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 I. rész SZEMÉLYI RÉSZ

A mi nisz ter el nök

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a szo ciális és mun ka ügyi
 miniszter, az ok ta tá si és kul tu rá lis  miniszter, va la mint
a kül ügy mi nisz ter ja vas la ta alap ján, 2006. év ben a ki sebb -
sé ge kért vég zett ki ma gas ló közé leti, gaz da sá gi, tu do má -
nyos, kul tu rá lis, ok ta tá si te vé keny sé gük el is me ré se ként

Haj dú Ist ván,
He ve si Jó zsef,
dr. Ka ra gics Mi hály,
Ka sza Jó zsef,
dr. Kál lai Ernõ,
Mol do ván Ste fá nia,
Mu kics Fe renc,
Mu kics né Ko zár Má ria,
dr. Pet ru sán György,
Réz mû ves Me lin da,
Sója Dé nes,
Var ga Ilo na,
Kas sai Pol gá ri Klub,
Kár pát al jai M. Kép zõ és Ipar mû vé szek Ré vész Imre

Tár sa sá ga részére

Ki sebb sé ge kért Dí jat

ado má nyo zott.

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

 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

2/2007. (I. 10.) FVM
rendelete

a harmadik országokból az Európai Unió
területére behozni kívánt termékek

állategészségügyi ellenõrzésérõl  szóló
53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör -
vény 47.  §-a (2) be kez dé sé nek 2., 5. és 20., va la mint
22. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket 
ren de lem el:

1.  §

A har ma dik or szá gok ból az Eu ró pai Unió te rü le té re
 behozni kí vánt ter mé kek ál lat egész ség ügyi el len õr zé sé rõl
 szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„j) ter mék: a (2) be kez dés ben meg je lölt ren de le tek,
 valamint az em ber i fo gyasz tás ra szánt ál la ti ere de tû ter mé -
kek elõ ál lí tá sá ra, fel dol go zá sá ra, for gal ma zá sá ra és be ho -
za ta lá ra vo nat ko zó ál lat egész ség ügyi kö ve tel mé nyek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 19/2005. (III. 22.) FVM ren de let,
a nem em ber i fo gyasz tás ra szánt ál la ti mel lék ter mé kek re
vo nat ko zó egész ség ügyi elõ írások meg ál la pí tá sá ról  szóló,
2002. ok tó ber 3-i 1774/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let, az em ber i fo gyasz tás ra szánt ál la ti ere de tû
ter mé kek ha tó sá gi el len õr zé sé nek meg szer ve zé sé re vo nat -
ko zó kü lö nös sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. áp -
ri lis 29-i 854/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let sze rin ti ál la ti ere de tû ter mék, to váb bá a 18.  §-ban
em lí tett nö vé nyi ter mék,”

2.  §

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

„(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rán ke resz tül har -
ma dik or szág ból szár ma zó szál lít mány csak az e ren de let
és a ta kar mány- és élel mi szer jog, va la mint az ál lat egész -
ség ügyi és az ál la tok kí mé le té re vo nat ko zó sza bá lyok kö -
ve tel mé nye i nek tör té nõ meg fe le lés el len õr zé sé nek biz to -
sí tá sa cél já ból vég re haj tott ha tó sá gi el len õr zé sek rõl  szóló,
2004. áp ri lis 29-i 882/2004/EK eu ró pai par la men ti és
 tanácsi ren de let ál tal elõ írt ál lat egész ség ügyi vizs gá la to kat 
köve tõen lép het be az Eu ró pai Unió 1. szá mú mel lék let ben 
meg je lölt te rü le té re (a továb biak ban: az Eu ró pai Unió te -
rü le te).”

3.  §

Az R. 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha az e ren de let ál tal elõ írt el len õr zé sek bõl arra
 lehet kö vet kez tet ni, hogy a vo nat ko zó jog sza bá lyo kat sú -
lyo san és is mé tel ten meg szeg ték,

a) a mi nisz té ri um az ilyen fel hasz ná lás ban érin tett ter -
mék kel vagy an nak szár ma zá si he lyé vel kap cso la to san

aa) tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got az érin tett ter -
mék jel le gé rõl és az érin tett szál lít mány ról, mely rõl az
 Európai Bi zott ság ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az összes
 állategészségügyi ha tár ál lo mást,

ab) szi go rí tott el len õr zést rend el el az azo nos szár ma -
zá si hely rõl ér ke zõ va la mennyi szál lít mány ese té ben,
amely nek ke re tén be lül el ren de li – az el já rás költ sé ge it
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 fedezõ le tét nek a szál lít má nyért fe le lõs sze mély ál ta li
 elhelyezésével egy idõ ben – a kö vet ke zõ tíz, azo nos szár -
ma zá si hely rõl ér ke zõ szál lít mány ál lat-egész ség ügyi
 határállomáson tör té nõ le fog la lá sát az zal a cél lal, hogy
a 3. szá mú mel lék let sze rint, min ta vé te le zés sel és la bo ra -
tó ri u mi vizs gá lat tal egy be kö tött fi zi ká lis el len õr zést hajt -
sa nak vég re,

ac) tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got a szi go rí tott el -
len õr zé sek ered mé nyé rõl an nak ér de ké ben, hogy az Eu ró -
pai Bi zott ság ezen ada tok alap ján le foly tat has son min den
szük sé ges vizs gá la tot a jog sza bály sér té sek oká nak és ere -
de té nek ki de rí té sé re;

b) a ha tó sá gi ál lat or vos a 17.  § sze rint ren del ke zik az
érin tett szál lít mány ról vagy an nak kér dé ses ré szé rõl,
amennyi ben a to váb bi vizs gá la tok meg erõ sí tik an nak
 tényét, hogy a vo nat ko zó jog sza bá lyok elõ írásait nem tart -
ják be.”

4.  §

Az R. 23.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben a ter mék for ga lom ba ho za ta lá nak
hely szí nén el vég zett el len õr zé sek alap ján a ha tó sá gi ál lat -
or vos úgy íté li meg, hogy a ter mék be lép te té sét vég re haj tó
tag ál lam ál lat egész ség ügyi ha tár ál lo má sán vagy a 12.  §
sze rin ti vám rak tá rá ban, vám sza bad te rü le tén vagy vám -
sza bad rak tá rá ban nem tart ják be a har ma dik or szá gok ból
a Kö zös ség be be ho zott ter mé kek ál lat egész ség ügyi el len -
õr zé sé nek meg szer ve zé sé re irány adó el vek meg ál la pí tá sá -
ról  szóló, 1997. de cem ber 18-i 97/78/EK ta ná csi irány elv
(a továb biak ban: 97/78/EK irány elv) ren del ke zé se it, ha la -
dék ta la nul kap cso lat ba lép a ter mék be lép te té sét vég re haj -
tó tag ál lam köz pon ti ille té kes ha tó sá gá val.”

5.  §

Az R. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28.  § E ren de let a har ma dik or szá gok ból a Kö zös ség be

be ho zott ter mé kek ál lat egész ség ügyi el len õr zé sé nek meg -
szer ve zé sé re irány adó el vek meg ál la pí tá sá ról  szóló,
97/78/EK ta ná csi irány elv nek és az azt mó do sí tó, a ta kar -
mány- és élel mi szer jog, va la mint az ál lat egész ség ügyi
és az ál la tok kí mé le té re vo nat ko zó sza bá lyok követelmé -
nyeinek tör té nõ meg fe le lés el len õr zé sé nek biz to sí tá sa cél -
já ból vég re haj tott ha tó sá gi el len õr zé sek rõl  szóló, 2004.
áp ri lis 29-i 882/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 58. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.”

6.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 21.  §-a, és az ál la ti ere de tû élel mi sze rek re
 vonatkozó egyes élel mi szer-hi gi é ni ai sza bá lyok ról  szóló
66/2006. (IX. 15.) FVM ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben az „és a jo go sult ál lat or vos”, to váb bá 3.  §-ának (2) és
(4) be kez dé sé ben az „ , il let ve a jo go sult ál lat or vos”, va la -
mint 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben az „ , il let ve jo go -
sult ál lat or vos” szö veg rész.

(3) E ren de let a ta kar mány- és élel mi szer jog, va la mint
az ál lat egész ség ügyi és az ál la tok kí mé le té re vo nat ko zó
sza bá lyok kö ve tel mé nye i nek tör té nõ meg fe le lés el len õr -
zé sé nek biz to sí tá sa cél já ból vég re haj tott ha tó sá gi el len õr -
zé sek rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i 882/2004/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let 58. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
1/2007. (I. 10.) HM

rendelete

a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen
irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

hivatásos és szerzõdéses állományának beosztási
kategóriába történõ részletes besorolásáról, illetve
az ezen beosztásokban elérhetõ rendfokozatokról

 szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa (fel ügye le te) alá tar to zó szer ve ze tek
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyá nak be osz tá si kategó -
riába tör té nõ rész le tes be so ro lá sá ról, il let ve az ezen be osz -
tá sok ban el ér he tõ rend fo ko za tok ról  szóló 30/2001.
(XII. 27.) HM ren de let (a továb biak ban: R.) mó do sí tá sá ra
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az R. 1.  §-ában a „mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, a
Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem és a HM Tá bo ri
Lel ké szi Szol gá lat” szö veg rész lép.

2.  §

Az R. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4. § Az ál lo mány táb lák ban és mun ka kö ri jegy zé kek -

ben rög zí tett szol gá la ti be osz tá sok meg ne ve zé sé nél, az
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azok hoz tar to zó rend fo ko zat, be so ro lá si osz tály és ka te gó -
ria meg ha tá ro zá sá nál az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint kell el jár ni. Et tõl a sza bály tól csak e ren de let ki fe je -
zet ten ilyen irá nyú ren del ke zé se ese tén (rend fo ko zat el té -
rí tés) van le he tõ ség el tér ni. Az ál lo mány táb lák kal, mun ka -
kö ri jegy zé kek kel kap cso la tos fel ada tok ról kü lön HM uta -
sí tás ren del ke zik.”

3.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az „A) HM, HM
SZERVEZETEK táb lá zat” „HM” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „pro to koll fõ nök, szak re fe rens, sze mé lyi tit kár”,

b) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rendfoko -
zati sor a „re fe rens, sze mé lyi tit kár”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az „A) HM, HM
SZERVEZETEK” táb lá zat „HM SZERVEZETEK” meg -
ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „ve zér õr nagy” rend -
fokozati sor a „ve zér igaz ga tó”,

b) a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor nok”
rend fo ko za ti sor a „ve zér igaz ga tó-he lyet tes, ve ze tõ”,

c) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „ve zér igaz ga tó-he lyet tes”, „ve ze tõ-he lyet tes”
meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

4.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Ve zér ka ri
fõ nök köz vet len alá ren delt jei, hely õr ség-tá mo ga tók” táb -
lá zat „Hdt. szin tû szer ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „IX.” be so ro lá si ka te gó ria „al tá bor nagy” rend -
fokozati sor az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(MH ÖHP) pa rancs nok”,

b) a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „ve zér õr nagy” rend -
fokozati sor az „MH ÖHP TÖF (pk.h.), MH ÖHP pa rancs -
nok he lyet tes”,

c) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor az „MH ÖHP Had mû ve le ti Köz pont pa rancs nok,
MH ÖHP fõ re fe rens”,

d) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko -
za ti sor az „MH ÖHP re fe rens, sze mé lyi tit kár, vál tás pa -
rancs nok, Had mû ve le ti Köz pont pa rancs nok he lyet tes”,

e) a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti
sor az „MH ÖHP rész leg ve ze tõ”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Ve zér ka ri
fõ nök köz vet len alá ren delt jei, hely õr ség-tá mo ga tók” táb -

lá zat „VKF köz vet len alá ren delt sé gé ben lévõ dan dár
 szintû szer ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor nok”
rend fo ko za ti sor az „MH Mû ve le ti Köz pont (MH MK) –
pa rancs nok”,

b) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor az „MH MK – pa rancs nok he lyet tes, törzs fõ nök (pk.h.), 
iro da ve ze tõ, osz tály ve ze tõ”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(3) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Ve zér ka ri
fõ nök köz vet len alá ren delt jei, hely õr ség-tá mo ga tók” táb -
lá zat „VKF köz vet len alá ren delt sé gé ben lévõ ez red szin tû
szer ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „Ke let- és Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
 Parancsnokságok – pa rancs nok”,

b) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko -
za ti sor a „Ke let- és Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ 
Pa rancs nok sá gok – pa rancs nok he lyet tes, osz tály ve ze tõ,
köz pont pa rancs nok (to bor zó és ér dek vé del mi)”,

c) a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti
sor a „Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá gok – al osz tály ve ze tõ,
iro da ve ze tõ”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak I.” táb lá zat „Lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes” meg ne ve zé sû osz lop „Lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes, hír adó és ve ze tés tá mo ga tó” meg ne ve zés re 
vál to zik és a táb lá zat „fel de rí tõ, kü lön le ges mû ve le ti,
elekt ro ni kai harc” meg ne ve zé sû osz lo pá ban a „III.” be so -
ro lá si ka te gó ria „szá za dos” rend fo ko za ti sor a „Külön -
leges Mû ve le ti Zász ló alj, Kü lön le ges Mû ve le ti Cso port,
cso port pa rancs nok” be osz tá si meg ne ve zés sel egé szül ki.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 3. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak II.” táb lá zat „Me te o ro ló gia, tér ké -
pész” meg ne ve zé sû osz lop „Geo in for má ci ós, me te o ro ló -
gia, tér ké pész” meg ne ve zés re vál to zik és az osz lop ban a
„IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti sor a
„me te o ro ló gi ai cso port pa rancs nok, al osz tály ve ze tõ” be -
osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(3) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 4. Lo gisz ti ka
és egész ség ügy” táb lá zat „Lo gisz ti kai szak alá ren del tek”
meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti
sor a „KKK vég re haj tó szer vek rész leg ve ze tõ”,

b) a „III.” be so ro lá si ka te gó ria „szá za dos” rend fo ko za ti 
sor a „rész leg ve ze tõ-he lyet tes”,
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c) a „II.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ had nagy” rend fo ko -
za ti sor a „KKK cso port pa rancs nok”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(4) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Híradó-
 informatika-elektronikus in for má ció vé de lem” táb lá zat
„MH Hír adó Pa rancs nok ság” meg ne ve zé sû osz lop „MH
ka to nai szer ve ze tei” meg ne ve zés re vál to zik és a követ -
kezõ meg jegy zés sel egé szül ki: „Az MH ka to nai szer ve ze -
tei osz lop ból 2007. 03. 01-ig csak az MH Tá mo ga tó Dan -
dár és az MH 43. Hír adó és Tá mo ga tó Ez red szak ál lo má -
nya so rol ha tó be.”.

(5) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Híradó-
 informatika-elektronikai in for má ció vé de lem” táb lá zat
„MH ka to nai szer ve ze tei” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „rend szer fõ köz pont pa rancs nok”,

b) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko -
za ti sor a „rend szer fõ köz pont pa rancs nok he lyet tes”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki;

c) a „II.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ had nagy” rendfo -
kozati sor ban az „al köz pont be osz tott tiszt” meg ne ve zés
„köz pont, al köz pont be osz tott tiszt”,

d) az „I.” be so ro lá si ka te gó ria „had nagy” rend fo ko za ti
sor ban a „hír adó-in for ma ti kai ügye le tes (Re gi o ná lis Há ló -
zat Fel ügye let)” meg ne ve zés „hír adó-in for ma ti kai ügye le -
tes”
meg ne ve zés re vál to zik.

(6) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 6. Egyéb
szer vek, ze né szek” táb lá zat „Õr ez red, fog ház” meg ne ve -
zé sû osz lop „MH Tá mo ga tó Dan dár” meg ne ve zés re vál to -
zik és a táb lá zat a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „dandár -
tábornok” rend fo ko za ti sor ral egé szül ki. Az „MH Tá mo -
ga tó Dan dár” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor nok”
rend fo ko za ti sor a „pa rancs nok”,

b) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „dan dár pa rancs nok-he lyet tes”,

c) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko -
za ti sor a „dan dár ve ze tõ szer vek – fõ nök, HM Ob jek tum
Ügy vi te li Osz tály – osz tály ve ze tõ”,

d) a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti
sor a „dan dár ve ze tõ szer vek – fõ nök he lyet tes”,

e) a „III.” be so ro lá si ka te gó ria „szá za dos” rend fo ko za ti 
sor a „dan dár törzs be osz tott tiszt”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

6.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Ve zér ka ri
fõ nök köz vet len alá ren delt jei” táb lá zat „Hdt. szin tû szer -

ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop ban a „X.” be so ro lá si ka te -
gó ria „fõ törzs zász lós” rend fo ko za ti sor az „MH ÖHP ve -
zény lõ zász lós, ve ze tõ had mû ve le ti zász lós” be osz tá si
meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak” táb lá zat „lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes” meg ne ve zé sû osz lop „Lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes, hír adó és tá mo ga tó” meg ne ve zés re vál to -
zik.

(3) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak” táb lá zat „fel de rí tõ, kü lön le ges
mû ve le ti, elekt ro ni kai harc” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „zász lós” rendfoko -
zati sor a „Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj, Kü lön le ges
Mû ve le ti Cso port – had mû ve le ti be osz tott”,

b) a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ törzs õr mes ter”
rend fo ko za ti sor a „HUMINT sza kasz – rész leg pa rancs -
nok; EHC sza kasz – ál lo más pa rancs nok”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 3. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak II.” táb lá zat „me te o ro ló gia, tér ké -
pész” meg ne ve zé sû osz lop „Geo in for má ci ós, me te o ro ló -
gia, tér ké pész” meg ne ve zés re vál to zik és az osz lop ban

a) a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „zász lós” rendfoko -
zati sor a „Geo in for má ci ós Szol gá lat – törzs be osz tott
tiszt he lyet tes; rak tár ve ze tõ, fel dol go zó”,

b) a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ törzs õr mes ter”
rend fo ko za ti sor a „Geo in for má ci ós Szol gá lat Sza bály zat -
rak tár – nyil ván tar tó”
meg ne ve zés sel egé szül ki.

(5) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 4. Lo gisz ti ka
és egész ség ügy” táb lá zat „lo gisz ti kai szak alá ren del tek”
meg ne ve zé sû osz lop „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „zász -
lós” rend fo ko za ti sor a „KKK szak ok ta tó” meg ne ve zés sel
egé szül ki.

(6) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Híradó-
 informatika-elektronikus in for má ció vé de lem” táb lá zat
„MH Hír adó Pa rancs nok ság” meg ne ve zé sû osz lop „MH
ka to nai szer ve ze tei” meg ne ve zés re vál to zik és a követ -
kezõ meg jegy zés sel egé szül ki: „2007. 03. 01-ig csak az
MH Tá mo ga tó Dan dár és az MH 43. Hír adó és Tá mo ga tó
Ez red szak ál lo má nyát le het in nen be so rol ni.”.

(7) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Híradó-
 informatika-elektronikai in for má ció vé de lem” táb lá zat
„MH ka to nai szer ve ze tei” meg ne ve zé sû osz lop ban a
„X.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ törzs zász lós” rend fo ko za ti
sor ban a „ve zény lõ zász lós” be osz tá si meg ne ve zés „ez red -
szin tû szer ve zet ve zény lõ zász lós” meg ne ve zés re vál to zik.
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(8) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 6. Egyéb
szer vek, ze né szek” táb lá zat „Õr ez red, fog ház” meg ne ve -
zé sû osz lop „MH Tá mo ga tó Dan dár” meg ne ve zés re vál to -
zik és az osz lop ban

a) a „X.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ törzs zász lós” rend fo -
ko za ti sor ban az „ez red ve zény lõ zász lós” meg ne ve zés
„dan dár ve zény lõ zász lós” meg ne ve zés re vál to zik,

b) a „IX.” be so ro lá si ka te gó ria „törzs zász lós” rend fo -
ko za ti sor ban az „ez red ve ze tõ szerv” meg ne ve zés „dan dár 
ve ze tõ szerv” meg ne ve zés re vál to zik,

c) a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „zász lós” rend fo ko za ti 
sor ban az „ez red ve ze tõ szerv” meg ne ve zés „dan dár ve ze -
tõ szerv”, a „zász ló alj KF törzs be osz tott” meg ne ve zés
„zász ló alj törzs – be osz tott” meg ne ve zés re vál to zik.

7.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le té ben az „I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „ZMNE” meg ne ve zé sû 
osz lop ban

a) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „ve zér ka ri tan fo lyam pa rancs nok, ku ta tó pro fesszor,
ve ze tõ jog ta ná csos”,

b) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko -
za ti sor a „ki emelt fõ tiszt”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

8.  §

(1) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben az „I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „HM, HM szer ve ze tek, 
KFGH” meg ne ve zé sû osz lop „HM, HM szer ve ze tek”
meg ne ve zés re vál to zik és az osz lop ban a „szá za dos” rend -
fo ko za ti sor a „tá bo ri lel kész” be osz tá si meg ne ve zés sel
egé szül ki.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben az „I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „ZMNE” meg ne ve zé sû 
osz lop ban

a) az „al ez re des” rend fo ko za ti sor a „fõ is ko lai do cens” ,
b) a „szá za dos” rend fo ko za ti sor a „gya kor nok, gya -

kor la ti ok ta tó”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben az „I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „ka to nai szer ve ze tek”
meg ne ve zé sû osz lop ban

a) az „õr nagy” rend fo ko za ti sor a „Tûz sze rész és Ha di -
ha jós Ez red (Zász ló alj) – ve ze tõ tûz sze rész; HM Ob jek -
tum Ügy vi te li Osz tály – iro da ve ze tõ; MH KIAK – be osz -
tott fõ tiszt; MH ÖHP – ügy vi te li fõ tiszt, ti tok vé del mi
 fõtiszt”,

b) a „szá za dos” rend fo ko za ti sor az „MH TD – fõ fel -
ügye let ügye le tes, rend szer ter ve zõ-szer ve zõ tiszt, prog ra -

mo zó, há ló zat ter ve zõ tiszt, mér nök tiszt, in for ma ti kus
tiszt; Elekt ro ni kai Had vi se lés Tá mo ga tó Köz pont – ér té -
ke lõ tiszt; me te o ro ló gus tiszt, lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá -
lat ba be osz tott irá nyí tó tiszt, va dász irá nyí tó meg fi gye lõ
tiszt, ra dar inst ruk tor, ra dar mér nök”; „MH GAVIK – tá jé -
koz ta tó, üze mel te tõ, elem zõ, mér nök, ér té ke lõ tisz tek; MH 
KIAK – be osz tott tiszt”,

c) a „fõ had nagy” rend fo ko za ti sor a „tûz ol tó sza kasz -
pa rancs nok; Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj, Ej tõ er nyõs
Ki szol gá ló Cso port, Kü lön le ges Mû ve le ti Cso port – cso -
port pa rancs nok-he lyet tes; Fel de rí tõ Zász ló alj HUMINT,
EHC és Tech ni kai Sza ka szok – sza kasz pa rancs nok”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(4) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben a „II. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „HM, HM szer ve ze -
tek” meg ne ve zé sû osz lop

a) a „törzs zász lós” rend fo ko za ti sor az „el lá tó, sze -
mély ügyi tiszt he lyet tes, lo gisz ti kai tiszt he lyet tes, in for ma -
ti kus”,

b) a „zász lós” rend fo ko za ti sor az „irat tá ros”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(5) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben a „II. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „ka to nai szer ve ze tek”
meg ne ve zé sû osz lop

a) a „törzs zász lós” rend fo ko za ti sor az „MH ÖHP törzs
be osz tott tiszt he lyet tes; ve ze tõ me te o ro ló gi ai asszisz tens,
ve ze tõ me te o ro ló gi ai tech ni kus; HM Ob jek tum Ügy vi te li
Osz tály – rész leg ve ze tõ, irat tá ros”,

b) a „zász lós” rend fo ko za ti sor a „me te o ro ló gi ai
asszisz tens, me te o ro ló gi ai tech ni kus”; „Köz pon ti Sza -
bály zat rak tár – rak tár ve ze tõ; in for ma ti kus biz ton sá gi
ügye le tes”; „Re pü lés Biz to sí tó Szá zad – el len õr tiszt he -
lyet tes; HM Ob jek tum Ügy vi te li Osz tály – ügy ke ze lõ;
GAVIK – prog ra mo zó, tá jé koz ta tó”,

c) a „fõ törzs õr mes ter” rend fo ko za ti sor az „in for ma ti -
kus mes ter ope rá tor, in for ma ti kus tiszt he lyet tes, adat tá ros;
ej tõ er nyõs tiszt he lyet tes; SEL ügye le tes elekt ri kus, ügye -
le tes me cha ni kus; irá nyí tó asszisz tens; mun ka vé del mi
tiszt he lyet tes; Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez red (Zász ló alj) – 
spe ci á lis tûz sze rész, ku tya ve ze tõ (tûz sze rész)”,

d) a „törzs õr mes ter” rend fo ko za ti sor a „ra dar tech ni -
kus, tûz ol tó tech ni kus; Fel de rí tõ Zász ló alj – ki hall ga tó
tiszt he lyet tes, EHC Sza kasz – vál tás pa rancs nok; Tech ni -
kai Sza kasz – ál lo más pa rancs nok”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

9.  §

Az R. 5. szá mú mel lék le té ben „A ka to nai ügyész sé gek
hi va tá sos tá bor no ki, fõ tisz ti, tisz ti, zász ló si, tiszt he lyet te si
ál lo má nyá nak be osz tá si ka te gó ri á ba tör té nõ rész le tes be -
so ro lá sa, va la mint az ezen be osz tá sok ban el ér he tõ rend fo -
ko za tok” cím sor alatt az „I. BESOROLÁSI OSZTÁLY”
cí met kö ve tõ táb lá zat „szá za dos” rend fo ko za ti sor az „iro -
da ve ze tõ-he lyet tes (lajst rom ve ze tõ)” be osz tá si meg ne ve -
zés sel egé szül ki.
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10.  §

Az R. 7. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel -
lék le te lép.

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 3.  §-ában „a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si
Hi va tal,” és 9.  §-ában az „és a Kor mány za ti Frek ven cia -
gaz dál ko dá si Hi va tal,” szö veg rész;

b) 7.  §-a;

c) 1. szá mú mel lék le té ben az „A) HM, HM
SZERVEZETEK” táb lá zat „HM” meg ne ve zé sû osz lop -
ban a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „ve zér õr nagy” rend fo -
ko za ti sor ban a „törzs igaz ga tó, „fõ cso port fõ nök”, a „VII.”
be so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor nok” rend fo ko za ti sor -
ban a „fõ cso port fõ nök, „fõ cso port fõ nök-he lyet tes, mi nisz -
te ri tit kár (tit kár ság ve ze tõ), PÁT tit kár ság ve ze tõ, KÁT tit -
kár ság ve ze tõ”; a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des”
rend fo ko za ti sor ban a „fõ cso port fõ nök-he lyet tes, osz tály -
ve ze tõ (fcsf. h.), tit kár ság ve ze tõ-he lyet tes, ve zér ka ri iro -
da ve ze tõ, ve zér ka ri iro da ve ze tõ-he lyet tes”; az „V.” be so -
ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko za ti sor ban az „osz -
tály ve ze tõ, ki emelt fõ tiszt (ir.vez.h.), „vál tás pa rancs nok”;

d) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Ve zér ka ri
fõ nök köz vet len alá ren delt jei, hely õr ség-tá mo ga tók” táb -
lá zat „Hdt. szin tû szer ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop ban a
„IX.” be so ro lá si ka te gó ria „al tá bor nagy” rend fo ko za ti sor -
ban az „MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs nok;
MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság pa rancs nok”, a „VIII.” be so -
ro lá si ka te gó ria „ve zér õr nagy” rend fo ko za ti sor ban a „pa -
rancs nok”, a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor -
nok” rend fo ko za ti sor ban a „pa rancs nok elsõ he lyet tes,
 parancsnokhelyettes, törzs fõ nök (pk.h.)”, a „VI.” be so ro -
lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti sor ban a „törzs fõ nök 
he lyet tes, szol gá lat fõ nök, Lé gi erõ Pa rancs nok ság (LEP)
Had mû ve le ti Köz pont pa rancs nok, törzs fõ nök in teg rá ci ós
he lyet te se”, az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend -
fo ko za ti sor ban a „szol gá lat fõ nök-he lyet tes, LEP Had mû -
ve le ti Köz pont pa rancs nok he lyet tes, MH ÖLTP lo gisz ti -
kai gaz da sá gi és in for ma ti kai, a ko di fi ká ci ós és az el len õr -
zé si al osz tá lyok al osz tály ve ze tõ-he lyet tes, Köz pont Lo -
gisz ti kai Bá zis Prog ram iro da iro da ve ze tõ, iro da ve ze tõ-he -
lye tes”, a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rendfoko -
zati sor ban a „LEP vál tás pa rancs nok”; a „VKF köz vet len
alá ren delt sé gé ben lévõ dd. szin tû szer ve ze tek” meg ne ve -
zé sû osz lop ban a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des”
rend fo ko za ti sor ban az „Össz ha de rõ ne mi Had mû ve le ti
Köz pont (ÖHK) – fõ re fe rens”;

e) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak I.” táb lá zat „lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes” meg ne ve zé sû osz lop ban a „IV.” be so ro lá -
si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti sor ban az „ez red
és ÖÁZ in teg rá ci ós fõ nök”; a „mû sza ki” osz lop ban az
„V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko za ti sor ban
a „ Magyar Mû sza ki Kon tin gens (MMK) – pa rancs nok, és
dan dár in teg rá ci ós fõ nök”, a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria
„õr nagy” rend fo ko za ti sor ban az „MMK törzs fõ nök
(pk.h.)”; a „III.” be so ro lá si ka te gó ria „szá za dos” rend fo -
ko za ti sor ban az „MKK ve ze tõ szer vek be osz tott tiszt jei
és mér nök cso port pa rancs nok”; a „fel de rí tõ, kü lön le ges
mû ve le ti, elekt ro ni kai harc” meg ne ve zé sû osz lop ban a
„IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti sor ban
az „ÖÁZ in teg rá ci ós fõ nök”; a „ve gyi vé del mi” meg ne ve -
zé sû osz lop ban a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy”
rend fo ko za ti sor ban az „ÖÁZ in teg rá ci ós fõ nök”;

f) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 3. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak II.” táb lá zat „re pü lõ, he li kop ter”
meg ne ve zé sû osz lop ban az „V.” be so ro lá si ka te gó ria
„ alezredes” rend fo ko za ti sor ban a „re pü lõ bá zis integrá -
ciós fõ nök”; a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo -
ko za ti sor ban az „ez red in teg rá ci ós fõ nök”; a „lég vé del mi
 rakéta” meg ne ve zé sû osz lop ban az „V.” be so ro lá si ka te -
gó ria „al ez re des” rend fo ko za ti sor ban a „dan dár integrá -
ciós fõ nök”; a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo -
ko za ti sor ban az „ez red in teg rá ci ós fõ nök”; a „légi ve ze té si 
 radar” meg ne ve zé sû osz lop ban a „IV.” be so ro lá si ka te gó -
ria „õr nagy” rend fo ko za ti sor ban az „ez red in teg rá ci ós
 fõnök”; a „II.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ had nagy” rend fo -
ko za ti sor ban a „légi irá nyí tó köz pont cso port be osz tott
tiszt”; a „me te o ro ló gi ai, tér ké pész” meg ne ve zé sû osz lop -
ban a „III.” be so ro lá si ka te gó ria „szá za dos” rend fo ko za ti
sor ban a „me te o ro ló gi ai cso port pa rancs nok”;

g) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 4. Lo gisz ti ka
és egész ség ügy” táb lá zat „lo gisz ti kai szak alá ren del tek”
meg ne ve zé sû osz lop ban a „III.” be so ro lá si ka te gó ria „szá -
za dos” rend fo ko za ti sor ban a „rész leg ve ze tõ és he lyet te -
se”; az „egyéb lo gisz ti kai alá ren del tek” meg ne ve zé sû osz -
lop ban a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rendfoko -
zati sor ban a „Köz pon ti Anyag rak tár és Ja ví tó üzem
(KAJÜ)”; az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo -
ko za ti sor ban a „KAJÜ pa rancs nok-he lyet tes, szolgálat -
fõnök”; a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za -
ti sor ban az „ez red KAJÜ fõ nö kök, al osz tály ve ze tõ” meg -
ne ve zé sek bõl a „KAJÜ” ki fe je zés, va la mint a „KAJÜ
szolgálat fõnök-helyettes”; a „III.” be so ro lá si ka te gó ria
„szá za dos” rend fo ko za ti sor ban a „KAJÜ fõ nök he lyet tes”
meg ne ve zés bõl a „KAJÜ” ki fe je zés; „KAJÜ SZKIKNY
al osz tály ve ze tõ-he lyet tes” meg ne ve zés bõl a „KAJÜ” ki -
fe je zés,  valamint a „II.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ had nagy”
rend fo ko za ti sor ban a „KAJÜ” ki fe je zé sek;

h) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Hír adó, in -
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for ma ti kai és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem” táb lá zat
„MH ka to nai szer ve ze tei” meg ne ve zé sû osz lop ban a
„VII.” be so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor nok” rend fo ko za -
ti sor ban a „pa rancs nok”, az „V.” be so ro lá si ka te gó ria
„ alezredes” rend fo ko za ti sor ban a „ve ze tõ szer vek fõ nö -
kei”, a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti
sor ban a „ve ze tõ szer vek fõ nök he lyet tes”, a „III.” be so ro -
lá si ka te gó ria „szá za dos” rend fo ko za ti sor ban a „fõ fel -
ügye let ügye le te sek”; az „I.” be so ro lá si ka te gó ria „had -
nagy” rend fo ko za ti sor ban a „in for ma ti kai tiszt”; a „Hír -
adó” meg ne ve zé sû osz lop ban a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria
„õr nagy” rend fo ko za ti sor ban az „ÖÁZ in teg rá ci ós
 fõnök”;

i) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 6. Egyéb
szer vek, ze né szek” táb lá zat „MH Tá mo ga tó Dan dár” meg -
ne ve zé sû osz lop ban a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” 
rend fo ko za ti sor ban az „ez red pa rancs nok”, az „V.” be so -
ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko za ti sor ban az
„ ezredparancsnok-helyettes és törzs fõ nök (pk.h.), Ka to nai 
fog ház (KF) pa rancs nok”, a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria
„õr nagy” rend fo ko za ti sor ban az „ez red ve ze tõ szer vek
 fõnökök, KF pa rancs nok-he lyet tes”, a „III.” be so ro lá si
 kategória „szá za dos” rend fo ko za ti sor ban az „ez red ve ze tõ 
szer vek fõ nök he lyet te sei, be osz tott tiszt, KF részlegve -
zetõ”;

j) 2. szá mú mel lék le té ben az „A) HM, HM
SZERVEZETEK” táb lá zat „HM szer ve ze tek” meg ne ve -
zé sû osz lop ban a „BBBH” és a „PÜSZNYI” szö veg rész;

k) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Ve zér ka ri
fõ nök köz vet len alá ren delt jei” táb lá zat „Hdt. szin tû szer -
ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop ban a „IX.” be so ro lá si ka te -
gó ria „törzs zász lós” rend fo ko za ti sor ban a „had test törzs
1. szá mú be osz tott”, a „VIII.” be sor olá si ka te gó ria „zász -
lós” rend fo ko za ti sor ban a „had test törzs 2. szá mú be osz -
tott”;

l) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak” táb lá zat „fel de rí tõ, kü lön le ges
mû ve le ti, elekt ro ni kai harc” meg ne ve zé sû osz lop ban a
„VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „zász lós” rend fo ko za ti sor
„kü lön le ges mû ve le ti zász ló alj, cso port pa rancs nok-he -
lyet tes”;

m) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI a 3. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak II.” táb lá zat „Geo in for má ci ós,
 meteorológia, tér ké pész” meg ne ve zé sû osz lop ban a „IX.”
be so ro lá si ka te gó ria „törzs zász lós” rend fo ko za ti sor ban a
„ve ze tõ asszisz tens, ve ze tõ tech ni kus”; a „VIII.” besoro -
lási ka te gó ria „zász lós” rend fo ko za ti sor ban az „asszisz -
tens”, a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ törzs õr mes ter”
rend fo ko za ti sor ban az „ügy ke ze lõ-gép író”;

n) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI a 4. Logisz -
tika és egész ség ügy” táb lá zat „egyéb lo gisz ti kai alá ren del -
tek” meg ne ve zé sû osz lop ban a „VIII.” be so ro lá si ka te gó -
ria „zász lós” rend fo ko za ti sor ban a „KNY alosztály -
vezetõ”;

o) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Hír adó-in -
for ma ti ka-elekt ro ni kus in for má ció vé de lem” táb lá zat „MH 
ka to nai szer ve ze tei” meg ne ve zé sû osz lop ban a „IX.” be -
so ro lá si ka te gó ria „törzs zász lós” rend fo ko za ti sor ban a
„pa rancs nok se gí tõ, ügy vi te li rész leg ve ze tõ, ve ze tõ szerv
1. szá mú be osz tott”, a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „zász -
lós” rend fo ko za ti sor ban a „ve ze tõ szerv ügy vi te li rész leg
ügy ke ze lõ, ve ze tõ szerv 2. szá mú be osz tott, in for ma ti kai
biz ton sá gi ügye le tes”;

p) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 6. Egyéb
szer vek, ze né szek” táb lá zat „MH Tá mo ga tó Dan dár” meg -
ne ve zé sû osz lop ban a „IX.” be so ro lá si ka te gó ria „törzs -
zász lós” rend fo ko za ti sor ban a „ve ze tõ fog lár, ez red és
KF”, a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „zász lós” rend fo ko za ti 
sor ban a „fog lár, ez red és KF”, a „VII.” be so ro lá si kate -
gória „fõ törzs õr mes ter” rend fo ko za ti sor ban az „ügy ke ze -
lõ-gép író”;

q) 3. szá mú mel lék le té nek cí mé bõl az „és a Kor mány -
za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal” szö veg rész, va la -
mint ugyan ezen mel lék let ben az „I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „ZMNE” meg ne ve zé sû 
osz lop ban a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo -
ko za ti sor ban a „FOTAG igaz ga tó”, a „KFGH” meg ne ve -
zé sû osz lop a hoz zá tar to zó be osz tá sok kal együtt;

r) 4. szá mú mel lék le té ben az „I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „HM, HM szer ve ze -
tek” osz lop ban az „õr nagy” rend fo ko za ti sor ban az
(IDVF) és a (MÉHH) szö veg rész, a „szá za dos” rend fo ko -
za ti sor ban az (IDVF) szö veg rész, a „káp lán, se géd lel -
kész”, a „ZMNE” meg ne ve zé sû osz lop ban, az „al ez re des”
rend fo ko za ti sor ban a „ve ze tõ jog ta ná csos”; a „szá za dos”
rend fo ko za ti sor ban a „szak ok ta tó”; a „ka to nai szer ve ze -
tek” meg ne ve zé sû osz lop ban, a „szá za dos” rend fo ko za ti
sor ban a „kü lön le ges mû ve le ti zász ló alj, cso port pa rancs -
nok”; a „fõ had nagy” rend fo ko za ti sor ban a „lé gi for gal mi
irá nyí tó cso port be osz tott tiszt”;

s) 4. szá mú mel lék le té ben a „II. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat ,,HM, HM szer ve ze -
tek” meg ne ve zé sû osz lop ban a „törzs zász lós” rendfoko -
zati sor ban a (MÉHH) szö veg rész, a „ka to nai szer ve ze tek” 
osz lop ban a „törzs zász lós” rend fo ko za ti sor ban az „el lá tó
be osz tott (hdt. szin tû)” be osz tá si meg ne ve zé sek.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet
az 1/2007. (I. 10.) HM rendelethez

„7. számú melléklet
a 30/2001. (XII. 27.) HM rendelethez

Rövidítések jegyzéke

HVKF Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
MH ÖHP MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
MH MK MH Mû ve le ti Köz pont
ZMNE Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
HIM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um
MK KBH Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi

Hi va tal
MK KFH Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel de rí tõ

Hi va tal
pk.h. pa rancs nok he lyet tes
szdpk.h. szá zad pa rancs nok-he lyet tes
vez.o. ve ze tõ or vos
tts. tiszt he lyet tes
hdt. had test
dd. dan dár
e. ez red
z. zász ló alj
rf. rend fo ko zat
BKEO Bé lyeg zõ ké szí tõ és el lá tó osz tály”

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter, az oktatási és kulturális

miniszter, valamint a szociális
és munkaügyi miniszter

2/2007. (I. 10.) MeHVM–OKM–SZMM
együttes rendelete

az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága
és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda

Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság
közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl,

valamint a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési 
Operatív Program közoktatási, szakképzési

és felsõoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról  szóló
22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rendelet

módosításáról

Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és a 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 
(a továb biak ban: R.) 33.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lé si Igaz ga tó sá ga és 
az Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram iro da Tár sa -
dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság köz re mû kö dõ szer -
ve zet té tör té nõ ki je lö lé sé rõl, va la mint a 2004–2006. évi
Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram köz ok ta tá -
si, szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz ke dé se i nek vég re haj -
tá sá ról  szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együt tes ren de -
let (a továb biak ban: FMM–OM R.) 1.  §-ának a) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1. § A ren de let ha tá lya ki ter jed]
„a) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (a továb biak -

ban: NFÜ) szer ve ze té be tar to zó Hu mán erõ for rás-fej lesz -
té si Ope ra tív Prog ram és EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés Irá nyí tó Ha tó ság nak (a továb biak ban: irá nyí tó
 hatóság), va la mint az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lé si
Igaz ga tó sá gá nak (a továb biak ban: OM Alap ke ze lõ) a Hu -
mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram köz ok ta tá si,
szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz ke dé se i nek vég re haj tá sa
ke re té ben vég zett te vé keny sé gé re,”

2.  §

Az FMM–OM R. 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(2) Az e ren de let ál tal al kal ma zott fo gal mak kö zül
a) az Egy sé ges Mo ni tor ing In for má ci ós Rend szer

(a továb biak ban: EMIR), in téz ke dés, a prog ram ki egé szí tõ
do ku men tum, a vég sõ ked vez mé nye zett, a mo ni tor ing
 bizottság, a köz re mû kö dõ szer ve zet fo gal mak meg ha tá ro -
zá sát az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló, és egyes nem zet -
kö zi meg ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott prog ra mok
mo ni tor ing rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl
 szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ren de let) 2.  §-a,

b) a köz pon ti prog ram, a Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret
fo gal mak meg ha tá ro zá sát az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se

tar tal maz za.”

3.  §

Az FMM–OM R. 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(2) Az Ope ra tív Prog ram nak
a) 1.3. a nõk mun ka erõ pi a ci rész vé te lé nek tá mo ga tá sa,

a csa lád és a mun ka össze han go lá sá nak se gí té se,

b) 2.3. a hát rá nyos hely ze tû em be rek fog lal koz tat ha tó -
sá gá nak ja ví tá sa, kü lö nös te kin tet tel a roma né pes ség re,

c) 3.4. a mun ka hely te rem tés hez és vál lal ko zói kész sé -
gek fej lesz té sé hez kap cso ló dó kép zé sek,
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d) 3.5. a fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej lesz té se
in téz ke dé sei vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet az
ESZA Köz hasz nú Tár sa ság. Az ESZA Köz hasz nú Tár sa -
ság te kin te té ben az e ren de let ál tal nem sza bá lyo zott kér -
dé se ket az NFÜ vagy az Ope ra tív Prog ram te kin te té ben
jog elõd je és az ESZA Köz hasz nú Tár sa ság ál tal kö tött
együtt mû kö dé si meg ál la po dás tar tal maz za.”

4.  §

Az FMM–OM R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz ok ta tá si, szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz -
ke dé sek vég re haj tá sa so rán nyúj tott tá mo ga tá sok ese té ben
a pá lyá za ti do ku men tá ci ót a pá lyá zat-elõ ké szí tõ mun ka -
cso port (a továb biak ban: mun ka cso port) ké szí ti el és az
irá nyí tó ha tó ság hagy ja jóvá. A mun ka cso port el nö ke az
irá nyí tó ha tó ság kép vi se lõ je, tag ja it a köz ok ta tá si és fel sõ -
ok ta tá si in téz ke dé sek te kin te té ben az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter, a szak kép zé si in téz ke dé sek te kin te té ben az
 Oktatási és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (a továb biak ban:
OKM) be vo ná sá val a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
elõ ze tes vé le mé nye alap ján az OM Alap ke ze lõ je lö li ki.”

5.  §

Az FMM–OM R. 6.  §-ának a) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[Az OM Alap ke ze lõ nek a pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá -
sá val kap cso la tos fel ada tai a kö vet ke zõk]

„a) jó vá ha gyás cél já ból össze ál lít ja a pá lyá zat-elõ ké szí -
tõ mun ka cso port ál tal el ké szí tett pá lyá za ti do ku men tá ci ót, 
il let ve a köz ok ta tás ra és fel sõ ok ta tás ra vo nat ko zó an az
OKM, a szak kép zést il le tõ en az OKM be vo ná sá val a
 Szociális és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban:
SZMM) és az NFÜ meg bí zá sá ból köz zé te szi az irá nyí tó
ha tó ság ál tal jó vá ha gyott pá lyá za ti fel hí vást,”

6.  §

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

[Az ér té ke lé si el já rás so rán az OM Alap ke ze lõ fel ada tai 
a kö vet ke zõk]

„a) az OKM-mel és az SZMM-mel egyez te tett ja vas la -
tot tesz az irá nyí tó ha tó ság nak a füg get len ér té ke lõk és a
bí rá ló bi zott ság sza va zó tag ja i nak sze mé lyé re,”

7.  §

Az FMM–OM R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti prog ram vég re haj tá sát meg ha tá ro zó
prog ram ter vet (a továb biak ban: prog ram terv) a prog ram -
ki egé szí tõ do ku men tum ban meg je lölt vég sõ ked vez mé -
nye zett a köz ok ta tás és a fel sõ ok ta tás te kin te té ben az
OKM-mel, a szak kép zés te kin te té ben az OKM be vo ná sá -
val az SZMM-mel egyez tet ve ké szí ti el.”

8.  §

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

„(1) A mi nõ sí tõ tes tü let vég zi a prog ram terv ér té ke lé sét, 
és ja vas la tot tesz az irá nyí tó ha tó ság ré szé re a prog ram terv
el fo ga dá sá ra. Az irá nyí tó ha tó ság a mi nõ sí tõ tes tü let
 javaslata alap ján el fo gad ja a prog ram ter vet. A mi nõ sí tõ
tes tü let tag ja it az OKM ja vas la tá ra az OM Alap ke ze lõ kéri 
fel. A mi nõ sí tõ tes tü let te vé keny sé gét az irá nyí tó ha tó ság
ál tal elõ ter jesz tett és a tes tü let ál tal jó vá ha gyott ügy rend
sza bá lyoz za.”

9.  §

(1) Az FMM–OM R. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ pá lyá zó val, va la mint a
mi nõ sí tõ tes tü let ál tal jó vá ha gyott köz pon ti prog ra mok
ese té ben a vég sõ ked vez mé nye zet tel az NFÜ meg bí zá sá -
ból az OM Alap ke ze lõ köt tá mo ga tá si szer zõ dést. A tá mo -
ga tá si szer zõ dés tar tal maz za kü lö nö sen a tá mo ga tás cél ját,
össze gét, a tá mo ga tott vég sõ ked vez mé nye zett elszámo -
lási kö te le zett sé ge i nek meg ha tá ro zá sát (tar tal mát, ha tár -
ide jét és az el szá mo lás bi zony la ta it), to váb bá az el len õr zés 
mód ját és a szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it.”

(2) Az FMM–OM R. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az OM Alap ke ze lõ szer zõ dés kö tés sel kap cso la tos szak -
mai fel ada tai a kö vet ke zõk]

„b) az NFÜ meg bí zá sá ból el jár va meg kö ti a szer zõ dést,”

10.  §

Az FMM–OM R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„12.  § (1) Az Eu ró pai Szo ci á lis Alap és az Eu ró pai
 Regionális Fej lesz té si Alap ál tal társ fi nan szí ro zott köz ok -
ta tá si, szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz ke dé sek ese té ben
az el já rás ren di és tel je sí té si mo ni tor in gért, a pénz ügyi és a
szak mai mo ni tor in gért, va la mint a mo ni tor ing fo lya mat
 általános össze han go lá sá ért az OM Alap ke ze lõ a fe le lõs.
Az OM Alap ke ze lõ dönt az elõ re ha la dá si je len té sek el fo -
ga dá sá ról, és ja vas la tot tesz az irá nyí tó ha tó ság ré szé re az
ese dé kes tá mo ga tá si rész let ki fi ze té sé re, fel té ve, hogy
meg gyõ zõ dött a tény sze rin ti, el já rás ren di tel je sí tés rõl,
iga zol ta a szak mai és a pénz ügyi tel je sí tést.
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(2) Az OM Alap ke ze lõ az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott el já rás ren di és tel je sí té si mo ni tor ing fel adat kör ében:

a) be fo gad ja és fel dol goz za a ked vez mé nye zet tek ál tal
ké szí tett elõ re ha la dá si je len té se ket,

b) nyo mon kö ve ti az elõ re ha la dá si je len té sek be ér ke zé -
sét, és in téz ke dik a be nyúj tás ér de ké ben,

c) ha a vég sõ ked vez mé nye zett a je len tés té te li ha tár idõt 
el mu laszt ja, írás ban fel szó lít ja a je len tés meg kül dé sé re,
ered mény te len fel szó lí tás ese tén kez de mé nyez he ti a vég sõ 
ked vez mé nye zet tel kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés tõl való
 elállást,

d) el len õr zi a ked vez mé nye zet tek elõ re ha la dá si je len -
té se it for mai és tar tal mi szem pont ból,

e) el len õr zi a köz be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sá nak
sza bály sze rû sé gét,

f) biz to sít ja a mo ni tor ing fo lya mat so rán ke let ke zett
do ku men tu mo kat az irá nyí tó ha tó ság ré szé re,

g) részt vesz a mo ni tor ing fo lya mat irá nyí tó ha tó ság ál tal
jó vá ha gyott for ma do ku men tu ma i nak elõ ké szí té sé ben,

h) össze gyûj ti az adott pro jekt mo ni tor ing já ban részt
vevõ sze mé lyek el ér he tõ sé gét, rög zí ti a fe le lõ sö ket, és a
pro jek tek re le bon tott adat bá zist to váb bít ja az irá nyí tó ha -
tó ság hoz,

i) be fo gad ja a je len té sek pénz ügyi el szá mo lá sa ként
 benyújtott, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott do ku men -
tu mo kat, kü lö nös te kin tet tel a ki fi ze tést igény lõ do ku men -
tu mot, a szám lák má so la ta it és a szám la össze sí tõ ket,

j) el len õr zi, hogy a ked vez mé nye zett az ere de ti szám -
lán fel tün tet te-e azt, hogy az adott szá mú pro jekt re tör té nõ
el szá mo lás ra nyúj tot ták be,

k) biz to sít ja az egy sé ges mo ni tor ing in for má ci ós rend -
szer adat bá zi sá nak nap ra kész fel töl té sét,

l) koc ká zat elem zés alap ján éves hely szí ni el len õr zé si
ter vet ké szít és azt az irá nyí tó ha tó ság nak jó vá ha gyás ra az
elõ zõ év no vem ber 30-ig be nyújt ja,

m) lebonyolítja a pro jek tek hely szí ni el len õr zé sét,
n) jegy zõ köny vet ké szít a hely szí ni el len õr zés rõl,
o) a vég re haj tás fo lya ma tá nak át te kin té se és szük ség

 esetén az irá nyí tó ha tó ság ré szé re kor rek ci ós in téz ke dé sek
meg té te lé re  szóló ja vas lat té tel cél já ból az irá nyí tó ha tó -
ság gal havi rend sze res ség gel, in téz ke dés szin tû vég re haj -
tá si ér te kez le te ket szer vez,

p) el ké szí ti az éves át fo gó és a ne gyed éves in téz ke dés -
szin tû je len tést, és to váb bít ja az irá nyí tó ha tó ság hoz.

(3) A szak mai mo ni tor ing cél ja a szer zõ dé sek tel je sí té se 
szak mai meg ala po zott sá gá nak el len õr zé se. Az OM Alap -
ke ze lõ a szak mai mo ni tor ing fel adat kör ében:

a) a szak mai mo ni tor ing te vé keny ség el lá tá sá ra az OM
Alap ke ze lõ a köz ok ta tás és a fel sõ ok ta tás te kin te té ben az
OKM-mel, a szak kép zést il le tõ en az OKM be vo ná sá val az 
SZMM-mel együtt mû köd ve pá lyá za ti ab la kon ként/köz -
pon ti prog ra mon ként/in téz ke dé sen ként szak ér tõ ket, va la -
mint ve ze tõ mo ni tort je löl ki, fel ké szí ti õket a fel ada tuk
 ellátására, va la mint össze han gol ja te vé keny sé gü ket. A
szak ér tõk és a ve ze tõ mo ni tor ki vá lasz tá sá nak szem pont -
ja it a pá lyá za ti ab la kért/in téz ke dé se kért szak ma i lag fe le -

lõs tár ca – a köz ok ta tás ra és a fel sõ ok ta tás ra vo nat ko zó an
az OKM, a szak kép zést il le tõ en az OKM be vo ná sá val az
SZMM – irány mu ta tá sai sze rint az irá nyí tó ha tó ság dol -
goz za ki,

b) ada tok kal töl ti fel, és ke ze li az egy sé ges mo ni tor ing
in for má ci ós rend szer szak mai adat bá zi sát,

c) koc ká zat elem zés alap ján biz to sít ja a mo ni tor ing
szak ér tõk lá to ga tá sa it a pro jek tek hely szí nén, il let ve,
amennyi ben a pro jekt rõl szer zett in for má ci ók és prob lé -
ma fel tá rás alap ján in do kolt, a hely szí ni el len õr zést, ezek
alap ján szük ség ese tén be avat ko zást kez de mé nyez, amely -
rõl az irá nyí tó ha tó sá got tá jé koz tat ja,

d) kü lön jog sza bály ban elõ írt mó don be nyúj tott pro -
jekt-elõ re ha la dá si je len té sek szak mai hi te le sí té sét, a szak -
mai hi te le sí té si je len tés rész let el ké szí té sét biz to sít ja,

e) be fo gad ja, és fel dol goz za a mo ni tor ing szak ér tõk
 által ké szí tett je len té se ket és jegy zõ köny ve ket, ezek alap -
ján pá lyá za ti ab la kon ként ne gyed éven te szak mai je len tést
ké szít a (2) be kez dés p) pont ban meg ha tá ro zott ne gyed -
éves in téz ke dés szin tû je len tés el ké szí té sé hez,

f) a pro jekt szin tû vég re haj tá si prob lé mák ke ze lé sé re
szak mai kon zul tá ci ót biz to sít a pro jek tek vég re haj tói szá -
má ra,

g) az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re to váb bí tan dó éves vég -
re haj tá si je len tés elõ ké szí té se cél já ból éven te át fo gó szak -
mai je len tést ké szít az irá nyí tó ha tó ság ré szé re.

(4) Az OM Alap ke ze lõ a pénz ügyi mo ni tor ing fel adat -
kör ben meg vizs gál ja a be nyúj tott el szá mo lá so kat, a tá mo -
ga tás alap já ul szol gá ló szám lá kat, egyéb szám vi te li
 bizonylatokat, va la mint elõ leg ese tén az elõ leg fo lyó sí tás
do ku men tu ma it. En nek ke re té ben

a) el len õr zi és meg ál la pít ja, hogy az el szá mo lás ra be -
nyúj tott ki adá sok, költ sé gek meg fe lel nek-e a szer zõ dé ses
fel té te lek nek, az adott idõ pont ban ha tá lyos ma gyar jog -
sza bá lyok nak és az Eu ró pai Kö zös ség jog sza bá lya i ban
fog lal tak nak,

b) el len õr zi, hogy a szám lák, a szám la össze sí tõ ben
meg adott szám la té te lek és egyéb szám vi te li bi zony la tok a
tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott jog cím re vo nat -
koz nak-e, és össze gü ket te kint ve is meg fe lel nek-e az elõ -
irány zott költ sé gek nek,

c) el len õr zi a ked vez mé nye zett ne vé nek és bank szám -
la szá má nak tá mo ga tá si szer zõ dés sel való össz hang ját,
 valamint a szál lí tó ré szé re tör té nõ köz vet len ki fi ze té si
igény ese tén el len õr zi a szám la alap ján az el szá mo lás ban
meg je lölt és a szál lí tói szám lán sze rep lõ bank szám la szám
egye zõ sé gét,

d) el len õr zi, hogy a szám lát, il let ve egyéb szám vi te li
bi zony la tot a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott pro -
jekt meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó ki vi te le zé si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott ki vi te le zõ, szál lí tó ál lí tot ta-e ki,

e) el len õr zi, hogy az el szá mo lás ra be nyúj tott ki adá sok,
költ sé gek tel je sí té se a pá lyá za ti ki írás, il let ve a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben elõ írt ha tár idõn be lül tör tént-e (e ha tár idõn
túli tel je sí tés re vo nat ko zó szám la és egyéb szám vi te li
 bizonylatok nem ké pez he tik a tá mo ga tás igény be vé te lé -
nek alap ját),
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f) a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek el len õr -
zé se so rán vizs gál ja, hogy az el szá mo lás ra be nyúj tott
szám lát, il let ve az egyéb szám vi te li bi zony la to kat a ked -
vez mé nye zett ál tal le foly ta tott köz be szer zé si el já rás nyer -
tes szál lí tó ja ál lí tot ta-e ki,

g) el len õr zi a sa ját erõ fel hasz ná lá sát,

h) el len õr zi, hogy a ki adá sok a jo go sult sá gi fel té te lek -
nek meg fele lõen me rül tek-e fel,

i) el len õr zi, hogy nem áll-e fenn a köz tar to zás és tá mo -
ga tás hal mo zó dás,

j) biz to sít ja a pro jekt szin tû pénz ügyi hi te le sí té si rész -
jelentés el ké szí té sét,

k) a tá mo ga tá si ke ret bõl fel hasz nált for rá sok is me re té -
ben meg ál la pít ja az utal ha tó tá mo ga tá si össze get, és biz to -
sít ja az elekt ro ni kus át uta lás fel té te le it.

(5) Az OM Alap ke ze lõ az el len õr zést köve tõen a pro -
jekt szin tû hi te le sí té si je len té sek kel együtt össze ál lít ja a
 kifizetésekhez szük sé ges ha zai for rás és kö zös sé gi hoz zá -
já ru lás biz to sí tá sá ra vo nat ko zó, in téz ke dés szin tû forrás -
lehívási ké rel met és be nyújt ja az irá nyí tó ha tó ság nak.”

11.  §

Az FMM–OM R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„13.  § (1) Az OM Alap ke ze lõ fe le lõs a ren de let 2.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott köz ok ta tá si, 
szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in téz ke dé sek kö ve te lés ke ze -
lé sé ért, a jog ta la nul igény be vett vagy vissza fi ze tés re meg -
ha tá ro zott össze gek nyil ván tar tá sá ért és be sze dé sé ért.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel adat kö rön be lül az OM
Alap ke ze lõ Igaz ga tó ság

a) in téz ke dik a meg ítélt vissza fi ze té si kö te le zett sé gek -
bõl ere dõ pénz esz kö zök be sze dé sé rõl, az Ope ra tív Prog -
ram szám lá já ra tör té nõ uta lás ról, ké se del mes tör lesz tés
ese tén a ka mat tar to zás meg ál la pí tá sá ról, a ked vez mé nye -
zett ki ér te sí té sé rõl és a ke let ke zett kö ve te lés be haj tá sá ról,

b) az irá nyí tó ha tó ság tá jé koz ta tá sa alap ján szer zõ dé -
sen ként nyil ván tart ja a jog ta la nul igény be vett vagy
vissza fi ze tés re meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ból ke let ke zett
kö ve te lé sek tõke és – a tá mo ga tá si szer zõ dés vo nat ko zó
pont ja(i) figye lembe véte lével meg ál la pí tott – ka mat
össze ge it,

c) a b) pont sze rin ti tar to zás ról ér te sí ti az érin tett ked -
vez mé nye zet te ket, in téz ke dik a kö ve te lé sek be sze dé se
 érdekében, en nek ke re té ben – ön kén tes tel je sí tés hi á nyá -
ban – ér vé nye sí ti a tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki kö tött biz -
to sí té kot, in do kolt eset ben vég re haj tá si, il let ve – az irá -
nyító ha tó ság elõ ze tes ál lás pont já nak ki ké ré se mel lett és
fel ha tal ma zá sa alap ján – fel szá mo lá si el já rást kez de mé -
nyez,

d) nap ra kész nyil ván tar tást ve zet a be haj tott kö ve te lé -
sek rõl, ne gyed éven ként té te le sen egyez tet az irá nyí tó
 hatósággal és a ki je lölt köz re mû kö dõ szer ve zet tel,

e) a ked vez mé nye zet tek tel jes kö ré re ki ter je dõ en fi gye -
lem mel kí sé ri a Cég köz lönyt an nak ér de ké ben, hogy a
cég bí ró sá gok ál tal köz zé tett, más szer ve ze tek ál tal kez de -
mé nye zett csõd-, fel szá mo lá si és vég el szá mo lá si el já rás -
ban – az irá nyí tó ha tó ság kép vi se le té ben, ne vé ben – a hi te -
le zõi igényt be je lent se és az el já rá sok so rán ér de ke it
képvi selje.”

12.  §

Az FMM–OM R. 15.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ké zi köny vet és mó do sí tá sa it az irá nyí tó ha tó ság
ve ze tõ jé nek elõ ter jesz tése alap ján az OKM vé le mé nye zé -
se után az NFÜ el nö ke adja ki és von ja vissza.

(3) Az Ope ra tív Prog ram in téz ke dé se i nek vég re haj tá sá -
ban részt vevõ bár mely érin tett szer ve zet írás be li ja vas la -
tot te het a ké zi könyv mó do sí tá sá ra. A ja vas lat el fo ga dá sá -
ról és a ké zi könyv mó do sí tá sá ról az irá nyí tó ha tó ság ve ze -
tõ jé nek elõ ter jesz tése alap ján az NFÜ el nö ke dönt. A ké zi -
könyv mó do sí tá sá ról az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je ha la dék -
ta la nul írás ban tá jé koz tat ja az OKM-et, az SZMM-et,
 valamint az OM Alap ke ze lõt.”

13.  §

Az FMM–OM R. 16.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az NFÜ bel sõ el len õr zé sért fe le lõs rész le ge a bel sõ
el len õr zé si ké zi köny vé ben, a kü lön jog sza bá lya i ban és a
ké zi könyv ben fog lal tak sze rint el len õriz he ti az OM Alap -
ke ze lõ köz re mû kö dõ szer ve ze ti te vé keny sé gé hez kap cso -
ló dó el len õr zé si rend szert, az OM Alap ke ze lõ nek a tá mo -
ga tá sok le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos te vé keny sé gét,
 továbbá a vég sõ ked vez mé nye zett nél a tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sát.

(3) Az el len õr zés vo nat ko zá sá ban az OM Alap ke ze lõ
a) min den év no vem ber 30-áig jó vá ha gyás elõtt meg -

kül di az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ jé nek a Nem ze ti Fejlesz -
tési Terv ope ra tív prog ram jai, az EQUAL Kö zös sé gi Kez -
de mé nye zés prog ram és a Ko hé zi ós Alap pro jek tek tá mo -
ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi lebonyolí -
tási, szám vi te li és el len õr zé si rend sze rek ki ala kí tá sá ról
 szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let sze rin ti bel sõ el -
len õr zé si rész leg el len õr zé si mun ka ter vét,

b) együtt mû kö dik a Struk tu rá lis Ala pok el len õr zé sét
vég zõ kül sõ szer ve ze tek kel azok el len õr zé si te vé keny sé ge 
so rán, va la mint az el len õr zé sek meg kez dé sé rõl az irá nyí tó
ha tó sá got ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja,

c) meg kül di az irá nyí tó ha tó ság ré szé re az Ala pok és a
szer ve zet bel sõ el len õr zé se kö ré ben ke let ke zett vég le ges
je len té se ket, va la mint a kül sõ szer vek (Eu ró pai Bi zott ság
ille té kes szer vei, ki fi ze tõ ha tó ság, Ma gyar Ál lam kincs tár,
Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal, NFÜ bel sõ el len õr zé sért 
fe le lõs rész le ge, Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
bel sõ el len õr zé sért fe le lõs rész le ge, Ál la mi Szám ve võ -
szék) ál tal vég re haj tott el len õr zé sek rõl  szóló je len té se ket
az el fo ga dást kö ve tõ 15 na pon be lül,
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d) a vég le ges je len tés el ké szü lé sét kö ve tõ 8 na pon be -
lül meg kül di az irá nyí tó ha tó ság ré szé re a bel sõ és kül sõ
el len õr zé sek rõl ké szí tett be szá mo ló kat.”

14.  §

Az FMM–OM R. 17.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az OM Alap ke ze lõ kö te les a fel adat kör ének ellá -
tása so rán be kö vet ke zett sza bály ta lan ság gal össze füg gõ
vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um a Ma gyar Ál lam kincs tár, mint az Ope ra tív
Prog ram kö ve te lés ke ze lés sel meg bí zott szer ve ze te ál tal
ve ze tett kö ve te lés ke ze lé si szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés sel
ele get ten ni.”

15.  §

Az FMM–OM R. 21.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az OM Alap ke ze lõ mû kö dé sé hez szük sé ges pénz -
ügyi esz kö zö ket a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter bo -
csát ja ren del ke zés re az adott nap tá ri évre  szóló költség -
vetési tör vény ben fog lal tak alap ján.”

16.  §

Az FMM–OM R. 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az NFÜ és az OKM meg ál la po dás ke re té ben rög zíti
az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá val,
így kü lö nö sen a mû kö dé si ké zi könyv ki adá sá val kap cso la tos
együtt mû kö dés kér dé se it.”

17. §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Okta tási
Mi nisz té ri um Alap ke ze lé si Igaz ga tó sá ga és az Eu ró pai
Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram iro da Tár sa dal mi Szol -
gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság köz re mû kö dõ szerve zetté tör -
té nõ ki je lö lé sé rõl, va la mint a 2004–2006. évi
 Humánerõforrás-fejlesztési Ope ra tív Prog ram közokta -
tási, szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz ke dé se i nek vég re -
haj tá sá ról  szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2006. (V. 18.) FMM–OM
együt tes ren de let 1.  §-a, 2.  §-ának (1) be kez dé se, az
5.  §-ának (1) be kez dé se, a 6.  §-ának (1) be kez dé se, a 7.  §-a
és a 9.  §-a ha tá lyát vesz ti.

18.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba.

19.  §

E ren de let az Eu ró pai Bi zott ság nak a struk tu rá lis ala pok 
ke re té ben nyúj tott tá mo ga tá sok irá nyí tá si és el len õr zé si
rend sze rei te kin te té ben az 1260/1999/EK ta ná csi  rendelet
vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 438/2001/EK 
ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la -
pít meg.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

ve ze tõ mi nisz ter

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

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
10/2007. (I. 10.) KE

határozata

egyetemi tanár rektori megbízásáról

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re,
a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
100. §-ának a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben

a Ka pos vá ri Egye te men,

dr. Ba binsz ky Lász ló egye te mi ta nárt,

2007. ja nu ár 1-jé tõl 2010. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar -
tam ra

meg bí zom a rek to ri fel ada tok el lá tá sá val.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 27.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/5883/2006.
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A Köztársasági Elnök
11/2007. (I. 10.) KE

határozata

egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az
Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, te kin tet tel a fel sõ ok ta tás ról szó ló
2005. évi CXXXIX. tör vény 100. §-ának b) pont já ra

dr. Ber de Csa bát, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi
 docensét,

dr. Blas kó Györ gyöt, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Haj dú Jó zse fet, a Sze ge di Tu do mány egye tem egye -
te mi do cen sét,

dr. Ha vas Fe ren cet, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem egye te mi do cen sét,

dr. Kor mos Já nost, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi
 docensét,

dr. Va das Jó zse fet, a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Var ga End rét, a Sze ge di Tu do mány egye tem egye -
temi do cen sét és

dr. Vi rág Mik lóst, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem egye -
te mi do cen sét

2007. feb ru ár hó 1. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 27.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/5892/2006.

A Köztársasági Elnök
12/2007. (I. 10.) KE

határozata

ezredes dandártábornoki kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -

jesz té sé re Ká dár Ró bert ez re dest 2007. ja nu ár 1-jei ha -
tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 5.

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-5/0014/2007.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
5/2007. (I. 10.) ME

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Igazgatósága tagjainak kinevezésérõl

Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té ke -
sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 12.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon -
ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság Igazgató -
ságának tag já vá – a 2007. ja nu ár 10. nap já tól 2007. jú -
nius 30. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra – a pénz ügy mi nisz ter
ja vas la tá ra ki ne ve zem dr. Csá nyi Gá bort, Csi kós Bál in tot,
Gaál Gyu lát, dr. Gö lön csér Jó zse fet, Jend ro lo vics Pált,
Mar kó And re át, dr. Sin ko vics Pé tert és Ve lez Zol tánt.

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

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
1/2007. (I. 10.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság
között a szociális biztonságról  szóló, Budapesten,

2006. május 12-én aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
 szóló 2006. évi LXXIX. tör vény 2–3.  §-ainak

hatálybalépésérõl

A 2006. évi LXXIX. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny
2006. no vem ber 20-i, 129. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar 
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Köz tár sa ság és a Ko re ai Köz tár sa ság kö zött a szo ci á lis
biz ton ság ról  szóló, Bu da pes ten, 2006. má jus 12-én alá írt
Egyez mény 24. Cik ke sze rint az Egyez mény azon hó na pot 
kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor
a Szer zõ dõ Fe lek írás ban ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy
az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges összes kö ve -
tel mény nek ele get tet tek.

A Ma gyar Fél 2006. ok tó ber 26-i kel te zé sû jegy zé ké ben 
ér te sí tet te a Ko re ai Fe let a ha tály ba lé pés hez szük sé ges
 követelmények tel je sí té sé rõl, a Ko re ai Fél ha son ló tar tal -
mú jegy zé két a Ma gyar Fél 2006. de cem ber 8-án vet te
kéz hez. Az Egyez mény 24. Cik ke ér tel mé ben az Egyez -
mény 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi
LXXIX. tör vény 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság és a Ko re ai Köz tár sa ság
 között a szo ci á lis biz ton ság ról  szóló, Bu da pes ten, 2006.
má jus 12-én alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
2006. évi LXXIX. tör vény 2–3.  §-ai 2007. már ci us 1-jén,
azaz ket tõ ezer-hét már ci us el se jén lép nek ha tály ba.

Hor váth né dr. Fek szi Már ta s. k.,
kül ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

A külügyminiszter
2/2007. (I. 10.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Meteorológiai
Mûholdak Hasznosításának Európai Szervezete

(EUMETSAT) közötti együttmûködési megállapodás
módosításának kihirdetésérõl szóló 137/2006. (VI. 28.) 

Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 137/2006. (VI. 28.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2006. jú ni us 28-i szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Me te o ro ló gi ai Mû hol dak
Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer ve ze te (EUMETSAT) kö -
zöt ti mó do sí tott együtt mû kö dé si meg ál la po dás 7. §-a sze -
rint a Meg ál la po dás a Ma gyar Köz tár sa ság bel sõ jogi elõ -
írá sok nak való ele get té te lé rõl szó ló jegy zék Meteoroló -
giai Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer ve ze te ál ta li
kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba.

A Meg ál la po dás 7. §-a sze rin ti kéz hez vé tel re a Me te o -
ro ló gi ai Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer ve ze te
ál tal 2006. de cem ber 8-án ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 137/2006.
(VI. 28.) Korm. ren de let 4. § (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Meteo -
rológiai Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer ve ze te
(EUMETSAT) kö zöt ti együtt mû kö dé si meg ál la po dás
 módosításának ki hir de té sé rõl szó ló 137/2006. (VI. 28.)

Korm. ren de let 2–3. §-ai 2006. de cem ber 8-án lép tek ha -
tály ba.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A pénzügyminiszter

k ö z l e m é n y e

az Általános gyermek- és ifjúsági
baleset-biztosítási szerzõdés megkötésérõl

Az ál ta lá nos gyer mek- és if jú sá gi bal eset-biz to sí tás ról
szó ló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. ren de let 2. § c) pont ja
alap ján az Ál ta lá nos gyer mek- és if jú sá gi balesetbiztosí -
tási szer zõ dést a Ma gyar Ál lam ne vé ben a Ma gyar Köz tár -
sa ság pén zügy mi nisz te re 2006. de cem ber 27-én – a 2007.
ja nu ár 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ra –
a Ge ne ra li-Pro vi den cia Biz to sí tó Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság gal kö töt te meg.

Tát rai Mik lós s. k.,
pénz ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 161. szá má nak 1. kö te té ben
meg je lent, a tu do mány- és in no vá ció-po li ti ká val össze füg gõ egyes jog sza bá -
lyok mó do sí tá sá ról szó ló 283/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.)

– 1. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai
 Innovációs Ta nács ról  szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 4.  §-a (3) be -
kez dé sé nek d) pont ja he lye sen a kö vet ke zõ:

,,d) a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia el nö ke, va la mint”

(Kéz irat hi ba)

– Az R. 2.  §-ának (4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, a Ku ta tá si és Technoló -
giai In no vá ci ós Alap ke ze lé sé rõl és fel hasz ná lá sá ról  szóló 133/2004.
(IV. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Akr.) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek má -
so dik mon da ta he lye sen a kö vet ke zõ:

„A fel hasz ná lá si ter vet a Hi va tal el nö ke – az éves költ ség ve té si tör vény
par la men ti el fo ga dá sát, va la mint a Ta nács jó vá ha gyá sát köve tõen – ter -
jesz ti a mi nisz ter elé jó vá ha gyás ra.”

– Az R. 3.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott Akr. 10.  §-ának (4) be -
kez dé se he lye sen a kö vet ke zõ:

„(4) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti egye di ké rel men ala pu ló dön tés ese -
tén a ké rel me ket a Hi va tal hoz kell be nyúj ta ni, a ké rel mek alap ján nyúj tott
 támogatásról a Hi va tal el nö ké nek in do ko lás sal el lá tott elõ ter jesz tése alap ján
a mi nisz ter dönt az Alap fel hasz ná lá si ter vé ben sze rep lõ, az egye di tá mo ga -
tá sok oda íté lé sé re vo nat ko zó szem pon tok nak meg fele lõen.”

– Az R. 3.  §-ának (4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott Akr. 13.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se he lye sen a kö vet ke zõ:

„(1) A tá mo ga tá si prog ra mok meg va ló sí tá sát szol gá ló pá lyá za ti stra té gi át
az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val a Hi va tal ké szí ti el, és a Ta nács jóvá -
hagyását köve tõen ter jesz ti a mi nisz ter elé jó vá ha gyás ra.

(2) A pá lyá za ti stra té gia alap ján az Iro da el ké szí ti a pá lyá za ti fel hí vást,
il let ve út mu ta tót.”

(Nyom da hi ba)
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A Ma gyar Köz löny 2006. évi 165. szá má ban meg je lent, az Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról és a gyógy sze ré sze ti államigaz -
gatási szerv ki je lö lé sé rõl szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let

– 20. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „20. § a) pont ja” szö veg rész
he lye sen: ,,19. §”;

– 20. §-a (4) be kez dé sé nek d) pont já ban a „19. §” szö veg rész he lye sen:
,,18. §”;

– 20. §-a (5) be kez dé sé ben a „19. §” szö veg rész he lye sen: ,,18. §”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 165. szá má ban meg je lent, a sür gõs szük -
ség kö ré be tar to zó egyes egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról szó ló 52/2006.

(XII. 28.) EüM ren de let fel ha tal ma zó ren del ke zé sé ben a „83. §-ának (6) be -
kez dé sé ben” szö veg rész he lye sen: „83. §-ának (7) be kez dé sé ben”.

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 165. szá má ban meg je lent, a szõ lõ sza po rí tó -
anya gok elõ ál lí tá sá ról, mi nõ sí té sé rõl és for ga lom ba ho za ta lá ról szó ló
87/2006. (XII. 28.) FVM ren de let 8. szá mú mel lék le té nek 2.3.1. pont já ban
a mel lék let re hi vat ko zás he lye sen:

„… a 6. és 7. szá mú mel lék let ben…”

(Kéz irat hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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