 0208, 0209 00, 0210,
esetében; a 0401, 0402,
tartozó friss héjas tojás,
1601 00 és 1602 VTSZ alá 0405 00 és 0406 VTSZ alá
madártojás
tartozó hús,
tartozó egyéb élelmiszerek
és tojássárgája
húskészítmény, belsõség
esetében,
esetében(3) (4)]
(2) (4)
és állati zsiradék
a
jegyzetnek
esetében(1) (4)
megfelelõen
0,01*
0,01*

0,01*
0,01*

0,01*”
0,01*”

4. Az R. 2. számú mellékletének „A rész” cím alatti táblázata a következõ 68–70. ponttal egészül ki:

[Peszticid-maradékok

Határérték (MRL) mg/kg-ban (ppm)
az 1. számú mellékletben
az 1. számú mellékletben
0201, 0202, 0203, 0204,
0401 VTSZ alá tartozó
az 1. számú mellékletben
0205 00 00, 0206, 0207,
tehéntej és teljes tehéntej
0407 00 és 0408 VTSZ alá
ex 0208, 0209 00, 0210,
esetében; a 0401, 0402,
tartozó friss héjas tojás,
1601 00 és 1602 VTSZ alá 0405 00 és 0406 VTSZ alá
madártojás
tartozó hús,
tartozó egyéb élelmiszerek
és tojássárgája
húskészítmény, belsõség
esetében,
esetében(3) (4)]
(2) (4)
a
jegyzetnek
és állati zsiradék
esetében(1) (4)
megfelelõen
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„68. FENTION
(és oxigénanalógja, ezek
szulfoxidjai és szulfonjai,
fentionként kifejezve)

0,05*

0,01*

69. KLÓRFENVINFOSZ
(az E és Z izomerek
összmennyisége)

0,01*

0,01*

0,01*

70. KARBARIL

0,05*

0,05*

0,05*”

5. Az R. 2. számú melléklete „B rész” cím alatti táblázat 2–4. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
Határérték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

[Peszticid-maradékok

az 1. számú mellékletben
0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210,
1601 00 és 1602 VTSZ alá
tartozó hús, beleértve
a zsírt, húskészítmény,
belsõség és állati zsiradék
esetében

„2. KARBENDAZIM
és TIOFANÁT-METIL
(karbendazimként kifejezve)

0,05*

az 1. számú mellékletben
0401, 0402, 0405 00 és
0406 VTSZ alá tartozó tej
és tejtermékek esetében

az 1. számú mellékletben
0407 00 és 0408 VTSZ alá
tartozó friss héjas tojás,
madártojás
és tojássárgája esetében]

0,05*

0,05*”

6. Az R. 2. számú mellékletének „B rész” cím alatti táblázata a következõ 72. ponttal egészül ki:
Határérték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

[Peszticid-maradékok

„72. FENMEDIFÁM
(metil-N-(3-hidroxifenil)
karbamát (MHPC)
fenmedifánként kifejezve)

az 1. számú mellékletben
0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210,
1601 00 és 1602 VTSZ alá
tartozó hús, beleértve a
zsírt, húskészítmény,
belsõség és állati zsiradék
esetében
0,05* (p4)

az 1. számú mellékletben
0401, 0402, 0405 00 és
0406 VTSZ alá tartozó tej
és tejtermékek esetében

0,05* (p4)

az 1. számú mellékletben
0407 00 és 0408 VTSZ alá
tartozó friss héjas tojás,
madártojás
és tojássárgája esetében]

0,05* (p4)”

7. Az R. 2. számú melléklete B részének Jelmagyarázata a következõ (p3) ponttal egészül ki:
„(p3) A szermaradék 2007. november 1-jéig hatályos ideiglenesen megengedett határértékét jelöli.”
8. Az R. 2. számú melléklete B részének Jelmagyarázata a következõ (p4) ponttal egészül ki:
„(p4) A szermaradék ideiglenesen megengedett határértékét jelöli, ha az Európai Unió nem módosítja, ez az érték
2010. augusztus 9-i hatállyal véglegessé válik.”

2006/151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
45/2006. (XII. 8.) KvVM
rendelete
az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi
rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl*
A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
41/A. §-ának (1) bekezdésében, valamint 85. §-ának
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi
rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. számú melléklete szerinti
különleges madárvédelmi területek helyrajzi számos jegyzékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
2. §
A Kr. 6. számú melléklete szerinti különleges természet-megõrzési területnek jelölt területek helyrajzi számos
jegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
3. §
A Kr. 7. számú melléklete szerinti kiemelt jelentõségû
természet-megõrzési területeknek jelölt területek helyrajzi
számos jegyzékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
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a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a
vadon élõ madarak védelmérõl, 4. cikk (1) és (2) bekezdés;
b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a
természetes élõhelyek és vadon élõ növény- és állatvilág
megõrzésérõl, 4. cikk (1) bekezdés.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
266/2006. (XII. 8.) KE
határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba
helyezésérõl
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter javaslatára,
az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben
Gagyi Miklós dandártábornok

4. §
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi
rendeltetésû területekkel érintett települések betûrendes
felsorolását, valamint a településeken található az
1–3. §-ban meghatározott területek megnevezését a 4. számú melléklete tartalmazza.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

szolgálati viszonyát, érdemei elismerése mellett a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 53. § a) pontja
alapján, kérelmére közös megegyezéssel
2006. december 30-ai hatállyal
megszüntetem, és 2006. december 31-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. október 17.
Sólyom László s. k.,

6. §
Ez a rendelet a következõ uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Dr. Szilvásy György s. k.,

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
151. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím:
1394 Budapest 62, Pf. 357).

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

KEH ügyszám: V-5/4714/2006.
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A Köztársasági Elnök
267/2006. (XII. 8.) KE
határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Tamás
Sándor dandártábornok szolgálati viszonyát 2006. december 30-án megszüntetem és 2006. december 31-ei hatállyal
nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. november 29.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/5516/2006.
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infrastruktúra operatív programot, a Környezet és energia
operatív programot, az Államreform operatív programot és
az Elektronikus közigazgatás operatív programot – az
Európai Bizottsággal folytatandó hivatalos tárgyalások
alapjául elfogadja és hozzájárul a dokumentumoknak az
Európai Bizottsághoz történõ hivatalos benyújtásához;
3. felhívja a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztost, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján az Európai Bizottság hivatalos eljárása keretében, a szükséges
technikai feltételek biztosítását követõen az ágazati operatív programokat nyújtsa be az Európai Bizottságnak;
Felelõs: a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
Határidõ: azonnal
4. felhívja a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztost, illetve az általa megbízott személyt, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati operatív programjairól
folytatandó tárgyalások során az érintett miniszterekkel
együttmûködve járjon el, és a tárgyalások lezárásáról a
Kormánynak jelentésben számoljon be.
Felelõs:

a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
az Új Magyarország Fejlesztési Tervben
érintett miniszterek
Határidõ: folyamatos
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,

A Kormány határozatai
A Kormány
1120/2006. (XII. 8.) Korm.
határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati operatív
programjainak elfogadásáról
A Kormány a magyar társadalom és gazdaság hosszú
távú fejlesztésének megalapozása, továbbá az ország elõtt
megnyíló uniós támogatások eredményes és hatékony felhasználása érdekében az alábbi határozatot hozza:
A Kormány
1. a Környezet és energia operatív program esetében
hozzájárul, hogy a partnerségre bocsátott változathoz képest a „hatékony energiafelhasználás növelése”, illetve a
„természeti értékeink jó kezelése” prioritási tengelyekre
jutó források növekedjenek, egyben az „egészséges, tiszta
települések”, a „vizeink jó kezelése”, illetve „a megújuló
energiaforrások” prioritásokra jutó források csökkenjenek;
2. a bemutatott ágazati operatív programokat – azaz
a Gazdaságfejlesztés operatív programot, a Társadalmi

szociális és munkaügyi miniszter

A külügyminiszter határozatai
A külügyminiszter
28/2006. (XII. 8.) KüM
határozata
a „Mértéktelen sérülést okozónak vagy
megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthetõ egyes
hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról,
illetõleg korlátozásáról” szóló, Genfben, 1980. évi
október hó 10. napján kelt Egyezmény mellékletét
képezõ „A háborúból visszamaradt
robbanószerkezetekrõl” intézkedõ, Genfben,
2003. november 28-án elfogadott V. kiegészítõ
Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 184/2006. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 2–3. §-ai hatálybalépésérõl
Az 1984. évi 2. törvényerejû rendelettel kihirdetett, a
„Mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés
nélkül hatónak tekinthetõ egyes hagyományos fegyverek
alkalmazásának betiltásáról, illetõleg korlátozásáról”
szóló, Genfben, az 1980. évi október hó 15. napján kelt
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Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdése szerint „annak az államnak a vonatkozásában, amely azt követõen ismeri el a
jelen Egyezmény mellékletét képezõ valamelyik jegyzõkönyvet magára nézve kötelezõnek, hogy húsz állam már
errõl értesítést küldött, a jegyzõkönyv attól az idõponttól
számított hat hónap elteltével lép hatályba, amelyen az
állam a jegyzõkönyv elismerésérõl szóló nyilatkozatot
megküldte.”
A Magyar Köztársaság a Mértéktelen sérülést okozónak
vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthetõ egyes
hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetõleg korlátozásáról szóló, Genfben, 1980. évi október hó
10. napján kelt Egyezmény mellékletét képezõ „A háborúból visszamaradt robbanószerkezetekrõl” intézkedõ,
Genfben, 2003. november 28-án elfogadott V. kiegészítõ
Jegyzõkönyvet magára nézve 2006. november 13-án
ismerte el kötelezõnek.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 184/2006.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapítom, hogy a Mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthetõ egyes hagyományos
fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetõleg korlátozásáról szóló, Genfben, 1980. évi október hó 10. napján kelt
Egyezmény mellékletét képezõ „A háborúból visszamaradt robbanószerkezetekrõl” intézkedõ, Genfben, 2003.
november 28-án elfogadott V. kiegészítõ Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 184/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet
2–3. §-ai 2007. május 13-án, azaz kettõezer-hét május
tizenharmadikán lépnek hatályba.
Horváthné dr. Fekszi Márta s. k.,
külügyminisztériumi államtitkár

A külügyminiszter
29/2006. (XII. 8.) KüM
határozata
a Nemzetközi Büntetõbíróság Statútuma Részes
Államainak Elsõ Közgyûlése által,
2002. szeptember 10-én, New Yorkban elfogadott,
a Nemzetközi Büntetõbíróság kiváltságairól
és mentességeirõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl
szóló 2006. évi XXXI. törvény 2–3. §-ainak
hatálybalépésérõl
A 2006. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Büntetõbíróság Statútuma Részes Államainak Elsõ
Közgyûlése által, 2002. szeptember 10-én, New Yorkban
elfogadott, a Nemzetközi Büntetõbíróság kiváltságairól és
mentességeirõl szóló Megállapodás 35. cikk 2. pontja szerint a Megállapodást a tizedik megerõsítõ, elfogadó vagy
jóváhagyó okirat Fõtitkárnál történt letétbe helyezése után
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megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó államok vonatkozásában
a Megállapodás a megerõsítõ, elfogadó vagy jóváhagyó
okirat letétbe helyezését követõ 30. napon lép hatályba.
A megerõsítõ okiratnak az Egyezmény 35. cikk 2. pontja szerinti letétbe helyezésére a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2006. március 22-én került sor.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2006. évi XXXI.
törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Nemzetközi Büntetõbíróság Statútuma Részes Államainak
Elsõ Közgyûlése által, 2002. szeptember 10-én, New
Yorkban elfogadott, a Nemzetközi Büntetõbíróság kiváltságairól és mentességeirõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2006. évi XXXI. törvény 2–3. §-ai 2006. április
21-én, azaz kettõezer-hat április huszonegyedikén,
hatályba léptek.
Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
26/2006. (XII. 5.) OVB
állásfoglalása
a jogorvoslattal kapcsolatos határidõk számításáról
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvényben (a továbbiakban: Ve.) írt hatásköreiben a jogorvoslattal kapcsolatos határidõknek a
választási bizottságok általi számításáról az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 3. § c) és e) pontjai szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek – a többi között – érvényre kell juttatniuk az
alábbi alapelveket:
„c) esélyegyenlõség a jelöltek és a jelölõ szervezetek
között,”
„e) jogorvoslat lehetõsége és pártatlan elbírálása”.
A 4. § (3) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidõk jogvesztõk, azok – ha a törvény másképpen nem rendelkezik – a határidõ utolsó napján 16
órakor járnak le.
A jogorvoslatok körében a 77. § (1) bekezdése a
következõ:
„Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetõleg a
választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatko-
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zással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani,
hogy az legkésõbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétõl számított három napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétõl
– áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történõ beérkezésétõl – számított három napon belül dönt.”
Ugyancsak jogorvoslatot szabályozó rendelkezések az
alábbiak:
„79. § (1) A választási bizottság elsõfokú határozata
ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölõ szervezet,
illetõleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést
nyújthat be.
80. § (1) A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó
választási bizottságnál (szavazatszámláló bizottság döntése elleni fellebbezés esetén az elbírálására jogosult választási bizottságnál) kell elõterjeszteni.
(2) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a megtámadott határozat meghozatalától számított
három napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti
választási bizottsághoz.
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81. § (1) A fellebbezésrõl az annak elbírálására jogosult
választási bizottság a beérkezésétõl számított három napon belül dönt.”
„80. § (3) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos döntése elleni
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a választási bizottság döntését követõ napon megérkezzen. A
fellebbezést elbíráló választási bizottság legkésõbb a fellebbezés felterjesztését követõ napon dönt.”
A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – a
jelöltek és jelölõ szervezetek közötti esélyegyenlõség, valamint a jogorvoslat pártatlan elbírálása követelményeire
figyelemmel – megállapítja, hogy a választási bizottságokhoz a jogvesztõ határidõn belül a 16 órát követõen érkezett
beadványok tekintetében a jogorvoslattal kapcsolatos határidõk számításának kezdõ napja a beadvány beérkezését
követõ nap.
Dr. Halmai Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2007. évi elõfizetési díj fél évre

7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.
fél évre: 11 466 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapelátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Jogtanácsadó

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
15 372 Ft/év Közlekedési Értesítõ
22 932 Ft/év Kulturális Közlöny
5 544 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
18 900 Ft/év Munkaügyi Közlöny
4 788 Ft/év Oktatási Közlöny
25 452 Ft/év Pénzügyi Közlöny
22 176 Ft/év Sportértesítõ
27 720 Ft/év Statisztikai Közlöny
3 528 Ft/év Szociális Közlöny
18 396 Ft/év Turisztikai Értesítõ
23 436 Ft/év Ügyészségi Közlöny
6 552 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
18 648 Ft/év Pénzügyi Szemle
15 876 Ft/év L'udové noviny
6 804 Ft/év Neue Zeitung

15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év
3 780 Ft/év
4 788 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
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
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
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 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.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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