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ról, il let ve köz zé tett ha tá ro za tok ról és köz le mé nyek rõl



 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, 
valamint a szociális és munkaügyi miniszter

5/2007. (II. 2.) MeHVM–SZMM
együttes rendelete

a Társadalmi Megújulás Operatív Program
és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

végrehajtásában közremûködõ szervezet kijelölésérõl

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 alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R.) 10.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte -
lével, az R. 21.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, mint a Tár sa -
dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram (a továb biak ban:
TÁMOP), va la mint a Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív
Prog ram (a továb biak ban: TIOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi -
nisz ter az ESZA Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram -
irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa sá got
a TÁMOP és a TIOP aláb bi in téz ke dé sek vég re haj tá sá ban
tör té nõ köz re mû kö dés re köz re mû kö dõ szer ve ze te ként
(a továb biak ban: köz re mû kö dõ szer ve zet) je lö li ki:

a) a TÁMOP te kin te té ben:
aa) A fog lal koz tat ha tó ság fej lesz té se, a mun ka erõ pi ac -

ra való be lé pés se gí té se és ösz tön zé se (1. pri o ri tás)
– 1.3. A fog lal koz ta tá si szol gá lat fej lesz té se az in teg -

rált mun ka ügyi és szo ci á lis rend szer ré sze ként,
– 1.4. Szo ci á lis gaz da ság, in no va tív és he lyi fog lal -

koz ta tá si kez de mé nye zé sek és meg ál la po dá sok
ab) Az al kal maz ko dó ké pes ség ja ví tá sa (2. pri o ri tás)
– 2.1. A kép zés hez való hoz zá fé rés se gí té se,
– 2.2. A kép zés in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se,
– 2.3. A gaz da sá gi szer ke zet vál tás elõ re jel zé se és ke -

ze lé se,
– 2.4. Ru gal mas ság és biz ton ság,
– 2.5. A part ner ség és a pár be széd erõ sí té se,
– 2.6. Ci vil szer ve ze tek ka pa ci tá sa i nak meg erõ sí té se,

a szol gál ta tói sze rep hez való al kal maz ko dá suk se gí té se,
– 2.7. Át lát ha tó mun ka erõ pi ac,
ac) Egész ség meg õr zés és a tár sa dal mi be fo ga dás, rész -

vé tel erõ sí té se (5. pri o ri tás)
– 5.3. A ki emelt leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek,

va la mint a te le pü lé sen be lü li szeg re gá ció csök ken té sét
cél zó komp lex fej lesz té sek tá mo ga tá sa,

– 5.4. Be ru há zás a jö võnk be: gyer mek és if jú sá gi
prog ra mok,

– 5.5. A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû cso por tok
szo ci á lis el lá tó rend szer hez és szol gál ta tá sok hoz való hoz -
zá fé ré sé nek ja ví tá sa mun ka erõ-pi a ci in teg rá ci ó juk elõ -
moz dí tá sa ér de ké ben,

– 5.6. A szo ci á lis el lá tó rend szer fej lesz té se, a szol gál -
ta tá sok hoz való hoz zá fé rés ja ví tá sa,

– 5.7. He lyi kö zös sé gek és a ci vil tár sa da lom fej lesz té -
se: ak tív ál lam pol gá ri ma ga tar tás ösz tön zé se, tár sa dal mi
szo li da ri tás erõ sí té se;

b) a TIOP te kin te té ben a mun ka erõ-pi a ci rész vé telt és a 
tár sa dal mi be fo ga dást tá mo ga tó inf ra struk tú ra fej lesz té se
(3. pri o ri tás)

– 3.1. Szak kép zés és fel nõtt kép zés inf ra struk tú rá já nak 
fej lesz té se,

– 3.2. In teg rált fog lal koz ta tá si és szo ci á lis szol gál ta tó
rend szer ki ala kí tá sa,

– 3.3. Aka dály men te sí tés,
– 3.4. Bent la ká sos szo ci á lis in téz mé nyek mo der ni zá -

ci ó ja és ki ta go lá sa,
– 3.5. In no va tív, in teg rált tér sé gi szol gál ta tá sok lé te sí -

té se.

2.  §

Az NFÜ a köz re mû kö dõ szer ve zet tel a TÁMOP és
TIOP vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról, va la mint
azok vég re haj tá sá ról és az eh hez szük sé ges fi nan szí ro zás
mér té ké rõl és mód já ról meg ál la po dást köt.

3.  §

A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges pénz -
ügyi esz kö zö ket a TÁMOP és TIOP Tech ni kai Se gít ség -
nyúj tás ke re te ter hé re kell biz to sí ta ni.

Záró rendelkezések

4.  §

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

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít 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 ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl

b) A Bi zott ság 1828/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 8.) 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  szóló
1083/2006/EK ta ná csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Re -
gionális Fej lesz té si Alap ról  szóló 1080/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ról.

Dr. Szil vá sy György s. k., Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
16/2007. (II. 2.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben
 eljárva a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já nak 11. alpontjá ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.

(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.) 5. szá -
mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

Ez a ren de let 2007. feb ru ár 5-én lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti:

a) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 40/2002.
(XII. 28.) GKM ren de let 13.  §-a és 1. szá mú mel lék le te,

b) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 35/2004.
(III. 30.) GKM ren de let 11.  §-ának b) pont ja, va la mint
2. szá mú mel lék le te.

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

2007/12. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 635

Melléklet a 16/2007. (II. 2.) GKM rendelethez

1. Az MR. 5. szá mú mel lék le té nek I. fe je zet 1. táb lá za ta he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat lép:

[I. Gép jár mû, me zõ gaz da sá gi von ta tó, se géd mo to ros ke rék pár és las sú jár mû ki pu fo gó gá zá nak meg en ge dett
szennye zõ anyag-tar tal ma]

„1. Gép ko csi

A be épí tett mo tor jel le ge
Gyár tá si idõ pont / 

kör nye zet vé del mi osz tály jel zés
(kód)

Szén mon oxid 
alap já ra ton

és emelt for -
du lat szá mon5

(CO [tf%])

Szén hid ro gén
(CH [ppm])

és/vagy lamb da
alap já ra ton

Ot to-rend sze rû Ki pu fo gó gáz
utó ke ze lés
nél kül Négy üte mû

1969. jú li us 1. elõtt gyár tott 0 6,0 –

1969. jú li us 1. és 1986.
ok tó ber 1. kö zött gyár tott

0 4,5 1000

1986. ok tó ber 1. után gyár tott 0 3,5 1000

Két üte mû 0 2,5 20006

Ki pu fo gó gáz
utó ke ze lés sel

3 kom po nens re ható ka ta li ti kus utó ke ze lõ
be ren de zés, sza bá lyo zott ke ve rék kép zés sel

2, 4 0,5/0,3

0,97<l<1,035,
6, 9

0,3/0,2

egyéb
után ége tõ

négy üte mû mo tor nál 1 1,0 400 és l>1,00

két üte mû mo tor nál 1 1,5 2000

Dí zel-rend sze rû Kör nye zet vé del mi osz tály jel zés
(kód)

Sza bad gyor sí tá sos füst ki bo csá tás [K (m–1)]7

0 vagy 3 nor mál (szí vó) mo tor: 2,5

fel töl tött, füst kor lá to zó nél kül: 3,0

4 vagy 5 2,0

7, 8, 10, 11, 12 vagy 13 1,5

5 ,,Emelt for du lat szám” az M1 és N1 ka te gó ri á ba tar to zó gép ko csik ese té ben nmin = 2500 min–1 és nmax = 3000 min–1 ér té kek kö zöt ti, az M2, M3, N2 és N3 ka -
te gó ri á ba tar to zó gép ko csik ese té ben nmin = 2000 min–1 és nmax = 2500 min–1 ér té kek for du lat szá mot je lent.

6 A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás vég zé sé re nem hasz nált gép ko csik ese té ben a szén hid ro gén re vo nat ko zó ha tár ér té ket a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe -
lül vizs gá la tá ról és el len õr zé sé rõl szó ló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ pont tól kell al kal maz ni.

7 A sza bad gyor sí tá sos füst ki bo csá tás [K (m–1)] ér té ke 0,9 s<t90<1,1 s elekt ro mos idõ ál lan dó jú mû szer rel (B-mó dus) mér ve.”
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2. Az MR. 5. szá mú mel lék le té nek II. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„II. A gép jár mû vek kör nye zet vé del mi osz tály ba so ro lá sa
A gép jár mû ki pu fo gó gá zá nak szennye zõ anyag-tar tal mát meg ha tá ro zó konst ruk ci ós jel lem zõk és a ren de let füg ge lé -

ke i nek mel lék le te i ben meg ha tá ro zott szennye zõ anyag ki bo csá tá si kö ve tel mé nyek tel je sí té se alap ján a gép jár mû vek kör -
nye zet vé del mi osz tály ba so ro lá sa a kö vet ke zõ táb lá zat alap ján tör té nik.

A kör nye zet vé del mi
osz tály jel zés

(kód)
A kör nye zet vé del mi osz tályt meg ha tá ro zó jel lem zõ

0 – ka ta li zá tor nél kü li, Ot to-mo to ros,

– a jó vá ha gyá si elõ írá sok sze rint nem mi nõ sí tett Dí zel-mo to ros,

– ENSZ-EGB 83.00–83.01/A vagy 49.00–49.01/A elõ írás sze rin ti jó vá ha gyá si jel lel el lá tott
Dí zel-mo to ros;

1 – ka ta li zá to ros, nem sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, Ot to-mo to ros;

2 – ka ta li zá to ros, sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, Ot to-mo to ros [ki vé ve a 4. osz tály ba so rolt
ENSZ-EGB 83.02/B. elõ írás (Eu ro-II.) sze rin ti jó vá ha gyá si jel lel el lá tott gép jár mû vet]1;

3 – az ENSZ-EGB 83.01/C, vagy 49.02/A elõ írás (EURO-I.) sze rin ti jó vá ha gyá si jel lel el lá tott,
Dí zel-mo to ros;

4 – az ENSZ-EGB 83.02/B. elõ írás (Eu ro-II.) sze rin ti jó vá ha gyá si jel lel el lá tott – ka ta li zá to ros,
sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû – Ot to-mo to ros1,

– az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, il le tõ leg a 49.02/B és 51.02
elõ írá sok (EURO-II.) sze rin ti jó vá ha gyá si jel lel el lá tott Dí zel-mo to ros;

5 – tisz ta gáz üze mû- vagy elekt ro mos meg haj tá sú, il le tõ leg

– hyb rid (a gép jár mû vet meg haj tó elekt ro mos-, va la mint Ot to- vagy Dí zel-mo tor ral is el lá tott)
hajtású;

6 – ka ta li zá to ros, sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, az ENSZ-EGB 83.05 elõ írás B jó vá ha gyás A.
szint je2 sze rint jó vá ha gyott, OBD-rend szer rel el lá tott Ot to-mo to ros (EURO-III.);

7 – az ENSZ-EGB 83.05 elõ írás C és D jó vá ha gyás (A)2, il le tõ leg a 49.03 elõ írás I. jó vá ha gyás3 
és 51.02 elõ írás sze rin ti jó vá ha gyá si jel lel el lá tott Dí zel-mo to ros (EURO-III.);

8 – az ENSZ-EGB 83.05 elõ írás C és D jó vá ha gyás (A)2, vagy 49.03 elõ írás I. jó vá ha gyás3 és
51.02 elõ írás sze rin ti jó vá ha gyá si jel lel, OBD-rend szer rel el lá tott Dí zel-mo to ros (EURO-III.);

9 – ka ta li zá to ros, sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, az ENSZ-EGB 83.05 elõ írás B jó vá ha gyás 
B. szint je4 sze rint jó vá ha gyott, OBD-rend szer rel el lá tott Otto-motoros (EURO-IV.);

10 – az ENSZ-EGB 83.05 elõ írás C jó vá ha gyás (B)4 és 51.02 elõ írás sze rin ti jó vá ha gyá si jel lel,
OBD-rend szer rel el lá tott Dí zel-mo to ros (EURO-IV.);

11 – az ENSZ-EGB 49.03 elõ írás II jó vá ha gyás5 és 51.02 elõ írás sze rin ti jó vá ha gyá si jel lel,
OBD-rend szer rel el lá tott Dí zel-mo to ros (EURO-IV.);

12 – az ENSZ-EGB 49.03 elõ írás III jó vá ha gyás6 és 51.02 elõ írás sze rin ti jó vá ha gyá si jel lel,
OBD-rend szer rel el lá tott Dí zel-mo to ros (EURO-V.);

13 – az ENSZ-EGB 49.03 elõ írás IV jó vá ha gyás7 és 51.02 elõ írás sze rin ti jó vá ha gyá si jel lel,
OBD-rend szer rel el lá tott Dí zel-mo to ros (EEV)8

1 Az 1996. ja nu ár 1. nap ját kö ve tõ en az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szó ló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ban új ként for ga lom ba he lye zett ka ta li zá to ros,
sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, Ot to-mo to ros gép ko csit az ENSZ-EGB 83.02/B. jelû jó vá ha gyá si jel lel el lá tott nak kell te kin te ni és a for ga lom ba he lye zés en ge -
dé lye zé se kor, il le tõ leg a gép ko csi üzem ben tar tó já nak ké rel mé re a 4. kör nye zet vé del mi osz tály ba kell be so rol ni/át so rol ni.

2 Az MR. A. Füg ge lék A/2. mel lék let I. rész 5.3.1.4. pont táb lá za tá nak „A” jel zé sû so rá ban, il le tõ leg az ENSZ-EGB 83.05 elõ írás 5.3.1. sza kasz sze rin ti
I tí pu sú vizs gá lat so rán az 5.3.1.4. pont táb lá za tá nak „A” jel zé sû so rá ban meg ha tá ro zott ha tár ér té kek sze rin ti jó vá ha gyás (RI).

3 Az MR. A. Füg ge lék A/41. mel lék let II. fe je zet 6.2.1. pont táb lá za tá nak „A” jel zé sû so rá ban, il le tõ leg az ENSZ-EGB 49.03 elõ írás 5. sza kasz 5.2.1. pont
táb lá za ta(i) „A” jel zé sû so rá ban meg ha tá ro zott ha tár ér té kek sze rin ti jó vá ha gyás (RI).

4 Az MR. A. Füg ge lék A/2. mel lék let I. rész 5.3.1.4. pont táb lá za tá nak „B” jel zé sû so rá ban, il le tõ leg az ENSZ-EGB 83.05 elõ írás 5.3.1. sza kasz sze rin ti
I tí pu sú vizs gá lat so rán az 5.3.1.4. pont táb lá za tá nak „B” jel zé sû so rá ban meg ha tá ro zott ha tár ér té kek sze rin ti jó vá ha gyás (RII).

5 Az MR. A. Füg ge lék A/41. mel lék let II. fe je zet 6.2.1. pont táb lá za tá nak „B1” jel zé sû so rá ban, il le tõ leg az ENSZ-EGB 49.03 elõ írás 5. sza kasz 5.2.1. pont 
táb lá za ta(i) „B1” jel zé sû so rá ban meg ha tá ro zott ha tár ér té kek sze rin ti jó vá ha gyás (RII).

6 Az MR. A. Füg ge lék A/41. mel lék let II. fe je zet 6.2.1. pont táb lá za tá nak „B2” jel zé sû so rá ban, il le tõ leg az ENSZ-EGB 49.03 elõ írás 5. sza kasz 5.2.1. pont 
táb lá za ta(i) „B2” jel zé sû so rá ban meg ha tá ro zott ha tár ér té kek sze rin ti jó vá ha gyás (RIII).

7 Az MR. A. Füg ge lék A/41. mel lék let II. fe je zet 6.2.1. pont táb lá za tá nak „C” jel zé sû so rá ban, il le tõ leg az ENSZ-EGB 49.03 elõ írás 5. sza kasz 5.2.1. pont
táb lá za ta(i) „C” jel zé sû so rá ban meg ha tá ro zott ha tár ér té kek sze rin ti jó vá ha gyás (RIV).

8 EEV: fo ko zot tan kör nye zet kí mé lõ jár mû.”



A gazdasági és közlekedési miniszter, 
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

valamint a pénzügyminiszter
17/2007. (II. 2.) GKM–KvVM–PM

együttes rendelete

egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 15. al pont já ban, az il le té kek rõl 
 szóló 1990. évi XCIII. tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (8) be kez dé sé nek m) és
j) pont já ban, to váb bá a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról
ren del ke zõ 2003. évi CXXVI. tör vény 82.  §-a (3) be kez dé -
sé nek c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren del jük el:

1. §

(1) Az egyes hasz nált vagy sé rült gép jár mû vek vám ke -
ze lé sét meg elõ zõ vizs gá lat ról  szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együt tes ren de let (a továb biak ban:
Ren de let)

a) 1.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban a „köz le ke dé si
fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság (a továbbiak ban: NKH) re gi o ná lis igazgatósága”
szöveg,

b) 1.  §-a (7) be kez dé sé nek d) pont já ban az „ille té kes
köz le ke dé si fel ügye let nek” szö veg rész he lyé be az „NKH
ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak” szöveg,

c) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „a Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igazgatósága” szöveg,

d) 2. §-ának (2) be kez dé sé ben, 3.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben és (4) be kez dé sé ben az „A köz le ke dé si fel ügye let”
szö veg rész he lyé be az „Az NKH re gi o ná lis igazgatásága”
szöveg,

e) 4.  §-ában az „a te rü le ti leg ille té kes köz le ke dé si fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH te rü le ti leg ille té -
kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szöveg,

f) 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben és (2) be kez dé sé ben az
„el já ró köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az
„NKH el já ró re gi o ná lis igaz gató sá ga” szöveg,

g) 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „el já ró köz le ke dé si
fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „NKH” szöveg
lép.

(2) A Ren de let 2.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott gép jár mû és
szá mo zott fõ da rab vám ke ze lé sét meg elõ zõ vizs gá la tot ké -
re lem re – a vám hi va tal ál tal tör tént nyil ván tar tás ba vé tel -
rõl  szóló iga zo lás egyidejû bemutatása mellett –]

„b) az egyéb gép jár mû vek és a szá mo zott fõ da ra bok
ese té ben az NKH-nak a vám ke ze lést ké rel me zõ la kó he lye
(te lep he lye) sze rint ille té kes re gi o ná lis igazgatósága”
[vég zi.]

2.  §

Az egyes fo lyé kony tü ze lõ- és fû tõ anya gok kén tar tal -
má nak csök ken té sé rõl  szóló 17/2003. (IV. 4.)
GKM–KvVM–PM együt tes ren de let 2.  §-ának p) pont já -
ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he -
lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or -
szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg lép.

3.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg  hatályát
vesz ti a Ren de let 7.  §-ának (6) bekezdése.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
22/2007. (II. 2.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re, a ma gyar–kí nai kap cso la tok fej lesz té se
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ér de ké ben vég zett ered mé nyes te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Zhu Zus hou-nak, a Kí nai Nép köz tár sa ság bu da pes ti
nagy kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 25.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/0391/2007.

A Köztársasági Elnök
23/2007. (II. 2.) 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 szó ló
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 dr. Pa tyi
Sán dor dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2007. ja nu ár
31-én meg szün te tem és 2007. feb ru ár 1-jei ha tállyal nyug -
ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 22.

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-5/0329/2007.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
15/2007. (II. 2.) ME

határozata

foglalkoztatási tilalom, illetõleg korlátozás alóli
felmentésrõl

Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té ke -
sí té sé rõl szó ló 1995. évi XXXIX. tör vény 13. §-ának
(5) be kez dé se alap ján dr. Mé szá ros Ta más, az ÁPV Zrt.
igaz ga tó sá gá nak volt el nö ke szá má ra a Rich ter Ge de on
Nyrt. igaz ga tó sá gi tiszt sé gé nek vál la lá sa cél já ból a 13. §
(1) be kez dé se alap ján fenn ál ló fog lal koz ta tá si ti la lom, il -
le tõ leg kor lá to zás alól a fel men tést meg adom.

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

A kül ügy mi nisz ter ha tá ro za tai

A külügyminiszter
7/2007. (II. 2.) KüM

határozata

a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán
Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, 

az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol
Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz

Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi
Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai

Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák
Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák

Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság,
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága (az Európai Unió tagállamai), 

valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között
 a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai

Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés
kihirdetésérõl  szóló 2005. évi CVII. tör vény

2–3.  §-ainak hatálybalépésérõl

A 2005. évi CVII. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny 2005.
ok tó ber 15-ei szá má ban ki hir de tett, a Bel ga Ki rály ság, a
Cseh Köz tár sa ság, a Dán Ki rály ság, a Né met or szá gi Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Gö rög Köz tár -
sa ság, a Spa nyol Ki rály ság, a Fran cia Köz tár sa ság, Ír or -
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szág, az Olasz Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett
Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a Lu xem bur gi Nagy -
her ceg ség, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a
Hol land Ki rály ság, az Oszt rák Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Por tu gál Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa -
ság, a Szlo vák Köz tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság, a Svéd
Ki rály ság, Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki -
rály sá ga (az Eu ró pai Unió tag ál la mai), va la mint a Bol gár
Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a Bol gár Köz tár sa ság nak
és Ro má ni á nak az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá -
ról  szóló szer zõ dés 4. cik ke sze rint a szer zõ dés 2007. ja nu -
ár 1-jén lép ha tály ba, fel té ve, hogy ad dig az idõ pon tig va -
la mennyi meg erõ sí tõ ok ira tot letétbe helyezik.

Az utol só ra ti fi ká ci ós ok irat le tét be he lye zé se az Olasz
Köz tár sa ság Kor má nyá nál 2006. de cem ber 20-án meg tör -
tént.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2005. évi CVII.
tör vény 3.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Bel ga
Ki rály ság, a Cseh Köz tár sa ság, a Dán Ki rály ság, a Né met -
or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a
Gö rög Köz tár sa ság, a Spa nyol Ki rály ság, a Fran cia Köz -
tár sa ság, Ír or szág, az Olasz Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár -
sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a Lu xem -
bur gi Nagy her ceg ség, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai
Köz tár sa ság, a Hol land Ki rály ság, az Oszt rák Köz tár sa -
ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Por tu gál Köz tár sa ság, a
Szlo vén Köz tár sa ság, a Szlo vák Köz tár sa ság, a Finn Köz -
tár sa ság, a Svéd Ki rály ság, Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or -
szág Egye sült Ki rály sá ga (az Eu ró pai Unió tag ál la mai),
va la mint a Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a Bol gár 
Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai Uni ó hoz tör té -
nõ csat la ko zá sá ról  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
2005. évi CVII. tör vény 2–3.  §-ai 2007. ja nu ár 1-jén lép tek 
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
8/2007. (II. 2.) KüM

határozata

az 1986. évi 14. tör vényerejû rendelettel kihirdetett, 
a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári

Jogi Vonatkozásairól  szóló,
Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt

szerzõdés Magyar Köztársaság és Ukrajna
közötti hatálybalépésérõl

Az 1986. évi 14. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett, a
Gyer me kek Jog el le nes Kül föld re Vi te lé nek Pol gá ri Jogi

Vo nat ko zá sa i ról  szóló, Há gá ban az 1980. évi ok tó ber
25. nap ján kelt szer zõ dés 38. cik ke sze rint az Egyez mény a 
csat la ko zó és a csat la ko zás el fo ga dá sát ki nyil vá ní tó Ál lam 
kö zött a csat la ko zást el fo ga dó nyi lat ko zat le tét be helye -
zését kö ve tõ har ma dik nap tá ri hó nap elsõ nap ján lép
 hatályba.

A Ma gyar Köz tár sa ság Uk raj na csat la ko zá sát el fo ga dó
nyi lat ko za tát 2006. de cem ber 7-én he lyez te le tét be.

A fen ti ek re te kin tet tel meg ál la pí tom, hogy az 1986. évi
14. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett, a Gyer me kek Jog -
el le nes Kül föld re Vi te lé nek Pol gá ri Jogi Vo nat ko zá sa i ról
 szóló, Há gá ban az 1980. évi ok tó ber 25. nap ján kelt szer -
zõ dés a Ma gyar Köz tár sa ság és Uk raj na kö zött 2007. már -
ci us 1-jén, azaz ket tõ ezer-hét már ci us el se jén ha tály ba lép.

Hor váth né dr. Fek szi Már ta s. k.,

kül ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996.
évi CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 1997. évi CXXIX. tör vény 11. §-ának (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és Pénz -
ügyi El len õr zé si Hi va tal a Tv. 4/A. § (1) be kez dé se sze rin -
ti ked vez mé nye zett ré szé re a kö vet ke zõ tech ni kai szá mot
adja:

Sor szám Ked vez mé nye zett
Tech ni kai

szám

    1.   Pa u lus Evan gé li u mi Kö zös ség 1555 

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 165. szá má ban ki hir de tett, 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 ál lam -
igaz ga tá si szerv ki je lö lé sé rõl szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let

– 8. §-a (1) be kez dé sé nek ca) pont já ban a „ké mi ai biz ton ság, mun ka egész ség ügy” szö veg rész he lye sen: ,,ké mi ai biztonság”;
– 10. §-ának (2) be kez dé sé ben az „1992. évi LXXIV. tör vény ben” szö veg rész he lye sen: ,,1992. évi LXXIX. tör vény ben”;
– 10. §-a (5) be kez dé sé nek ba) pont já ban a „6. §-ának (3) be kez dé se” szö veg rész he lye sen: „5. §-ának (3) be kez dé se”;
– 10. §-a (5) be kez dé sé nek i) pont já ban a „20. § (9) be kez dé se” szö veg rész he lye sen: „20. § (6) be kez dé se”.

(Kéz irat hi ba)

MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

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

A tárgy mu ta tó számmutatóját, címmutatóját és betûrendes tárgymutatóját
a Ma gyar Köz löny 12. szá ma, a teljes tárgymutatót pedig CD tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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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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