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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

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 ren de let ha tá lya ki ter jed a 2007–2013-as prog ra mo -
zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap -
ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból
(a továb biak ban: ala pok) a II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv
(a továb biak ban: NFT) ke re té ben társ fi nan szí ro zott tá mo -
ga tá sok ha zai le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ ter mé sze tes
sze mé lyek re, jogi sze mé lyek re, il let ve jogi sze mé lyi ség gel 
nem ren del ke zõ szer ve ze tek re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) A ren de let al kal ma zá sá ban
a) ak ció terv: az ope ra tív prog ram vagy egyes pri o ri tás -

ten ge lyek vég re haj tá sá ra vo nat ko zó, két vagy több évre
 szóló rész le tes prog ra mo zá si és vég re haj tá si dokumentum;

b) au dit bi zott ság: az ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok
le bo nyo lí tá sá ban (bel sõ kont roll rend sze rek ha té kony és
ered mé nyes mû köd te té sé ben, a pénz ügyi-szám vi te li be -
szá mo lá si kö te le zett sé gek tel je sí té sé ben) érin tett szer ve -
ze tek ve ze té sét a sza bály sze rû és sza bá lyo zott szer ve ze ti
mû kö dés nyo mon kö ve té sé ben tá mo ga tó tes tü let;

c) bí rá ló bi zott ság: a pro jekt ja vas la tok tá mo ga tá sá ra
vagy el uta sí tá sá ra az ér té ke lés alap ján dön té si ja vas la tot
tevõ tes tü let;

d) egy for du lós pá lyá zat: pá lyá za tos pro jekt ki vá lasz tá -
si el já rás, amely nek so rán ki zá ró lag rész le tes pro jekt ja -
vas lat ke rül be nyúj tás ra;

e) egy sé ges mo ni tor ing in for má ci ós rend szer (a továb -
biak ban: EMIR): az Eu ró pai Unió alap ja i ból nyúj tott
pénz ügyi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló
prog ra mok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból lét re ho zott egy -

sé ges ügy vi te li szá mí tó gé pes rend szer, amely ki zá ró la go -
san jo go sult a prog ra mok mo ni tor ing ada ta i nak gyûj té sé re
és rend sze re zé sé re;

f) Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü let: a fej lesz tés po li -
ti ka meg va ló sí tá sá val össze füg gõ egyes szer ve ze ti kér dé -
sek rõl  szóló 1065/2006. (VI. 29.) Korm. ha tá ro zat ban
meg ha tá ro zott, a fej lesz tés po li ti ka te rü le tén ho zan dó kor -
mány za ti dön té sek meg ala po zott elõ ké szí té sé ért fe le lõs
ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ, dön tés-elõ ké szí tõ, ko or di ná ló
tes tü let;

g) két for du lós pá lyá zat: pá lyá za tos pro jekt ki vá lasz tá si 
el já rás, amely nek so rán elõ ször elõ ze tes pro jekt ja vas lat,
majd – amennyi ben az alap ján in do kolt a pro jekt ja vas lat
rész le tes ki dol go zá sa – rész le tes pro jekt ja vas lat ke rül be -
nyúj tás ra;

h) ki emelt pro jekt: a Kor mány ál tal egye di leg, pá lyáz -
ta tás nél kül jó vá ha gyott pro jekt, ame lyet az ak ció terv ne -
ve sít ve tar tal maz;

i) komp lex prog ram: több ága za tot érin tõ és több ope -
ra tív prog ram ke re té ben meg va ló sí tan dó, egy más sal szo -
ros kap cso lat ban álló pro jek tek együt te se;

j) köz pon ti har mo ni zá ci ós egy ség: az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter ál tal az ál lam ház tar tá si bel sõ pénz ügyi
el len õr zé si rend szer köz pon ti har mo ni zá ci ó já ra, sza bá lyo -
zá sá nak elõ ké szí té sé re és ko or di ná ci ó já ra, va la mint fej -
lesz té sé re ki je lölt szer ve ze ti egy ség;

k) mi nisz ter: az ope ra tív prog ram vagy pri o ri tás ten -
gely, ki vé te les eset ben a pri o ri tás ten gely egy ré sze ál tal le -
fe dett szak mai te rü le tért fe le lõs mi nisz ter (a tech ni kai se -
gít ség nyúj tás ope ra tív prog ram ese té ben a fej lesz tés po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter);

l) Nem ze ti Fej lesz té si Ta nács: a Nem ze ti Fej lesz té si
Ta nács lét re ho zá sá ról  szóló 1064/2006. (VI. 29.) Korm.
ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott, a fej lesz tés po li ti kai cé lok
meg va ló su lá sát nyo mon kö ve tõ, az NFT-ben rög zí tett cé -
lok tel je sü lé sét és az EU fej lesz té si irány el vek ér vé nye sü -
lé sét és össz hang ját ér té ke lõ, ja vas lat te võ tes tü let;

m) II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv: a Ta nács
1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.) az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ra és
a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek
meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren de let ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl (a továb biak ban: 1083/2006/EK ren de let) 
1083/2006/EK ren de let ben fog lalt nem ze ti stra té gia re fe -
ren ciake ret fo gal ma sze rint ér ten dõ meg ne ve zés;

n) pro jekt:

na) egy ön ál ló fej lesz tés, vagy

nb) több ha son ló célú, egyen ként 10 mil lió fo rint nál
vagy az ak ció terv ben meg ha tá ro zott et tõl el té rõ összeg nél
nem na gyobb össz költ sé gû fej lesz tés meg va ló sí tá sát cél zó 
tá mo ga tá si alap (köz ve tett tá mo ga tás), vagy

nc) ha son ló célú fej lesz té sek meg va ló sí tá sát cél zó hi -
tel, tõke vagy ga ran cia esz köz;
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o) pro jektgaz da: min den pro jekt ese té ben
oa) egy ön ál ló fej lesz tés meg va ló sí tó ja, kon zor ci um

ese tén a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség gel (a továb biak -
ban: NFÜ), il let ve a köz re mû kö dõ szer ve zet tel való kap -
cso lat tar tás ra ki je lölt, vagy

ob) egy tá mo ga tá si alap ke ze lõ je, vagy
oc) egy hi tel, tõke vagy ga ran cia esz köz le bo nyo lí tó ja;
p) tá mo ga tá si konst ruk ció: egy pá lyá za ti ki írás, il let ve

egy vagy több ha son ló cél lal meg va ló su ló ki emelt pro jekt,
il let ve nagy pro jekt;

q) tá mo ga tá si szer zõ dés: az NFÜ vagy a köz re mû kö dõ
szer ve zet és a ked vez mé nye zett kö zött lét re jött szer zõ dés,
amely tar tal maz za a tá mo ga tás nyúj tá sá nak és fel hasz ná lá -
sá nak rész le tes sza bá lya it.

(2) Az (1) be kez dés ben nem sze rep lõ fo gal mak az
1083/2006/EK ren de let ben fog lal tak sze rint értelme -
zendõk.

INTÉZMÉNYRENDSZER

A Kormány feladata

3.  §

A Kor mány az NFT te kin te té ben:
a) dönt az NFT és az ope ra tív prog ra mok tar tal má ra és

azok mó do sí tá sá ra vo nat ko zó an az Eu ró pai Bi zott ság szá -
má ra be nyúj tan dó javaslatokról;

b) el fo gad ja az NFT ke re té ben meg va ló sí tan dó – az
1083/2006/EK ren de let 39. cik ke sze rin ti – nagy pro jek -
tek re vo nat ko zó an az Eu ró pai Bi zott ság szá má ra
benyújtandó javaslatokat;

c) jó vá hagy ja az ak ció ter ve ket és azok mó do sí tá sa it, a
nagy pro jekt, il let ve ki emelt pro jekt ja vas la to kat;

d) jó vá hagy ja az ope ra tív prog ram ban, il let ve ak ció -
terv ben nem ne ve sí tett, 5 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá -
mo ga tás ra ja va solt – va la mint a mi nisz ter és az NFÜ
egyet ér té sé nek hi á nyá ban az 1 mil li árd fo rin tot meg ha la dó 
tá mo ga tá si igé nyû – pro jekt ja vas la to kat;

e) rend sze re sen ér té ke li az NFT meg va ló sí tá sá nak elõ -
re ha la dá sát.

A Nemzeti Fejlesztési Tanács feladata

4.  §

A Nem ze ti Fej lesz té si Ta nács az NFT ter ve zé sé re és
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó an ér té ke li a fej lesz tés po li ti kai
cé lok meg va ló su lá sát, az NFT-ben rög zí tett cé lok tel je sü -
lé sét, az EU fej lesz té si irány el vek ér vé nye sü lé sét és össz -
hang ját, ja vas la tot te het a Kor mány ré szé re fej lesz té si ter -
vek mó do sí tá sá ra.

A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület feladata

5.  §

A Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü let az NFT ter ve zé -
sé re és vég re haj tá sá ra vo nat ko zó an ja vas la tot dol goz ki,
ál lást fog lal a Kor mány szá má ra a hosszú- és kö zép tá vú
fej lesz té si és ter ve zé si fel ada tok ról, az Eu ró pai Unió pénz -
ügyi tá mo ga tá sa i nak igény be vé te lé hez szük sé ges ter vek -
rõl, az ope ra tív prog ra mok ról, a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá hoz szük sé ges in téz mény rend szer ki ala kí tá sá ról, va la -
mint e té ma kör ben in do kolt sza bá lyo zás ról. En nek kö ré -
ben kü lö nö sen

a) meg tár gyal ja – a kor mány ülést meg elõ zõ en – a fej -
lesz tés po li ti kai tár gyú, il let ve fej lesz té si elõ ter jesz téseket;

b) össze han gol ja az NFT, a Nem ze ti Ak ció Prog ram, a
Fenn tart ha tó Fej lõ dés és a Nem ze ti Ag rár-vi dék fej lesz té si
Terv stra té gi ai ter ve zé sé vel kapcsolatos feladatokat;

c) vé le mé nye zi az ope ra tív prog ra mo kat;
d) vé le mé nye zi az ak ció ter vek, pá lyá za tok el ké szí té sé -

nek, ki emelt pro jek tek azo no sí tá sá nak és elõ ké szí té sé nek
mód szer ta nát és a fej lesz tés po li ti kai cé lok kal való össz -
hang ját;

e) vé le mé nye zi az ak ció ter ve ket;
f) vé le mé nye zi a pá lyá za tok tar tal mát és a pá lyá za tok

me cha niz mu sát;
g) vé le mé nye zi a komp lex prog ra mo kat, a ki emelt pro -

jek te ket és a nagy pro jek te ket;
h) nyo mon kö ve ti az ope ra tív prog ra mok, ak ció ter vek

meg va ló su lá sát, en nek ered mé nye ként kez de mé nyez he ti a 
mo ni tor ing bi zott sá gok nál az ope ra tív prog ra mok mó do sí -
tá sát;

i) vé le mé nye zi a köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki ala kí tá -
sá nak, ki vá lasz tá sá nak mód sze rét, fel té tel rend sze rét, nyo -
mon kö ve ti te vé keny sé gü ket, e szer ve ze tek mû kö dé sé rõl
rend sze re sen beszámolót, tájékoztatót kérhet.

A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter feladata

6.  §

A fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter fel ada ta kü lö -
nö sen a következõ:

a) irá nyít ja az NFÜ-t;
b) a mi nisz te rek vé le mé nyét is be mu ta tó elõ ter jesz tést

nyújt be a Kor mány ré szé re az NFT-rõl, az ope ra tív prog -
ra mok ról, az ak ció ter vek rõl, a nagy pro jek tek rõl, a ki emelt
pro jek tek rõl, az ope ra tív prog ram ban, il let ve ak ció terv ben 
nem ne ve sí tett, 5 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás ra
ja va solt – va la mint a mi nisz ter és az NFÜ egyet ér té sé nek
hi á nyá ban az 1 mil li árd forintot meghaladó támogatási
igényû – projekt javaslatokról;

c) fe lül vizs gál ja pa nasszal kap cso lat ban az NFÜ ál tal
ho zott dön tést.
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feladatai

7.  §

(1) Az NFÜ fel ada ta a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség -
rõl  szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. ren de let 2.  §-ának
b)–h) pont já val össz hang ban az NFT ter ve zé sé nek, prog -
ra mo zá sá nak, ér té ke lé sé nek és meg va ló sí tá sá nak össze -
han go lá sa, az ope ra tív prog ra mok ter ve zé sé nek, prog ra -
mo zá sá nak és megvalósításának koordinációja.

(2) Az NFÜ-nek az NFT ter ve zé sé vel és prog ra mo zá sá -
val, va la mint ér té ke lé sé vel kap cso la tos feladatai:

a) az NFT és az ope ra tív prog ra mok ter ve zé sé nek ko or -
di ná ci ó ja;

b) az ope ra tív prog ra mok ra és azok mó do sí tá sá ra vo -
nat ko zó – a mi nisz ter(ek) vé le mé nyét is be mu ta tó – elõ ter -
jesz tés el ké szí té se a Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Testület és 
a Kormány részére;

c) a Kor mány ál tal jó vá ha gyott NFT, ope ra tív prog ra -
mok és nagy pro jek tek, va la mint azok mó do sí tá sá nak be -
nyúj tá sa az Eu ró pai Bizottsághoz;

d) az ak ció ter vek el ké szí té sé hez mód szer tan kialakí -
tása;

e) a komp lex prog ra mok ter ve zé se és ér té ke lé se;

f) az NFT meg va ló su lá sá val kap cso la tos ér té ke lõ mun -
ka ko or di ná ci ó ja, NFT szin tû ér té ke lé sek és elemzések
készítése;

g) stra té gi ai vizs gá lat le foly ta tá sa leg ké sõbb 2009 és
2012 vé gé ig az összes ope ra tív prog ram te kin te té ben, a
vizs gá lat ról ké szí tett je len tés be nyúj tá sa az Európai
Bizottság részére;

h) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap, az 
Eu ró pai Ha lá sza ti Alap, az Eu ró pai Be ru há zá si Bank, az
Eu ró pai Be ru há zá si Alap, egyéb ha zai, il let ve kül föl di tá -
mo ga tás, va la mint a ha zai ága za ti, re gi o ná lis és vá ro si fej -
lesz tés po li ti kák kal való összhang biztosítása.

(3) Az NFÜ-nek az NFT meg va ló sí tá sá val kap cso la tos
fel ada tai:

a) az NFT meg va ló sí tá sá nak fo lya ma tos nyo mon kö ve -
té se;

b) be szá mo lók ké szí té se a Kor mány ré szé re az NFT
meg va ló sí tá sá ban tör tént elõ re ha la dás ról és a szük sé ges
in téz ke dé sek re vonatkozó javaslatokról;

c) az NFT egé szét vagy több ope ra tív prog ra mot együt -
te sen érin tõ kér dé sek ben kap cso lat tar tás az Eu ró pai Bi -
zott ság gal, és a Ma gyar Köz tár sa ság ér de ke i nek kép vi se -
le te;

d) a köz re mû kö dõ szer ve ze tek elõ mi nõ sí té se szem -
pont rend sze ré nek ki ala kí tá sa, az elõ mi nõ sí tés lebonyolí -
tása;

e) az NFT és az ope ra tív prog ra mok irá nyí tá si és el len -
õr zé si rend szer le írá sa i nak ki dol go zá sa, fo lya ma tos ak -
tualizálása és meg kül dé se az Európai Bizottság részére;

f) a köz re mû kö dõ szer ve ze tek tá mo ga tá sok fel hasz ná -
lá sá val kap cso la tos bel sõ el já rás rend je i nek ki ala kí tá sá hoz
mû kö dé si kézikönyv minta kidolgozása;

g) az EMIR fo lya ma tos to vább fej lesz té se, mûködte -
tése;

h) az NFT meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó egy sé ges kom -
mu ni ká ci ós stra té gia ki dol go zá sa és mó do sí tá sa, az
1083/2006/EK ren de let 69. cik ke sze rin ti tá jé koz ta tás sal
és nyil vá nos ság gal kap cso la tos kötelezettségek teljesítése;

i) egy sé ges, min den ope ra tív prog ra mot le fe dõ NFT
pá lyá za ti ügy fél szol gá lat ki ala kí tá sa és mûködtetése;

j) for rás biz to sí tá sa az ope ra tív prog ra mok fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá in, il let ve a
lebonyolítási számlákon;

k) a jo go su lat lan vagy sza bály ta lan fel hasz ná lás ból
ere dõ össze gek vissza uta lá sa az iga zo ló ha tó ság vo nat ko -
zó bankszámláira;

l) a komp lex prog ra mok meg va ló sí tá sá nak koordiná -
ciója, nyo mon kö ve té se.

(4) Az NFÜ-nek az ope ra tív prog ra mok meg va ló sí tá sá -
val kap cso la tos irá nyí tó ha tó sá gi fel ada tai különösen:

a) az ope ra tív prog ra mok, ak ció ter vek és kap cso ló dó
do ku men tu mok ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa, az ak ció ter -
vek re vo nat ko zó – a mi nisz ter(ek) vé le mé nyét is be mu tató –
elõ ter jesz tés el ké szí té se a Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes -
tü let, il let ve a Kor mány ré szé re;

b) ja vas lat té tel az ope ra tív prog ram mó do sí tá sá ra, be le -
ért ve a pénz ügyi táb la pri o ri tás ten ge lyek köz ti módosí -
tását;

c) az ope ra tív prog ram szak mai elõ re ha la dá sá nak nyo -
mon kö ve té se és fel ügye le te, kü lö nös te kin tet tel az in di ká -
to rok tel je sü lé sé re, va la mint a mo ni tor ing fo lya mat ered -
mé nye alap ján szük sé ges sé vált prog ram szin tû be avat ko -
zá sok meg té te le;

d) kez de mé nye zés és köz re mû kö dés az ope ra tív prog -
ra mot érin tõ ér té ke lé si tevékenységben;

e) a mo ni tor ing bi zott ság mû köd te té se, ügy rend jé nek
ki dol go zá sa, tit kár sá gi fel ada ta i nak ellátása;

f) az ope ra tív prog ram vég re haj tá sá ról éves je len tés ké -
szí té se, a je len tés elõ ter jesz tése a mo ni tor ing bi zott ság nak, 
majd meg kül dé se az Eu ró pai Bi zott ság nak minden év
június 30-ig;

g) az ope ra tív prog ram szak mai vég re haj tá sa te kin te té -
ben kap cso lat tar tás az Eu ró pai Bi zott ság ille té kes fõ igaz -
ga tó sá gá val;

h) ja vas lat té tel a Kor mány szá má ra a ki emelt pro jek tek
azo no sí tá sá ra, a mi nisz ter és a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács
vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel és bemutatásával;

i) a pá lyá za ti ki írá sok és tá mo ga tá si szer zõ dés min ták,
va la mint az ezen min ták tól el té rõ egye di tá mo ga tá si szer -
zõ dé sek jóváhagyása;

j) a köz re mû kö dõ szer ve zet te vé keny sé gé rõl  szóló éves 
mun ka terv vé le mé nye zé se és jóváhagyása;

k) a prog ram irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze ré nek ki -
ala kí tá sa;
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l) a pro jekt ki vá lasz tást elõ ké szí tõ bí rá ló bi zott sá gok
fel ál lí tá sa, ügy rend jé nek ki dol go zá sa és el nö ki fel ada ta i -
nak el lá tá sa, vagy en nek de le gá lá sa a köz re mû kö dõ szer -
ve zet re;

m) az ope ra tív prog ram ban, il let ve ak ció terv ben nem
ne ve sí tett, a bí rá ló bi zott ság ál tal 5 mil li árd fo rin tot meg -
ha la dó tá mo ga tás ra ja va solt pro jekt ja vas la tok ról  szóló – a 
mi nisz ter(ek) vé le mé nyét is be mu ta tó – elõ ter jesz tések el -
ké szí té se a Kor mány ré szé re;

n) az ope ra tív prog ram ban, il let ve ak ció terv ben nem
ne ve sí tett, a bí rá ló bi zott ság ál tal 1 mil li árd fo rin tot meg -
ha la dó, 5 mil li árd fo rin tot nem meg ha la dó tá mo ga tás ra ja -
va solt pro jekt ja vas la tok jó vá ha gyá sa, il let ve a mi nisz ter
és az NFÜ egyet ér té sé nek hi á nyá ban az 1 mil li árd fo rin tot
meg ha la dó tá mo ga tá si igé nyû pro jekt ja vas la tok ról  szóló
– a mi nisz ter(ek) vé le mé nyét is be mu ta tó – elõ ter jesz tések
el ké szí té se a Kor mány ré szé re;

o) az ér té ke lés alap ján a 2 mil li árd fo rin tot nem meg ha -
la dó tá mo ga tás ra ja va solt pro jekt ja vas la tok jó vá ha gyá sa,
vagy – meg ha tá ro zott összeg ha tár alatt és fel té te lek sze -
rint – en nek de le gá lá sa a köz re mû kö dõ szer ve zet re;

p) el szá mo lás az iga zo ló ha tó ság felé.

(5) Az NFÜ-nek a köz re mû kö dõ szer ve ze tek kel kap -
cso la tos fel ada tai:

a) ja vas lat té tel a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
nek a köz re mû kö dõ szer ve zet ki vá lasz tá sá ra;

b) a köz re mû kö dõ szer ve zet tel szer zõ dés meg kö té se, a
köz re mû kö dõ szer ve zet szol gál ta tá sa i ért tel je sít mény ala -
pú fi nan szí ro zás biz to sí tá sa; a szer zõ dés a tu laj do no si és
irá nyí tá si jo go kat gya kor ló mi nisz ter jó vá ha gyá sá val lép
ha tály ba;

c) a köz re mû kö dõ szer ve zet tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá val kap cso la tos bel sõ el já rás rend jé nek jó vá ha gyá sa;

d) az ope ra tív prog ram meg va ló sí tá sá nak rész le te it
sza bá lyo zó uta sí tá sok ki dol go zá sa és ki adá sa;

e) a köz re mû kö dõ szer ve zet ope ra tív prog ram mal kap -
cso la tos te vé keny sé gé nek tá mo ga tás po li ti kai fel ügye le te,
el len õr zé se és ér té ke lé se;

f) rend szer szin tû sza bály ta lan ság fel me rü lé se ese tén a
köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal vég zett és a sza bály ta lan ság -
gal érin tett te vé keny sé gek fel füg gesz té se, il let ve szük ség
sze rint egyéb kor rek ci ós in téz ke dé sek meg té te le.

(6) Az NFÜ bel sõ sza bály za ta i ban – az 1083/2006/EK
ren de let 60. cik ké ben meg ha tá ro zott fe le lõs ség nek meg -
fele lõen – meg ha tá roz za az irá nyí tó ha tó sá gok rész le tes
fel adat- és ha tás kö rét.

(7) A re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok, va la mint a több ré -
gió együtt mû kö dé sé re ala po zott komp lex prog ra mok ter -
ve zé sé nek ko or di ná ci ó ját az NFÜ az ön kor mány za ti és te -
rü let fej lesz té si mi nisz ter rel együtt lát ja el.

A miniszterek feladatai

8.  §

(1) A mi nisz ter fel ada ta a szak mai fe le lõs sé gé be tar to zó
ope ra tív prog ram vagy pri o ri tás ten gely és ak ció terv szak -
mai ki dol go zá sá ban való rész vé tel, en nek so rán a Kor -
mány szak po li ti ká já nak érvényesítése.

(2) A mi nisz ter nek az ope ra tív prog ram vagy pri o ri tás -
ten gely és ak ció terv ki dol go zá sá val és meg va ló sí tá sá val
kap cso la tos feladata különösen

a) tag de le gá lá sa a mo ni tor ing bi zott ság ba;

b) ja vas lat té tel az ope ra tív prog ram vagy pri o ri tás ten -
gely, ki vé te les eset ben a pri o ri tás ten gely egy ré sze tar tal -
má ra, va la mint mó do sí tá sá nak kez de mé nye zé se a köz re -
mû kö dõ szer ve ze tek be vo ná sá val; a javaslat megküldése
az NFÜ számára;

c) ja vas lat té tel az ak ció terv tar tal má ra, va la mint mó do -
sí tá sá nak kez de mé nye zé se a köz re mû kö dõ szer ve ze tek
be vo ná sá val; a ja vas lat meg kül dé se az NFÜ szá má ra.
Amennyi ben egy ope ra tív prog ram pri o ri tás ten ge lye i ért
több mi nisz ter fe le lõs, az érin tett pri o ri tás ten ge lye kért fe -
le lõs mi nisz ter és az ope ra tív prog ram for rá sa i nak leg na -
gyobb ré szé ért fe le lõs mi nisz ter kö zö sen tesz ja vas la tot;

d) ja vas lat té tel az NFÜ-nek ki emelt pro jek tek, il let ve
nagy pro jek tek azo no sí tá sá ra, a más szer ve ze tek ál tal ja va -
solt ki emelt pro jek tek, il let ve nagy pro jek tek vé le mé nye -
zé se a közremûködõ szervezet bevonásával;

e) rész vé tel a pá lyá za ti ki írá sok ki dol go zá sá ban;

f) tag de le gá lá sa a bí rá ló bi zott sá gok ba;

g) az 1 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tá si igé nyû
pro jekt ja vas la tok te kin te té ben szak mai ál lás fog la lás ki -
ala kí tá sa, va la mint az ezen ala pu ló ér té ke lés megküldése
az NFÜ számára;

h) ja vas lat té tel az NFÜ-nek a köz re mû kö dõ szer ve ze -
tek ki vá lasz tá sá ra, amennyi ben a tu laj do no si és irá nyí tá si
jo go kat gya ko rol ja, az NFÜ és a köz re mû kö dõ szer ve zet
kö zött kötött szerzõdés jóváhagyása;

i) a ki zá ró lag ha zai for rás ból fi nan szí ro zott tá mo ga tá -
sok és a rész ben vagy egész ben eu ró pai uni ós for rá sok ból
fi nan szí ro zott tá mo ga tá sok össze han go lá sa, az átfedések
kiküszöbölése.

9.  §

(1) A re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok, va la mint a több ré -
gió együtt mû kö dé sé re ala po zott komp lex prog ra mok ese -
té ben a 7.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada tok el vég zé sé ért, az
ez zel kap cso la tos ter ve zé si és meg va ló sí tá si fel ada tok
 koordinációjáért az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter fe le lõs.

2006/151. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11981



(2) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
e fel ada tok el lá tá sa so rán az érin tett re gi o ná lis fej lesz té si
ta ná csok kal, va la mint – más mi nisz te rek szak mai fe le lõs -
sé gé be tar to zó pri o ri tás ten gely ese té ben – az érin tett mi -
nisz te rek kel egyez tet ve jár el.

(3) Az érin tett re gi o ná lis fej lesz té si ta ná cso kat, va la -
mint – más mi nisz te rek szak mai fe le lõs sé gé be tar to zó
 prioritástengely ese té ben – az érin tett mi nisz te re ket kü lön
is meg il le ti a 7.  § (2) be kez dés a), f), g), va la mint h) pont jai 
sze rin ti jog.

A közremûködõ szervezetek

10.  §

(1) Az NFT vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet -
ként részt ve het

a) köz vet le nül vagy köz ve tet ten több sé gi ál la mi tu laj -
don ban lévõ szer ve zet;

b) költ ség ve té si szerv;
c) köz ala pít vány;
d) gaz da sá gi tár sa ság.

(2) Köz re mû kö dõ szer ve zet csak olyan szer ve zet le het,
amely az NFÜ ál tal le bo nyo lí tott elõ mi nõ sí té si el já rá son
meg fe lel.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé sé rõl – a mi nisz -
ter rel tör tént kon zul tá ci ót köve tõen – az NFÜ ja vas la tot
ké szít a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek.

(4) Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé sé hez a köz be -
szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Kbt.) alap ján nem kell köz be szer zé si el já rást le -
foly tat ni, a szer ve zet ki je lö lé sé rõl a fej lesz tés po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter – ha a köz re mû kö dõ szer ve zet fe lett a tu -
laj do no si és irá nyí tá si jo go kat más mi nisz ter gya ko rol ja,
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, az
érin tett mi nisz ter rel együt tes – ren de let ben in téz ke dik.

(5) Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada tát nem meg fele -
lõen lát ja el, az NFÜ ja vas la tá ra a fej lesz tés po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter a ki je lö lést vissza von hat ja az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, és he lyé re – a mi -
nisz ter rel tör tént kon zul tá ci ót köve tõen – új köz re mû kö dõ
szer ve ze tet je löl het ki.

(6) Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé sé hez a Kbt.
alap ján köz be szer zé si el já rást kell le foly tat ni, az el já rást
az NFÜ foly tat ja le az érin tett mi nisz ter(ek) be vo ná sá val.
Az NFÜ a köz be szer zé si bí rá ló bi zott ság ba meg hív ja az
érin tett mi nisz ter(ek) kép vi se lõ jét. A ki je lö lés vissza vo ná -
sá nak, új köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé sé nek le he tõ sé -
gé rõl az NFÜ és a köz re mû kö dõ szer ve zet kö zött kö tött
szer zõ dés ren del ke zik.

11.  §

(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada tai kü lö nö sen a kö -
vet ke zõk:

a) rész vé tel az ope ra tív prog ram vagy pri o ri tás ten gely,
ki vé te les eset ben a pri o ri tás ten gely egy ré sze ki dol go zá sá -
ban, illetve módosításában;

b) rész vé tel az ak ció terv ki dol go zá sá ban, il let ve mó do -
sí tá sá ban;

c) az NFÜ ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek sze rint
éves mun ka terv ké szí té se, a mun ka terv jó vá ha gyás ra tör -
té nõ meg kül dé se az NFÜ-nek;

d) az ak ció terv alap ján az NFÜ ko or di ná ci ó ja és fel -
ügye le te mel lett és a mi nisz té ri um be vo ná sá val a pá lyá za ti 
ki írás és tá mo ga tá si szer zõ dés min ta ter ve ze té nek el ké szí -
té se; a ter ve ze tek elõ ze tes megküldése jóváhagyásra az
NFÜ-nek;

e) a pro jekt ja vas la tok be fo ga dá sa, ér té ke lé se, az 1 mil -
li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tá si igé nyû pro jekt ja vas -
la tok meg kül dé se a miniszternek értékelésre;

f) a bí rá ló bi zott sá gok tit kár sá gi fel ada ta i nak ellátása;
g) a tá mo ga tá si szer zõ dé sek, szük ség sze rin ti biz to sí té -

ki szer zõ dé sek meg kö té se és mó do sí tá sa, az NFÜ ál tal jó -
vá ha gyott tá mo ga tá si szer zõ dés min tá tól el té rõ egye di tá -
mo ga tá si szer zõ dés-ter ve ze tek elõ ze tes meg kül dé se jó vá -
ha gyás ra az NFÜ-nek;

h) a pro jek tek meg va ló sí tá sa elõ re ha la dá sá nak nyo -
mon kö ve té se, a tá mo ga tás ki fi ze té sé nek en ge dé lye zé se,
fo lya mat ba épí tett el len õr zé sek (do ku men tum ala pú el len -
õr zé sek és koc ká zat ele me zés re ala po zott hely szí ni el len -
õr zé sek) vég zé se, a pro jek tek zá rá sá val kap cso la tos fel -
ada tok el lá tá sa, sza bály ta lan ságke ze lé si rend szer ki ala kí -
tá sa és mû köd te té se;

i) el len õr zé si nyom vo nal ké szí té se és fo lya ma tos ak -
tualizálása;

j) az EMIR-ben az ada tok fo lya ma tos rög zí té se, az
adat bá zis nap ra kész sé gé nek és meg bíz ha tó sá gá nak biz to -
sí tá sa;

k) be szá mo lók ké szí té se és meg kül dé se a mi nisz ter és
az NFÜ ré szé re az ak ció terv és az éves mun ka terv meg -
valósításában tör tént elõ re ha la dás ról és a szük sé ges in téz -
ke dé sek re vonatkozó javaslatokról.

(2) Amennyi ben adott tá mo ga tá si konst ruk ció meg va ló -
sí tá sá ba köz re mû kö dõ szer ve zet nem ke rül be vo nás ra, az
(1) be kez dés d)–k) pont jai sze rin ti fel ada to kat az NFÜ
látja el.

12.  §

(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet nek az NFT meg va ló sí tá -
sá hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sa it az NFÜ az el vég zett tel -
je sít mény alapján finanszírozza.

(2) Amennyi ben a köz re mû kö dõ szer ve zet több sé gi ál -
la mi tu laj do nú szer ve zet vagy költ ség ve té si szerv, a ve ze -
tõ ki ne ve zé sét, il let ve fel men té sét a köz re mû kö dõ szer ve -
ze tet fel ügye lõ vagy a tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi -
nisz ter, il let ve a ki ne ve zés re jo go sult sze mély az NFÜ
egyet ér té sé vel kez de mé nye zi. Az éves mun ka terv ben
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meg ha tá ro zott tel je sít mény cé lok tól való je len tõs el té rés,
ké se del mes vagy sza bály ta lan tel je sí tés ese tén, az in do ko -
lás meg je lö lé sé vel az NFÜ in dít vá nyoz hat ja a köz re mû kö -
dõ szer ve zet ve ze tõ jé nek fel men té sét a köz re mû kö dõ
szervezetet felügyelõ vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló
miniszternél, illetve a kinevezésre jogosult személynél.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet az NFT meg va ló sí tá sá val
kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sá hoz al vál lal ko zót ki zá ró -
lag át me ne ti jel leg gel vagy spe ci á lis szak te rü le ten, és az
NFÜ egyet ér té sé vel von hat be. A köz re mû kö dõ szer ve zet
felelõs az alvállalkozók teljesítéséért.

Az államháztartásért felelõs miniszter feladatai

13.  §

(1) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter fel ada ta az
ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok el len õr zé sé nek sza bá -
lyo zá sa, har mo ni zá ci ó ja, ko or di ná ci ó ja, va la mint az el len -
õr zé si ha tó sá gi és iga zo ló hatósági feladatok ellátásának
biztosítása.

(2) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter fel ada tai az
ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok el len õr zé sé nek sza bá -
lyo zá sa, har mo ni zá ci ó ja, ko or di ná ci ó ja te rén, me lye ket a
köz pon ti harmonizációs egységen keresztül lát el:

a) az ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok el len õr zé sé re és 
a bel sõ kont rol lok ra vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok és
mód szer ta nok elõ ké szí té se, ki dol go zá sa és fo lya ma tos to -
vább fej lesz té se;

b) rész vé tel az el len õr zé si vo nat ko zá sú kö zös sé gi jog -
sza bá lyok és mód szer ta ni út mu ta tók ki ala kí tá sá ban, to -
vább fej lesz té sé ben, a ma gyar álláspont képviseletében;

c) an nak biz to sí tá sa, hogy az el len õr zé se ket a meg fe le -
lõ nem zet kö zi el len õr zé si stan dar dok és har mo ni zált mód -
szer tan szerint végezzék;

d) az 1083/2006/EK ren de let 71. cikk (2) be kez dé sé -
nek meg fele lõen az irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek
fel ál lí tá sá ról  szóló – az el len õr zé si ha tó ság ál tal elkészí -
tett – ér té ke lés („akk re di tá ció”) kri té ri um rend sze ré nek
véleményezése;

e) az au dit bi zott ság lét re ho zá sa és mû köd te té se;

f) a nem ze ti el len õr zé si stra té gi á ban fog lalt el len õr zé -
sek és az ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá -
ban, el len õr zé sé ben érin tett szer ve ze tek ál tal az ala pok ból
szár ma zó tá mo ga tá sok vo nat ko zá sá ban vég zett egyéb el -
len õr zé sek át te kin té se, har mo ni zá lá sa ré vén az el len õr zé si
erõ for rá sok át fe dé sek tõl mentes, hatékony és eredményes
felhasználásának biztosítása;

g) rész vé tel az 1083/2006/EK ren de let 73. cik ke sze -
rin ti egyez te té se ken;

h) rész vé tel az Eu ró pai Bi zott ság ál tal vég zett el len õr -
zé sek re adan dó tag ál la mi vá la szok ki ala kí tá sá ban, a szük -
sé ges tár gya lá sok lefolytatásában;

i) mi nõ ség ér té ke lés ke re té ben a fo lya mat ba épí tett el -
len õr zé se ket, va la mint a rend szer- és min ta vé te les el len õr -
zé se ket vég zõ szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a jog sza bá -
lyok, mód szer ta ni út mu ta tók, nem zet kö zi el len õr zé si stan -
dar dok al kal ma zá sá nak és végrehajtásának figyelemmel
kísérése, vizsgálata;

j) be szá mo ló ké szí té se a Kor mány szá má ra az uni ós tá -
mo ga tá sok el len õr zé sé nek helyzetérõl.

(3) Az el len õr zé si ha tó ság az aláb bi fel ada to kat lát ja el
az Eu ró pai Bi zott ság és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter irány mu ta tá sai, va la mint a nem zet kö zi leg el fo ga -
dott stan dar dok alap ján:

a) az 1083/2006/EK ren de let 71. cikk (2) be kez dé sé -
nek meg fele lõen az irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek ér -
té ke lé se kri té ri um rend sze ré nek ki dol go zá sa, az ér té ke lés
le foly ta tá sa, az ér té ke lés rõl  szóló jelentés és vélemény
elkészítése;

b) a nem ze ti el len õr zé si stra té gia el ké szí té se;
c) rend szer el len õr zé sek el vég zé se;
d) mû ve le tek min ta vé te les el len õr zé sé nek elvégzése;
e) el len õr zés vég zé se az Eu ró pai Bi zott ság fel ké ré se

alapján;
f) az el len õr zé si je len té sek meg ál la pí tá sai, ja vas la tai

hasz no su lá sá nak, az in téz ke dé si ter vek vég re haj tá sá nak
nyomon követése;

g) az Eu ró pai Bi zott ság felé az éves be szá mo lá si kö te -
le zett sé gek (éves el len õr zé si je len té sek és vé le mé nyek)
teljesítése;

h) a rész le ges zá ró nyi lat ko zat és az azt meg ala po zó el -
len õr zé si je len tés elkészítése;

i) a zá ró nyi lat ko zat és az azt meg ala po zó el len õr zé si je -
len tés el ké szí té se;

j) rész vé tel az 1083/2006/EK ren de let 73. cik ke sze rin -
ti egyez te té se ken;

k) rész vé tel az Eu ró pai Bi zott ság ál tal vég zett el len õr -
zé sek re adan dó tag ál la mi vá la szok ki ala kí tá sá ban, a szük -
sé ges tár gya lá sok lefolytatásában.

(4) Az iga zo ló ha tó ság az aláb bi fel ada to kat lát ja el:
a) az ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa ér -

de ké ben az ope ra tív prog ram ra vo nat ko zó át uta lás igény -
lés do ku men tá ció össze ál lí tá sa, a költ ség nyi lat ko za tok
szám sza ki pon tos sá gá nak és meg bíz ha tó sá gá nak, va la -
mint a költ sé gek alá tá masz tott sá gá nak el len õr zé sé re irá -
nyu ló el já rá sok uni ós és ha zai jog sza bá lyok nak való meg -
fe le lõ sé gé nek iga zo lá sa, és az iga zolt át uta lás igény lés do -
ku men tá ció be nyúj tá sa az Eu ró pai Bi zott ság hoz;

b) a költ ség iga zo ló nyi lat ko zat alá tá masz tá sa ér de ké -
ben az el len õr zé si ha tó ság vagy an nak ha tás kö ré ben el vég -
zett va la mennyi el len õr zés ered mé nye i nek figye lembe -
vétele;

c) a költ sé gek meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé se ér de ké -
ben sa ját ha tás kö ré ben koc ká zat elem zé sen ala pu ló min ta -
vé tel alap ján tény fel tá ró vizs gá lat és tény fel tá ró lá to ga tás
el vég zé se a pénz ügyi le bo nyo lí tás ban részt ve võ szer ve ze -
tek nél;
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d) az NFÜ ál tal kö zölt ki fi ze té si üte me zé sek alap ján a
tárgy év re és a kö vet ke zõ évre vo nat ko zó ki fi ze té si elõ re -
jel zé sek össze ál lí tá sa és be nyúj tá sa az Eu ró pai Bi zott ság -
hoz;

e) az ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá sa az
 Európai Bi zott ság tól;

f) az ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok át uta lá sa az
NFÜ vo nat ko zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá -
si keretszámlájára;

g) az iga zo ló ha tó ság pénz ügyi és szám vi te li nyil ván -
tar tá sa i nak ve ze té se, en nek ke re té ben az ala pok ból szár -
ma zó tá mo ga tás rész ben vagy egész ben tör té nõ tör lé se kö -
vet kez té ben vissza fi ze ten dõ, va la mint vissza vont össze -
gek nyil ván tar tá sa;

h) az ad mi niszt ra tív hi bák, va la mint az ope ra tív prog -
ram meg va ló sí tá sa so rán be kö vet ke zett sza bály ta lan sá gok 
kö vet kez té ben szük sé ges sé váló pénz ügyi kor rek ci ók vég -
re haj tá sa, a vissza fi ze tett ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá -
sok Európai Bizottság felé történõ elszámolása.

Monitoring bizottságok

14.  §

(1) Az ope ra tív prog ra mok vég re haj tá sát mo ni tor ing bi -
zott sá gok kö ve tik nyomon.

(2) A mo ni tor ing bi zott ság el nö ke a Fej lesz tés po li ti kai
Irá nyí tó Tes tü let nek az adott prog ra mért felelõs tagja.

(3) A mo ni tor ing bi zott ság tag ja i nak szá ma leg fel jebb
35 fõ. A mo ni tor ing bi zott ság ba ta got de le gál az irá nyí tó
ha tó ság, va la mint az irá nyí tó hatóság felkérése alapján:

a) az érin tett mi nisz te rek,
b) a köz re mû kö dõ szer ve ze tek,
c) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter,
d) az érin tett re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok,
e) az ön kor mány za ti szö vet sé gek kö zö sen je lölt egy

kép vi se lõ je,
f) leg alább egy kör nye zet vé del mi ci vil szer ve zet,
g) a ro má kat, a fo gya té kos ság gal élõ em be re ket és a

nõk és fér fi ak esély egyen lõ sé gét kép vi se lõ leg alább
egy-egy ci vil szer ve zet,

h) az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ka vál la lói
és mun kál ta tói oldala,

i) szak mai szer ve ze tek.

(4) A ta gok leg alább fe lét a (3) be kez dés d)–i) pont jai
sze rin ti nem kor mány za ti szer ve ze tek delegálják.

(5) A mo ni tor ing bi zott ság mun ká já ban ta nács ko zá si
jog gal részt vehet

a) az Eu ró pai Bi zott ság és – amennyi ben az adott ope -
ra tív prog ram fi nan szí ro zá sá hoz hoz zá já rul – az Eu ró pai
Be ru há zá si Bank, va la mint az Eu ró pai Be ru há zá si Alap
képviselõje;

b) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Alap
és az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap fel hasz ná lá sá ért fe le lõs szer -
ve zet kép vi se lõ je;

c) az iga zo ló ha tó ság, az el len õr zé si ha tó ság és a köz -
pon ti har mo ni zá ci ós egy ség képviselõje.

(6) A mo ni tor ing bi zott ság
a) el lát ja az 1083/2006/EK ren de let 65. cik ké ben meg -

ha tá ro zott fel ada to kat,
b) meg tár gyal ja az ak ció ter vet.

(7) A mo ni tor ing bi zott ság ha tá ro za tai meg ho za ta la kor
kon szen zus ra tö rek szik. Amennyi ben egy adott kér dés ben
kon szen zus ki ala kí tá sá ra nincs le he tõ ség, a ta gok több sé -
gé nek tá mo ga tá sa szük sé ges a ha tá ro zat meg ho za ta lá hoz.
Szavazategyenlõség esetén az elnök dönt.

(8) Az 1083/2006/EK ren de let 65. cikk a) pont ja sze rin -
ti pro jekt ki vá lasz tá si szem pon tok meg ha tá ro zá sa kor biz -
to sí ta ni kell, hogy olyan pro jek tek ke rül je nek
kiválasztásra, amelyek

a) meg va ló su lá sa hoz zá já rul az ope ra tív prog ram tár sa -
dal mi-gaz da sá gi céljaihoz;

b) egy ér tel mû, mér he tõ és el ér he tõ cé lok kal ren del kez -
nek;

c) költ ségha té ko nyak;
d) pén zü gyi leg és szer ve ze ti leg fenn tart ha tók;
e) hoz zá já rul nak a kör nye ze ti fenn tart ha tó ság és az

esély egyen lõ ség ér vé nye sí té sé hez;
f) meg va ló su lá sá nak fel té te lei biz to sí tot tak.

A programozással kapcsolatos rendelkezések

15.  §

(1) A tá mo ga tá si konst ruk ci ó kat és az azok hoz kap cso -
ló dó in for má ci ó kat az egy ope ra tív prog ram ra, vagy – ha a
kü lön bö zõ pri o ri tás ten ge lye kért kü lön bö zõ mi nisz te rek,
il let ve re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok fe le lõ sek – egy vagy
több pri o ri tás ten gely re vonatkozóan készülõ akcióterv
határozza meg.

(2) Az ak ció terv tar tal maz za
a) az ope ra tív prog ram, il let ve pri o ri tás ten gely meg va -

ló sí tá sá nak be mu ta tá sát, üte me zé sét és in di ka tív for rás fel -
osz tá sát a tel jes programozási idõszakra;

b) a tá mo ga tá si konst ruk ci ók be mu ta tá sát leg alább
2 évre.

(3) Az ak ció terv ben sze rep lõ tá mo ga tá si konst ruk ci ó kat 
rész le tes in dok lás sal kell alátámasztani.

(4) Az ak ció terv az EU tá mo ga tás sal meg va ló su ló
konst ruk ci ók mel lett tar tal maz hat ja a köz pon ti költ ség ve -
té si tá mo ga tás sal meg va ló su ló konstrukciókat is.

(5) Az ak ció terv ké szí tés hez az NFÜ mód szer ta ni út mu -
ta tást ad.
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(6) Az ak ció terv tar tal má ra az NFÜ mód szer ta ni út mu -
ta tá sa és ko or di ná ci ó ja mel lett a mi nisz ter ja vas la tot tesz, a 
köz re mû kö dõ szer ve ze tek be vo ná sá val; a ja vas la tot a mi -
nisz ter az NFÜ szá má ra meg kül di.

(7) Az ak ció terv re vo nat ko zó an az NFÜ a Kor mány szá -
má ra elõ ter jesz tést készít.

(8) Az ak ció ter vet a Kor mány hagy ja jóvá.

(9) Az ak ció ter vet az NFÜ a jó vá ha gyást köve tõen el he -
lye zi sa ját hon lap ján, to váb bá köz zé té tel cél já ból meg kül -
di a kor mány za ti in ter ne tes portál fenntartójának.

(10) A tá mo ga tá si konst ruk ci ó kat az NFÜ az ak ció terv
jó vá ha gyá sát kö ve tõ 2 éven be lül ér té ke li és fe lül vizs gál ja. 
Az ak ció terv ben meg kell ha tá roz ni az ér té ke lés és fe lül -
vizs gá lat mód ját, il lesz ked ve az NFT értékelési tervéhez.

16.  §

(1) Az ak ció terv ben az ope ra tív prog ram, il let ve pri o ri -
tás ten gely meg va ló sí tá sá nak be mu ta tá sa tartalmazza

a) a tá mo ga tá si konst ruk ci ók fel so ro lá sát;
b) az egyes tá mo ga tá si konst ruk ci ók ter ve zett kö te le -

zett ség vál la lá sá nak éves ütemezését.

(2) Az ak ció terv ben a tá mo ga tá si konst ruk ció rész le tes
be mu ta tá sa tartalmazza:

a) a tá mo ga tás in do kolt sá gát és cél ját;
b) a tá mo gat ha tó te vé keny sé ge ket;
c) a tá mo ga tás ra jo go sul tak kö rét;
d) a tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló for rás mér té két;
e) a tá mo ga tás for má ját (vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -

tás, hi tel, tõke, ga ran cia);
f) a szám sze rû sí tett cé lo kat (in di ká to ro kat);
g) a pro jekt ki vá lasz tás el já rá sát (nagy pro jekt, ki emelt

pro jekt, két for du lós pá lyá zat, egy for du lós pá lyá zat) és
szempontjait;

h) amennyi ben a tá mo ga tá si konst ruk ció nagy pro jek -
tek, il let ve ki emelt pro jek tek meg va ló sí tá sát tá mo gat ja, a
meg va ló sí tan dó nagy pro jek tek, il let ve ki emelt projektek
indikatív listáját.

(3) A pro jekt ki vá lasz tás min den tá mo ga tá si konst ruk -
ció ese té ben a kö vet ke zõ el já rá sok egyi ke sze rint tör tén -
het:

a) nagy pro jekt;
b) ki emelt pro jekt;
c) két for du lós pá lyá zat;
d) egy for du lós pá lyá zat.

(4) Az el já rá sok al kal ma zá sá nak együt tes fel té te lei:
a) nagy pro jekt ese tén:
aa) a pro jekt össz költ sé ge meg ha lad ja az 50 mil lió – a

kör nye zet vé de lem te rü le tén a 25 mil lió – eurót,
ab) a pro jekt mû sza ki-gaz da sá gi szem pont ból nem

bont ha tó ön ál ló ré szek re,

ac) a pro jek tet az ope ra tív prog ram vagy – amennyi ben
a pro jekt meg va ló sí tá sá ra az ope ra tív prog ram ter ve zé sét
köve tõen szü le tik ja vas lat – az ak ció terv tartalmazza;

b) ki emelt pro jekt ese tén:
ba) a pro jektgaz da költ ség ve té si szerv, 100%-os ál la mi 

tu laj don ban lévõ szer ve zet, ön kor mány zat, ön kor mány za -
ti tár su lás vagy ön kor mány za ti in téz mény, il let ve egy ház,

bb) a pro jek tet az ak ció terv tar tal maz za;
c) két for du lós pá lyá zat ese tén:
ca) a pro jekt gaz da költ ség ve té si szerv, 100%-os ál la mi 

tu laj don ban lévõ szer ve zet, ön kor mány zat, ön kor mány za -
ti tár su lás vagy ön kor mány za ti in téz mény, illetve egyház,

cb) a tá mo ga tá si konst ruk ció ke re té ben adott év ben tá -
mo ga tan dó pro jek tek vár ha tó szá ma nem több mint 25,

cc) az egyes pro jek tek tá mo ga tá si igé nye meg ha lad ja a
250 mil lió forintot,

cd) a pro jek tek fej lesz té sé hez a köz re mû kö dõ szer ve -
zet – a pro jekt ja vas lat ki dol go zá sá ra nem ki ter je dõ – in -
gye nes szak mai iránymutatást ad,

ce) a pro jekt ki vá lasz tás idõ igé nye nem ve szé lyez te ti a
prog ram ha tár idõk sze rin ti meg va ló sí tá sát;

d) egy for du lós pá lyá zat: nem áll nak fenn a nagy pro -
jekt, a ki emelt pro jekt vagy a két for du lós pá lyá zat felté -
telei.

(5) Az NFÜ elõ ter jesz tése alap ján a Kor mány a (4) be -
kez dés ba), il let ve ca)–cc) pont ja i ban meg ha tá ro zott al kal -
ma zá si fel té te lek tõl in do kolt eset ben el tér het, az el té rést az 
akciótervben megjeleníti.

17.  §

(1) Ki emelt pro jekt nek, il let ve nagy pro jekt nek az ak -
ció terv ben tör té nõ elõ ze tes ne ve sí té sé re javaslatot tehet

a) az érin tett mi nisz ter,
b) az érin tett re gi o ná lis fej lesz té si ta nács,
c) az NFÜ.

(2) A ne ve sí tés re ja vas la tot tevõ szer ve zet, il let ve tes tü -
let elõ ze tesen meg gyõ zõ dik róla, hogy a ja va solt ki emelt
pro jekt, il let ve nagyprojekt

a) meg va ló su lá sa hoz zá já rul az ope ra tív prog ram tár sa -
dal mi-gaz da sá gi céljaihoz;

b) egy ér tel mû, mér he tõ és el ér he tõ cé lok kal rendel -
kezik;

c) költ ségha té kony;
d) meg fele lõen elõ ké szí tett, így gyors megvalósítá -

sának fel té te lei biz to sí tot tak.

(3) Az NFÜ ér te sí tést küld az érin tett mi nisz ter nek és re -
gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok nak, akik az ér te sí tés kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül vé le ményt kül de nek
azok ról a ja va solt ki emelt pro jek tek rõl, il let ve nagy pro -
jekt rõl, ame lyek elõ ze tes nevesítésére nem maguk tettek
javaslatot.

(4) Az NFÜ a ka pott vé le mé nye ket, va la mint a ja va solt
ki emelt pro jek tek, il let ve nagy pro jek tek – a (2) be kez dés -
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ben meg ha tá ro zott szem pon tok sze rin ti – tar tal mi mó do sí -
tá sá ra tett ja vas la to kat be mu tat ja az ak ció terv re vo nat ko zó 
elõ ter jesz tésben.

(5) A ki emelt pro jekt, il let ve nagy pro jekt elõ ze tes ne ve -
sí té se nem je lent ga ran ci át a pro jekt támogatására.

(6) A ki emelt pro jekt, il let ve nagy pro jekt fej lesz té sé -
hez, az eset le ges köz be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sá hoz a
köz re mû kö dõ szer ve zet szakmai iránymutatást ad.

A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Összeférhetetlenség

18.  §

(1) A tá mo ga tás ra vo nat ko zó dön tés elõ ké szí té sé ben
vagy meg ho za ta lá ban nem ve het részt az a sze mély vagy
szer ve zet, aki (amely) az adott tá mo ga tá si konst ruk ci ó ra
pro jekt ja vas la tot nyúj tott be, vagy a pro jekt ja vas lat el ké -
szí té sé ben részt vett (a továb biak ban: ér de kelt szervezet),
illetõleg az olyan személy, aki

a) az ér de kelt szer ve zet tel mun ka vi szony ban vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll;

b) az ér de kelt szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je vagy
fel ügye lõ bi zott sá gá nak tagja;

c) az ér de kelt szer ve zet tag ja, vagy ab ban köz vet len
vagy köz ve tett tu laj do ni ré sze se dés sel rendelkezik;

d) az ér té ke lés re, mi nõ ség-el len õr zés re vagy bí rá lat ra
be nyúj tott do ku men tu mok elõ ké szí té sé ben vagy ki dol go -
zá sá ban bár mi lyen formában részt vett;

e) az a)–d) pont sze rin ti sze mély nek a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  § b) pont ja sze -
rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja;

f) el fo gult sá gát a bí rá ló bi zott ság meg ál la pít ja.

(2) Az egy for du lós és két for du lós pá lyá za tok ese té ben a 
dön tés elõ ké szí té sé ben vagy meg ho za ta lá ban ér té ke lõ ként 
vagy bí rá ló bi zott sá gi tag ként nem ve het részt po li ti kai
párt ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je vagy al kal ma zott ja, va la mint
ön kor mány za ti vagy or szág gyû lé si kép vi se lõ.

(3) A tá mo ga tás ra vo nat ko zó dön tést meg elõ zõ ér té ke -
lés ben és bí rá lat ban részt vevõ sze mély vagy szer ve zet
kép vi se le té re jo go sult sze mély a dön tés-elõ ké szí té si vagy
dön tés ho za ta li el já rás meg kez dé se kor tel jes bi zo nyí tó ere -
jû ma gán ok irat ban nyi lat ko za tot tesz ar ról, hogy az (1) be -
kez dés sze rin ti össze fér he tet len sé ge nem áll fenn, az ér té -
ke lés, il let ve bí rá lat so rán tu do má sá ra ju tott ál lam-, szol -
gá la ti, üz le ti vagy bank tit kot meg õr zi, és a nyi lat ko za tot
át ad ja a bí rá ló bi zott ság el nö ké nek, il let ve bí rá ló bi zott ság
hi á nyá ban a köz re mû kö dõ szer ve zet nek, köz re mû kö dõ
szer ve zet be vo ná sa híján az NFÜ-nek.

(4) Amennyi ben a dön tés elõ ké szí té se vagy meg ho za ta -
la so rán olyan tény me rül fel, amely alap ján az (1) be kez -

dés sze rin ti össze fér he tet len ség fenn áll, az össze fér he tet -
len ség gel érin tett sze mély vagy szer ve zet ezt a bí rá ló bi -
zott ság el nö ké nek, il let ve bí rá ló bi zott ság hi á nyá ban a
köz re mû kö dõ szer ve zet nek, köz re mû kö dõ szer ve zet be -
vo ná sa hí ján az NFÜ-nek ha la dék ta la nul írás ban be je len ti. 
Az össze fér he tet len ség gel érin tett sze mély vagy szer ve zet
azon do ku men tum te kin te té ben, amellyel kap cso lat ban az
össze fér he tet len ség fel me rült, a továb biak ban nem jár hat
el, és az erre a do ku men tum ra vo nat ko zó ad di gi el já rá sát
ér vény te len nek kell tekinteni.

(5) Amennyi ben az össze fér he tet len sé get az össze fér he -
tet len ség gel érin tett sze mély nem je len ti be, a bí rá ló bi -
zott ság bár mely tag ja jo go sult az össze fér he tet len ség meg -
ál la pí tá sát a bí rá ló bi zott ság nál kez de mé nyez ni. Amennyi -
ben a bí rá ló bi zott ság az össze fér he tet len sé get meg ál la pít -
ja, az össze fér he tet len ség gel érin tett sze mély (vagy szer -
ve zet) azon do ku men tum te kin te té ben, amellyel kap cso -
lat ban az össze fér he tet len ség fel me rült, a továb biak ban
nem jár hat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi 
eljárását érvénytelennek kell tekinteni.

(6) A pro jek tek fo lya mat ba épí tett (do ku men tum ala pú,
il let ve hely szí ni) el len õr zé sét, il let ve ki fi ze té se en ge dé -
lye zé sét nem vé gez he ti olyan sze mély, aki a pro jekt ja vas -
la tot be nyúj tot ta, il let ve aki vel szem ben az (1) be kez dés
a)–g) pont ja sze rin ti ki zá ró ok fenn áll. A fo lya mat ba épí -
tett (do ku men tum ala pú, il let ve hely szí ni) el len õr zést el lá -
tó sze mély, il let ve a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti kö ze li
hoz zá tar to zó ja nem vesz részt ugyan azon pro jekt re vo nat -
ko zó pro jekt ja vas lat el bí rá lá sá ban, a ki fi ze tés en ge dé lye -
zé sé ben.”

(7) Az (1)–(5) be kez dés ren del ke zé se it nem kell al kal -
maz ni olyan pro jek tek ese té ben, ame lye ket az NFÜ vagy a
mi nisz té ri um valósít meg.

(8) Ku ta tás-fej lesz té si pro jek tek tá mo ga tá sá ra irá nyu ló
tá mo ga tá si konst ruk ci ók ese té ben az (1) be kez dés a) pont -
ját nem kell alkalmazni.

Panasz lehetõsége

19.  §

(1) A pro jektgaz da a pro jekt ja vas lat el uta sí tá sa, csök -
ken tett össz költ ség gel tör té nõ tá mo ga tá sa vagy fel té te lek -
kel tör té nõ tá mo ga tá sa el len jog sza bály sér tés vagy a pá -
lyá za ti ki írás sze rin ti tá jé koz ta tás ban fog lal tak meg sér té se
ese tén a dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon
be lül az in do kok meg je lö lé sé vel pa nasszal él het az
NFÜ-nél.

(2) A pa naszt – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – az
NFÜ ér dem ben meg vizs gál ja.

11986 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/151. szám



(3) Az NFÜ a pa naszt ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja,
amennyi ben:

a) a pa naszt az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõn túl ter -
jesz tet ték elõ;

b) a pa naszt nem az arra jo go sult ter jesz ti elõ;
c) ko ráb bi val azo nos tar tal mú, is mé telt pa naszt ter jesz -

te nek elõ.

(4) Az NFÜ a pa naszt a be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül el bí rál ja. Az NFÜ az el bí rá lás ha tár ide jét egy al -
ka lom mal, leg fel jebb 30 nap pal el ha laszt hat ja. Az NFÜ az
el bí rá lás el ha lasz tá sá nak té nyé rõl a pa nasz be ér ke zé sé tõl
szá mí tott 5 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a projekt -
gazdát.

(5) Az NFÜ a pa nasszal kap cso la to san az aláb bi dön té -
se ket hoz hat ja:

a) a pa nasz ban fog lal tak nak helyt ad, egy út tal gon dos -
ko dik a jog sze rû ál la pot hely re ál lí tá sá ról;

b) a pa naszt in do kolt dön té sé vel el uta sít ja.

(6) Az NFÜ a pa nasz tár gyá ban ho zott dön tés rõl az in -
do kok meg je lö lé sé vel ér te sí ti a pro jektgaz dát. A pa nasz
el uta sí tá sa ese tén egy út tal tá jé koz tat ja a pro jektgaz dát a
fe lül vizs gá lat le he tõ sé gé rõl.

(7) A pro jektgaz da a dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
5 mun ka na pon be lül a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter nél kez de mé nyez he ti az NFÜ (5) be kez dés b) pont ja
sze rin ti dön té sé nek fe lül vizs gá la tát. A fe lül vizs gá la ti dön -
tés meg ho za ta lá ra a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõk meg fele lõen irány adók.

(8) A fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a fe lül vizs -
gá lat ra irá nyu ló ké re lem mel kap cso la to san az aláb bi dön -
té se ket hoz hat ja:

a) a ké re lem ben fog lal tak nak helyt ad, egy út tal uta sít ja
az NFÜ-t a jog sze rû ál la pot hely re ál lí tá sá ra;

b) az NFÜ dön té sét hely ben hagy ja és a ké rel met in do -
kolt dön té sé vel el uta sít ja.

(9) A pa nasz ki vizs gá lá sá ban, il let ve a fe lül vizs gá la ti
el já rás ban nem ve het részt az, aki a pa nasz ál tal érin tett
pro jekt el bí rá lá si el já rá sá ban rész vett, il let ve aki a pa naszt 
ki vizs gál ta.

Átmeneti és záró rendelkezések

20.  §

E ren de let hatályba lépésekor még fo lya mat ban lévõ, a
2004–2006 prog ra mo zá si idõ szak tá mo ga tá sa i val kap cso -

la tos ügyek ben az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és
Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz -
ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.)
Korm. ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

21.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Fel ha tal ma zást kap
a) a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és az ál lam -

ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, hogy a 2007–2013 prog ra -
mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak ál ta lá nos 
el já rá si sza bá lya it – a pro jekt ki vá lasz tás, a tá mo ga tá si
szer zõ dé sek meg kö té se, il let ve mó do sí tá sa, a pro jek tek
meg va ló sí tá sa, a köz ve tett tá mo ga tás ra és pénz ügyi alap ra
vo nat ko zó spe ci á lis sza bá lyok te kin te té ben – együt tes ren -
de let ben szabályozza;

b) a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, hogy a köz -
re mû kö dõ szer ve ze tet – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben ki je löl je, il let ve ha a 
köz re mû kö dõ szer ve zet fe lett a tu laj do no si és irá nyí tá si jo -
go kat más mi nisz ter gya ko rol ja, az érin tett mi nisz ter rel
együt tes ren de let ben ki je löl je.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de let vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo -
ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1080/2006/EK
ren de le te (2006. jú li us 5.) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té -
si Alap ról és az 1783/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1081/2006/EK
ren de le te (2006. jú li us 5.) az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ról és
az 1784/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

d) a Ta nács 1084/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
a Ko hé zi ós Alap lét re ho zá sá ról és az 1164/94/EK ren de let
ha tá lyon kí vül helyezésérõl.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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

rendelete

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

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-ának (10) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti -
cid-ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 9.  §-ának
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let sza bá lyo zá si tárgy kö ré ben a kö vet ke zõ
uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szolgálja:]

„a) a Ta nács 1986. jú li us 24-i 86/363/EGK irány el ve az
ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben, il let ve azok fe lü le tén ta lál -
ha tó pesz ti cid-szer ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma ga -
sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az azt mó do -
sí tó 93/57/EGK, 94/29/EK, 95/39/EK, 96/33/EK és
97/41/EK irány el ve, to váb bá a Bi zott ság 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 irány el ve,”

2.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
módosul.

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A mel lék let
a) 4. pont já nak az R. 2. szá mú mel lék le te 69. pont ját

meg ál la pí tó sora,
b) 6. és 8. pont ja 

2008. ja nu ár 21-én lép ha tály ba.

(3) A mel lék let 2. pont ja, 4. pont já nak az R. 2. szá mú
mel lék le te 70. pont ját meg ál la pí tó sora és 7. pont ja 2006.
de cem ber 30-án lép ha tály ba.

(4) A mel lék let 3. pont ja és 4. pont já nak az R. 2. szá mú
mel lék le te 68. pont ját meg ál la pí tó sora 2007. ja nu ár 21-én
lép ha tály ba.

(5) Az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti -
cid-ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2006.
(II. 27.) EüM ren de let 1.  §-a nem lép ha tály ba.

(6) E ren de let – sza bá lyo zá si tárgy kö ré ben – a kö vet ke -
zõ kö zös sé gi irány el vek nek való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2006/30/EK irány el ve (2006. már -
cius 13.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK
ta ná csi irány el vek mel lék le te i nek a be no mil-cso port és a
kar bo fu rán meg en ge dett leg ma ga sabb ha tár ér té kei te kin -
te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 2006/59/EK irány el ve (2006. jú ni us 28.)
a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a
90/642/EGK ta ná csi irány el vek mel lék le te i nek a kar ba ril,
del ta met rin, en do szul fán, fe nit ro ti on, me ti da ti on és oxa -
mil leg ma ga sabb meg en ge dett szer ma rad vány szint jei te -
kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2006/61/EK irány el ve (2006. jú li us 7.) a
86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi
irány el vek mel lék le te i nek az at ra zin, az azin fosz-etil, a
cif lut rin, az ete fon, a fent ion, a me ta mi do fosz, a me to mil, a 
pa rak vát és a tri a zo fosz leg ma ga sabb meg en ge dett szer -
ma rad vány szint jei te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 2006/62/EK irány el ve (2006. jú li us 12.)
a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a
90/642/EGK ta ná csi irány elv mel lék le te i nek a dez me di -
fám, a fen me di fám és a klór fen vin fosz leg ma ga sabb szer -
ma rad vány szint je te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 43/2006. (XII. 8.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az „A rész” és „B rész” cím alat ti táb lá za tok fej lé cé ben a „héj nél kü li friss” szö veg ré -
szek he lyé be „friss hé jas” szö veg rész lép.

2. Az R. 2. szá mú mel lék le te „A rész” cím alat ti táb lá za tá nak 12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben
0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210,

1601 00 és 1602 VTSZ alá
tar to zó hús,

hús ké szít mény, bel sõ ség 
és ál la ti zsi ra dék

ese té ben(1) (4)

az 1. szá mú mel lék let ben
0401 VTSZ alá tar to zó

te hén tej és tel jes te hén tej
ese té ben; a 0401, 0402,

0405 00 és 0406 VTSZ alá
tar to zó egyéb élel mi sze rek

ese té ben, 
a (2) (4) jegy zet nek

megfelelõen

az 1. szá mú mel lék let ben
0407 00 és 0408 VTSZ alá
tar to zó friss hé jas to jás,

ma dár to jás 
és to jás sár gá ja 
ese té ben(3) (4)]

„12. DELTAMETRIN 
(cisz-del ta met rin) (p3)

máj, vese 0,03* 
ba rom fi, 
ba rom fi ból ké szült 
ter mé kek 0,1 
egyéb 0,5

0,05 0,05*”

3. Az R. 2. szá mú mel lék le te „A rész” cím alat ti táb lá za tá nak 22. és 34. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szöveg lép:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben
0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210,

1601 00 és 1602 VTSZ alá
tar to zó hús,

hús ké szít mény, bel sõ ség 
és ál la ti zsi ra dék

ese té ben(1) (4)

az 1. szá mú mel lék let ben
0401 VTSZ alá tar to zó

te hén tej és tel jes te hén tej
ese té ben; a 0401, 0402,

0405 00 és 0406 VTSZ alá
tar to zó egyéb élel mi sze rek

ese té ben, 
a (2) (4) jegy zet nek

megfelelõen

az 1. szá mú mel lék let ben
0407 00 és 0408 VTSZ alá
tar to zó friss hé jas to jás,

ma dár to jás 
és to jás sár gá ja 
ese té ben(3) (4)]

„22. TRIAZOFOSZ    0,01* 0,01* 0,01*”

„34.  AZINFOSZ-ETIL    0,01* 0,01* 0,01*”

4. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek „A rész” cím alat ti táb lá za ta a kö vet ke zõ 68–70. pont tal egészül ki:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben
0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210,

1601 00 és 1602 VTSZ alá
tar to zó hús,

hús ké szít mény, bel sõ ség 
és ál la ti zsi ra dék

ese té ben(1) (4)

az 1. szá mú mel lék let ben
0401 VTSZ alá tar to zó

te hén tej és tel jes te hén tej
ese té ben; a 0401, 0402,

0405 00 és 0406 VTSZ alá
tar to zó egyéb élel mi sze rek

ese té ben, 
a (2) (4) jegy zet nek

megfelelõen

az 1. szá mú mel lék let ben
0407 00 és 0408 VTSZ alá
tar to zó friss hé jas to jás,

ma dár to jás 
és to jás sár gá ja 
ese té ben(3) (4)]
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„68. FENTION 
(és oxi gén ana lóg ja, ezek 
szulf oxid jai és szul fon jai, 
fent ion ként ki fe jez ve)

0,05* 0,01*

69. KLÓRFENVINFOSZ 
(az E és Z izo me rek 
össz mennyi sé ge)

0,01* 0,01* 0,01*

70. KARBARIL 0,05* 0,05* 0,05*”

5. Az R. 2. szá mú mel lék le te „B rész” cím alat ti táb lá zat 2–4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szöveg lép:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben
0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210,

1601 00 és 1602 VTSZ alá
tar to zó hús, be le ért ve 
a zsírt, hús ké szít mény,

bel sõ ség és ál la ti zsi ra dék
esetében

az 1. szá mú mel lék let ben
0401, 0402, 0405 00 és

0406 VTSZ alá tar to zó tej
és tej ter mé kek ese té ben

az 1. szá mú mel lék let ben
0407 00 és 0408 VTSZ alá
tar to zó friss hé jas to jás,

ma dár to jás 
és to jás sár gá ja esetében]

„2. KARBENDAZIM 
és TIOFANÁT-METIL 
(kar ben da zim ként ki fe jez ve)

   0,05* 0,05* 0,05*”

6. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek „B rész” cím alat ti táb lá za ta a kö vet ke zõ 72. pont tal egészül ki:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben
0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210,

1601 00 és 1602 VTSZ alá
tar to zó hús, be le ért ve a

zsírt, hús ké szít mény,
bel sõ ség és ál la ti zsi ra dék

esetében

az 1. szá mú mel lék let ben
0401, 0402, 0405 00 és

0406 VTSZ alá tar to zó tej
és tej ter mé kek ese té ben

az 1. szá mú mel lék let ben
0407 00 és 0408 VTSZ alá
tar to zó friss hé jas to jás,

ma dár to jás 
és to jás sár gá ja esetében]

„72. FENMEDIFÁM 
(me til-N-(3-hid ro xi fe nil) 
kar ba mát (MHPC) 
fen me di fán ként ki fe jez ve)

  0,05* (p4) 0,05* (p4) 0,05* (p4)”

7. Az R. 2. szá mú mel lék le te B ré szé nek Jel ma gya rá za ta a kö vet ke zõ (p3) pont tal egészül ki:

„(p3) A szer ma ra dék 2007. no vem ber 1-jéig ha tá lyos ide ig le ne sen meg en ge dett ha tár ér té két jelöli.”

8. Az R. 2. szá mú mel lék le te B ré szé nek Jel ma gya rá za ta a kö vet ke zõ (p4) pont tal egészül ki:

„(p4) A szer ma ra dék ide ig le ne sen meg en ge dett ha tár ér té két je lö li, ha az Eu ró pai Unió nem mó do sít ja, ez az ér ték
2010. au gusz tus 9-i ha tállyal véglegessé válik.”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
45/2006. (XII. 8.) KvVM

rendelete

az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi
rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl*

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
41/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 85.  §-ának
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Kr.) 5. szá mú mel lék le te sze rin ti 
kü lön le ges ma dár vé del mi te rü le tek hely raj zi szá mos jegy -
zé két e ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

2.  §

A Kr. 6. szá mú mel lék le te sze rin ti kü lön le ges ter mé -
szet-meg õr zé si te rü let nek je lölt te rü le tek hely raj zi szá mos
jegy zé két e ren de let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

A Kr. 7. szá mú mel lék le te sze rin ti ki emelt je len tõ sé gû
ter mé szet-meg õr zé si te rü le tek nek je lölt te rü le tek hely raj zi 
szá mos jegy zé két e ren de let 3. szá mú mel lék le te tartal -
mazza.

4.  §

Az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett te le pü lé sek be tû ren des
fel so ro lá sát, va la mint a te le pü lé se ken ta lál ha tó az
1–3.  §-ban meg ha tá ro zott te rü le tek meg ne ve zé sét a 4. szá -
mú mel lék le te tar tal maz za.

5.  §

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

6.  §

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

a) a Ta nács 79/409/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.) a
va don élõ ma da rak vé del mé rõl, 4. cikk (1) és (2) be kez dés;

b) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.) a
ter mé sze tes élõ he lyek és va don élõ nö vény- és ál lat vi lág
meg õr zé sé rõl, 4. cikk (1) be kez dés.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
266/2006. (XII. 8.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba

helyezésérõl

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ja vas la tá ra, 
az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben

Ga gyi Mik lós dan dár tá bor nok

szol gá la ti vi szo nyát, ér de mei el is me ré se mel lett 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 53.  § a) pont ja
alap ján, kérelmére közös megegyezéssel

2006. de cem ber 30-ai ha tállyal

meg szün te tem, és 2006. de cem ber 31-ei ha tállyal szol gá -
la ti nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 17.

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

El len jegy zem:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4714/2006.
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* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
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A Köztársasági Elnök
267/2006. (XII. 8.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Ta más
Sán dor dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2006. de cem -
ber 30-án meg szün te tem és 2006. de cem ber 31-ei hatállyal 
nyugállományba helyezem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 29.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5516/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1120/2006. (XII. 8.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati operatív
programjainak elfogadásáról

A Kor mány a ma gyar tár sa da lom és gaz da ság hosszú
távú fej lesz té sé nek meg ala po zá sa, to váb bá az or szág elõtt
meg nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ered mé nyes és ha té kony fel -
hasz ná lá sa ér de ké ben az alábbi határozatot hozza:

A Kor mány

1. a Kör nye zet és ener gia ope ra tív program ese té ben
hoz zá já rul, hogy a part ner ség re bo csá tott vál to zat hoz ké -
pest a „ha té kony ener giafel hasz ná lás nö ve lé se”, il let ve a
„ter mé sze ti ér té ke ink jó ke ze lé se” pri o ri tá si ten ge lyek re
jutó for rá sok nö ve ked je nek, egy ben az „egész sé ges, tisz ta
te le pü lé sek”, a „vi ze ink jó ke ze lé se”, il let ve „a meg úju ló
ener gia for rá sok” pri o ri tá sok ra jutó for rá sok csökken -
jenek;

2. a be mu ta tott ága za ti ope ra tív prog ra mo kat – azaz
a Gaz da ság fej lesz tés ope ra tív prog ra mot, a Tár sa dal mi

inf ra struk tú ra ope ra tív prog ra mot, a Kör nye zet és ener gia
ope ra tív prog ra mot, az Ál lam re form ope ra tív prog ra mot és 
az Elekt ro ni kus köz igaz ga tás ope ra tív prog ra mot – az
 Európai Bi zott ság gal foly ta tan dó hi va ta los tár gya lá sok
alap já ul el fo gad ja és hoz zá já rul a do ku men tu mok nak az
Eu ró pai Bi zott ság hoz tör té nõ hi va ta los be nyúj tá sá hoz;

3. fel hív ja a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tost, hogy a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség út ján az Eu ró -
pai Bi zott ság hi va ta los el já rá sa ke re té ben, a szük sé ges
tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sát köve tõen az ága za ti ope ra -
tív prog ra mo kat nyújt sa be az Eu ró pai Bi zott ság nak;

Fe le lõs: a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
Ha tár idõ: azon nal

4. fel hív ja a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tost, il let ve az ál ta la meg bí zott sze mélyt, hogy az Új Ma -
gyar or szág Fej lesz té si Terv ága za ti ope ra tív prog ram ja i ról 
foly ta tan dó tár gya lá sok so rán az érin tett mi nisz te rek kel
együtt mû köd ve jár jon el, és a tár gya lá sok lezárásáról a
Kormánynak jelentésben számoljon be.

Fe le lõs: a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ben 
 érin tett miniszterek

Ha tár idõ: fo lya ma tos

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A kül ügy mi nisz ter ha tá ro za tai

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. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett, a
„Mér ték te len sé rü lést oko zó nak vagy meg kü lön böz te tés
nél kül ha tó nak te kint he tõ egyes ha gyo má nyos fegy ve rek
al kal ma zá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg kor lá to zá sá ról”
 szóló, Genf ben, az 1980. évi ok tó ber hó 15. nap ján kelt
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Egyez mény 5. cik ké nek 4. be kez dé se sze rint „an nak az ál -
lam nak a vo nat ko zá sá ban, amely azt köve tõen is me ri el a
je len Egyez mény mel lék le tét ké pe zõ va la me lyik jegy zõ -
köny vet ma gá ra néz ve kö te le zõ nek, hogy húsz ál lam már
er rõl ér te sí tést kül dött, a jegy zõ könyv at tól az idõ pont tól
szá mí tott hat hó nap el tel té vel lép hatályba, amelyen az
állam a jegyzõkönyv elismerésérõl  szóló nyilatkozatot
megküldte.”

A Ma gyar Köz tár sa ság a Mér ték te len sé rü lést oko zó nak 
vagy meg kü lön böz te tés nél kül ha tó nak te kint he tõ egyes
ha gyo má nyos fegy ve rek al kal ma zá sá nak be til tá sá ról, il le -
tõ leg kor lá to zá sá ról  szóló, Genf ben, 1980. évi ok tó ber hó
10. nap ján kelt Egyez mény mel lék le tét ké pe zõ „A há bo rú -
ból vissza ma radt rob ba nó szer ke ze tek rõl” in téz ke dõ,
Genf ben, 2003. no vem ber 28-án el fo ga dott V. ki egé szí tõ
Jegyzõkönyvet magára nézve 2006. november 13-án
ismerte el kötelezõnek.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 184/2006.
(VIII. 28.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé vel meg ál la -
pí tom, hogy a Mér ték te len sé rü lést oko zó nak vagy meg kü -
lön böz te tés nél kül ha tó nak te kint he tõ egyes ha gyo má nyos 
fegy ve rek al kal ma zá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg kor lá to zá -
sá ról  szóló, Genf ben, 1980. évi ok tó ber hó 10. nap ján kelt
Egyez mény mel lék le tét ké pe zõ „A há bo rú ból vissza ma -
radt rob ba nó szer ke ze tek rõl” in téz ke dõ, Genf ben, 2003.
no vem ber 28-án el fo ga dott V. ki egé szí tõ Jegy zõ könyv ki -
hir de té sé rõl  szóló 184/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet
2–3.  §-ai 2007. május 13-án, azaz kettõezer-hét május
tizenharmadikán lépnek hatályba.

Hor váth né dr. Fek szi Márta s. k.,
kül ügy mi nisz té ri u mi 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. tör vény 2–3.  §-ainak

hatálybalépésérõl

A 2006. évi XXXI. tör vénnyel ki hir de tett, a Nem zet kö -
zi Bün te tõ bí ró ság Sta tú tu ma Ré szes Ál la ma i nak Elsõ
Köz gyû lé se ál tal, 2002. szep tem ber 10-én, New York ban
el fo ga dott, a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság ki vált sá ga i ról és
men tes sé ge i rõl  szóló Meg ál la po dás 35. cikk 2. pont ja sze -
rint a Meg ál la po dást a ti ze dik meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy
jó vá ha gyó ok irat Fõ tit kár nál tör tént le tét be he lye zé se után

meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó ál la mok vo nat ko zá sá ban 
a Meg ál la po dás a megerõsítõ, elfogadó vagy jóváhagyó
okirat letétbe helyezését követõ 30. napon lép hatályba.

A meg erõ sí tõ ok irat nak az Egyez mény 35. cikk 2. pont -
ja sze rin ti le tét be he lye zé sé re a Ma gyar Köz tár sa ság vo -
nat ko zá sá ban 2006. már ci us 22-én került sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi XXXI.
tör vény 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Nem -
zet kö zi Bün te tõ bí ró ság Sta tú tu ma Ré szes Ál la ma i nak
Elsõ Köz gyû lé se ál tal, 2002. szep tem ber 10-én, New
York ban el fo ga dott, a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság ki vált -
sá ga i ról és men tes sé ge i rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té -
sé rõl  szóló 2006. évi XXXI. tör vény 2–3.  §-ai 2006. áp ri lis 
21-én, azaz kettõezer-hat április huszonegyedikén,
hatályba léptek.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
26/2006. (XII. 5.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a jogorvoslattal kapcsolatos határidõk számításáról

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 ben (a továb biak ban: Ve.) írt ha -
tás kö re i ben a jog or vos lat tal kap cso la tos ha tár idõk nek a
vá lasz tá si bi zott sá gok általi számításáról az alábbi

állásfoglalást

adja ki:

A Ve. 3.  § c) és e) pont jai sze rint a vá lasz tá si el já rás sza -
bá lya i nak al kal ma zá sa so rán a vá lasz tás ban érin tett részt -
ve võk nek – a töb bi kö zött – ér vény re kell jut tat ni uk az
alábbi alapelveket:

„c) esély egyen lõ ség a je löl tek és a je lö lõ szer ve ze tek
között,”

„e) jog or vos lat le he tõ sé ge és pá rtat lan el bí rá lá sa”.
A 4.  § (3) be kez dé se alap ján az e tör vény ben meg ha tá -

ro zott ha tár idõk jog vesz tõk, azok – ha a tör vény más -
képpen nem ren del ke zik – a ha tár idõ utol só nap ján 16
órakor járnak le.

A jog or vos la tok kö ré ben a 77.  § (1) be kez dé se a
következõ:

„Ki fo gást a vá lasz tás ra irány adó jog sza bály, il le tõ leg a
vá lasz tás és a vá lasz tá si el já rás alap el ve i nek (3.  §) meg sér -
té sé re (a továb biak ban együtt: jog sza bály sér tés) hi vat ko -
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zás sal bár ki be nyújt hat. A ki fo gást úgy kell be nyúj ta ni,
hogy az leg ké sõbb a sé rel me zett jog sza bály sér tés el kö ve -
té sé tõl szá mí tott há rom na pon be lül meg ér kez zen. A vá -
lasz tá si bi zott ság a be nyúj tott ki fo gás ról a be ér ke zé sé tõl
– át té tel ese tén az el bí rá lás ára jo go sult vá lasz tá si bi zott -
ság hoz tör té nõ be ér ke zé sé tõl – szá mí tott há rom na pon be -
lül dönt.”

Ugyan csak jog or vos la tot sza bá lyo zó ren del ke zé sek az
alábbiak:

„79.  § (1) A vá lasz tá si bi zott ság el sõ fo kú ha tá ro za ta
 ellen bár mely vá lasz tó pol gár, je lölt, je lö lõ szer ve zet,
 illetõleg az ügy ben érin tett jogi sze mély fel leb be zést
nyújt hat be.

80.  § (1) A fel leb be zést a meg tá ma dott ha tá ro za tot hozó
vá lasz tá si bi zott ság nál (sza va zat szám lá ló bi zott ság dön té -
se el le ni fel leb be zés ese tén az el bí rá lás ára jo go sult vá lasz -
tá si bi zott ság nál) kell elõ ter jesz te ni.

(2) A fel leb be zést úgy kell be nyúj ta ni, hogy az leg ké -
sõbb a meg tá ma dott ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott
há rom na pon be lül meg ér kez zen az (1) be kez dés sze rin ti
vá lasz tá si bi zott ság hoz.

81.  § (1) A fel leb be zés rõl az an nak el bí rá lá sá ra jo go sult
vá lasz tá si bi zott ság a be ér ke zé sé tõl szá mí tott há rom na -
pon be lül dönt.”

„80.  § (3) A vá lasz tá si bi zott ság nak a sza va zó lap adat -
tar tal má nak jó vá ha gyá sá val kap cso la tos dön té se el le ni
fel leb be zést úgy kell be nyúj ta ni, hogy az leg ké sõbb a vá -
lasz tá si bi zott ság dön té sét kö ve tõ na pon meg ér kez zen. A
fel leb be zést el bí rá ló vá lasz tá si bi zott ság leg ké sõbb a fel -
leb be zés fel ter jesz té sét kö ve tõ na pon dönt.”

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a
je löl tek és je lö lõ szer ve ze tek kö zöt ti esély egyen lõ ség, va -
la mint a jog or vos lat pár tat lan el bí rá lá sa kö ve tel mé nye i re
fi gye lem mel – meg ál la pít ja, hogy a vá lasz tá si bi zott sá gok -
hoz a jog vesz tõ ha tár idõn be lül a 16 órát kö ve tõ en ér ke zett 
be ad vá nyok te kin te té ben a jog or vos lat tal kap cso la tos ha -
tár idõk szá mí tá sá nak kez dõ nap ja a be ad vány be ér ke zé sét
kö ve tõ nap.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

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 határoza-
tait, 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 (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

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 fax-
számán.
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 kézhez-
vétele 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 szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, 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 fax-
számán.

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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás



2006/151. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 11999



12000 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/151. szám

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

06.3903 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

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

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 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
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

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.


