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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
9/2007. (II. 6.) Korm.

rendelete

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vé ny (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, valamint a föld gáz el lá tás -
ról  szóló 2003. évi XLII. tör vé ny 55.  §-ának m) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a he lyi ön kor mány za tok ról
 szóló 1990. évi LXV. tör vény 7.  §-a (1) be kez dé sé nek
figye lembe véte lével – a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

1.  §

(1) Az egyes pénz be li szo ciá lis el lá tá sok el szá mo lá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg ille té kes Igaz -
ga tó sá ga (a továbbiak ban: Igaz ga tó ság) a te le pü lé si ön kor -
mány zat igény lé se alap ján az ön kor mány zat ál tal idõs ko -
rú ak já ra dé ká ra, rend sze res szo ciá lis se gély re, la kás fenn -
tar tá si tá mo ga tás ra, ápo lá si díj ra, adós ság ke ze lé si szol gál -
ta tás ra, to váb bá az Szt. 55/A.  § (3) be kez dé se sze rin ti elõ -
re fi ze tõs gáz- vagy áram fo gyasz tást mérõ ké szü lék fel sze -
re lé si költ sé ge i re (a továb biak ban: fo gyasz tás mé rõ költ sé -
ge) ki fi ze tett összeg meg ha tá ro zott ará nyát, valamint a
köz cé lú mun ká ban részt ve võk fog lal koz ta tá si költ sé ge i -
hez tör té nõ ál lam i tá mo ga tás össze gét a köz pon ti költ ség -
ve tés ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint az ön kor mány -
zat ré szé re meg té rí ti.”

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

„(3) Az Szt. 43/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott szak ér tõi díj ra és a fo gyasz tás mé rõ költ sé gé re elõ leg
nem ve he tõ igény be.”

(3) Az R. 1.  §-a (4) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A te le pü lé si ön kor mány zat (a fõ vá ros ban a fõ vá ro si
ke rü let) jegy zõ je (a továb biak ban: jegy zõ) ha von ta ki fi ze -
té si jog cí men ként – a ki fi ze tés, illetve a tel je sí tés hó nap já -
nak 10. nap já ig – ér te sí ti az Igaz ga tó sá got a tárgy hó nap -
ban ki fi ze tett tá mo ga tás össze gé rõl, az elõ zõ hó nap ban

igé nyelt összeg fel hasz ná lá sá ról, valamint tárgy hó na pot
kö ve tõ hó nap ra igé nyelt összeg rõl. Az ér te sí tés]

„e) az adós ság ke ze lé si szol gál ta tás sal össze füg gés ben
igény be ve he tõ tá mo ga tás ról, az Szt. 38.  §-a (1) be kez dé -
sé nek b) pont ja sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ról,
valamint a fo gyasz tás mé rõ költ sé gé vel össze füg gés ben
igény be vett tá mo ga tás ról az 5. szá mú mel lék let,”
[sze rin ti adat lap fel hasz ná lá sá val tör té nik.]

2.  §

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

„(2) A 2. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon ki fi ze tett
összeg ként az Szt. 37/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rint
meg ál la pí tott rend sze res szo ciá lis se gély nek a tárgy hó -
nap ban fo lyó sí tott össze gét – ide ért ve a ter mé szet be ni jut -
ta tás ként biz to sí tott össze get is – kell fel tün tet ni. Tárgy hó -
nap ra tör tént ki fi ze tés ként kell sze re pel tet ni a köz cé lú
mun ka ke re té ben fog lal koz ta tott sze mé lyek szá má ra meg -
ál la pí tott se gély össze gét. E jog cí men – a köz cé lú fog lal -
koz ta tás sal kap cso la tos sze mé lyi, do lo gi, szer ve zé si ki -
adá sok ra – ab ban az eset ben igé nyel he tõ tá mo ga tás, ha a
tárgy hó nap ban a fog lal koz ta tá si tá mo ga tás jog cí mén igé -
nyelt elõ leg figye lembe véte lével a te le pü lé si ön kor mány -
zat szá má ra meg ál la pí tott köz fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa
elõ irány zat fel hasz ná lás ra ke rül.”

3.  §

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

[Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal -
maz ni]

„a) amennyi ben a fo gyasz tás mé rõ költ sé gét rész ben
vagy egész ben vissza fi ze tik,”

4.  §

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

(2) Az R. 5. szá mú mel lék le té nek címe az aláb bi ak sze -
rint mó do sul:

„Adatlap
az adósságkezelési szolgáltatással és a fogyasztásmérõ
költségével összefüggésben igénybe vehetõ támogatás

igényléséhez”

5.  §

A la kos ság ener gia fel hasz ná lá sá nak szo ciá lis tá mo ga tá -
sá ról  szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. ren de let (a továb -
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biak ban: Er.) 3.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Táv hõ fo gyasz tás ese tén, amennyi ben a (2) be kez dés
sze rin ti faj la gos brut tó összeg a hõ mennyi ség egy ség árát
meg ha lad ja, úgy a tá mo ga tás a hõ mennyi ség egy ség árá val
egye zik meg.”

6.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Er.
8.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a gáz fo gyasz tás támoga -
tása ese tén” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R.
aa) 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi -

nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium” szö veg rész,

ab) 4.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben az „A Bel ügy mi -
nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium” szö veg rész,

b) az Er. 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „jo go sult ne vé -
nek fel tün te té sé vel” szö veg rész he lyé be a „ha tá ro zat meg -
kül dé sé vel” szö veg rész
lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 9/2007. (II. 6.) Korm. rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 62/2006. (III. 27.) Korm. ren de let hez

Adatlap
a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehetõ támogatás igényléséhez

........ év .............. tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ..............................................................................................

2. Ön kor mány zat meg ne ve zé se: ..................................................................................

3. KSH kód ja: ..............................................................................................................
(2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)

4. A tárgy hó nap ban tá mo ga tás ra jo go sí tó sze mé lyek szá ma:

a) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma: .......................... fõ

b) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma:
[a d) pont ban sze rep lõ se gé lye zet tek szá mát fi gyel men kí vül kell hagy ni]

.......................... fõ

c) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma: .......................... fõ

d) az Szt. 37/E.  § (3) be kez dé se alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma: .......................... fõ

e) az Szt. 37/H.  § (2) be kez dé se sze rin ti köz cé lú fog lal koz ta tás ban részt ve võ
sze mé lyek kö zül azok nak a szá ma, akik után a meg ál la pí tott se gély össze ge
vissza igé nyel he tõ: .......................... fõ

Össze sen:
eb bõl az Szt. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti jo go sul ti kör be tar to zó sze mé -
lyek szá ma:

.......................... fõ

.......................... fõ

5. A tárgy hó nap ra tör tént ki fi ze tés:

a) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra: .......................... Ft

b) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra:
[a d) pont ban sze rep lõ össze get fi gyel men kí vül kell hagy ni]

.......................... Ft

c) az Szt. 37/A.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra: .......................... Ft

d) az Szt. 37/E.  § (3) be kez dé se alap ján se gély ben ré sze sü lõk szá má ra: .......................... Ft

e) a vissza igé nyel he tõ se gély össze ge az Szt. 37/H.  § (2) be kez dé se sze rin ti köz -
cé lú fog lal koz ta tás ban részt ve võ sze mé lyek után: .......................... Ft

Össze sen: .......................... Ft

 eb bõl az Szt. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti sze mély ré szé re ki fi ze tett összeg: .......................... Ft
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6. A tárgy ha vi ki fi ze tés után járó té rí tés:
(5. pont „össze sen”-jé nek 90%-a)

.......................... Ft

7. Az igé nyelt elõ leg össze ge:

a) a tárgy hó nap ra járó té rí tés: 
(6. pont össze gé vel meg egye zik)

.......................... Ft

b) a tárgy hó nap ra járó té rí tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nél kül):
[a ja nu ár havi igény lés ki vé te lé vel, a 7/a) pont és az elõ zõ havi 7/c) pont ban
sze rep lõ össze gek kü lön bö ze te ab szo lút ér ték ben; ja nu ár ban a 7/a) pont ban
sze rep lõ össze get kell be ír ni]

.......................... Ft

c) az elõ leg össze ge:
[a 7/a) és 7/b) pont össze ge az aláb bi ak sze rint:

.......................... Ft

– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés na gyobb mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge,
ak kor a 7/a) pont össze gé hez hoz zá kell adni a 7/b) pont össze gét, 

– ha a tárgy hó nap ra járó té rí tés ki sebb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge,
 akkor a 7/a) pont össze gé bõl ki kell von ni a 7/b) pont össze gét.

Ja nu ár havi igény lés kor a 7/a) pont össze gé nek két sze re sét kell be ír ni.]

8. A tárgy hó nap ban tör tént vissza fi ze tés:
[a 3.  § (1) be kez dé se sze rint vissza fi ze tett összeg nek és az ön kor mány zat ál tal
 elismert, a tárgy hó na pot meg elõ zõ en té ve sen igé nyelt té rí tés nek az együt tes
össze ge]

.......................... Ft

9. Az igé nyelt elõ leg net tó össze ge:
[a 7/c) pont össze gét csök ken te ni kell a 8. pont össze gé vel]

.......................... Ft

Dá tum: ............. év ........................ hó ......... nap

P. H.

    ............................................................         ............................................................
        a jegy zõ alá írá sa                 a pol gár mes ter alá írá sa”

A Kormány
10/2007. (II. 6.) Korm.

rendelete

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes

szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és 
f) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:

Kr.) 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A díj fi ze tés alap já ul szol gá ló pont szá mot a 2. szá -
mú mel lék let sze rin ti össze sí tõ ben sze rep lõ lét szám alap -
ján meg ha tá ro zott kor cso por ton kén ti pont szám össze gé -
nek de gresszi ós té nye zõ vel kor ri gált ér té ke, valamint a
szak kép zett sé gi szor zó szor za ta ként kell meg ál la pí ta ni. A
de gresszi ót 2400 pont tól, illetve házi gyer mek or vo si szol -
gá lat ese tén 3150 pont tól, ve gyes há zi or vo si szol gá lat ese -
tén 2800 pont tól kell al kal maz ni. Szá mí tá si mód ját a
3. szá mú mel lék let A) pont ja tar tal maz za. A de gresszió
szá mí tá sá nál az adott há zi or vos hoz be je lent ke zett va la -
mennyi biz to sí tot tat figye lembe kell ven ni, füg get le nül at -
tól, hogy azok el lá tá sá ra egy vagy több ren de lõ ben, illetve
azo nos vagy el té rõ ren de lé si idõ ben ke rül sor.”

2.  §

(1) A Kr. 12.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:



„(2) Az egy pont ra jutó díj a pra xis fi nan szí ro zás egész -
ség ügyi mi nisz ter és pénz ügy mi nisz ter kö zös tá jé koz ta tó -
ja sze rin ti ki adá si elõ irány za ta egy havi össze gé nek a 8.  §
(4) be kez dé se, a 10.  § (1) be kez dé se, a 14.  § (2)–(4) be kez -
dé se sze rin ti ki adá sok kal csök ken tett rész e és a 11.  §
(3) be kez dés sze rint meg ál la pí tott, or szá gos szin ten össze -
sí tett pont szám há nya do sa.”

(2) A Kr. 12.  §-a (4) be kez dé sé nek a)–b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kor cso por ton kén ti pont szám és ér vé nyes sé gi idõ:]
„a) 0–4 év kö zöt ti be je lent ke zett

biz to sí tott után 5,5 pont 1 év 
 b) 5–14 év kö zöt ti be je lent ke zett

biz to sí tott után 3,5 pont 1 év”

3.  §

A Kr. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 11. és 12.  § alap ján meg ál la pí tott dí jat – amely
tar tal maz za a 18. élet évét be nem töl tött biz to sí tott el lá tá sa
ese tén a men tes ség  miatti vi zit díj be vé tel-ki esés alap össze -
gû kom pen zá ci ó ját is – az OEP a je len tés le adá sát kö ve tõ
hó nap ban utal vá nyoz za.”

4.  §

A Kr. 22.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A (2) be kez dés sze rin ti te rü le ti el lá tá si kö te le zett -
ség nél kü li fo gá sza ti alap- és szak el lá tást nyúj tó szol gál ta -
tó szol gá la ton ként, illetve szak ren de lé sen ként, heti
30 órás ren de lé si idõ ese tén 1900 pont nak meg fe le lõ
össze gû havi alap díj ra jo go sult. A fo gá sza ti szak el lá tást
nyúj tó szol gál ta tó szak ren de lé sen ként, heti 30 órás ren de -
lés ese tén az aláb bi kor cso por tos pont szám nak meg fe le lõ
össze gû havi alap díj ra jo go sult:

a) száj se bé sze ti, pa ro don to ló gi ai
szak ren de lés ese tén 1900 pont,

b) fog sza bá lyo zá si, gyer mek fo gá -
sza ti szak rendelés ese tén 2300 pont,

c) fo gá sza ti rönt gen szak ren de lés
ese tén 1900 pont.

Amennyi ben a ren de lé si idõ nem éri el a heti 30 órát, az
alap díj idõ ará nyos rész e il le ti meg a szol gál ta tót.”

5.  §

(1) A Kr. 23.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fo gá sza ti alap el lá tás ban a fo gá sza ti szol gá lat a te rü -
le ti kö te le zett ség sze rint a szol gá lat hoz tar to zó – és a szer -
zõ dés ben meg ál la pí tott – la ko sok szá má tól füg gõ en a kor -

cso por ton kén ti szor zó val kor ri gált pont szám alap ján havi
alap dí jas fi nan szí ro zás ban ré sze sül. A díj fi ze tés alap já ul
szol gá ló kor cso por tos pont szám ér té ke 31 Ft/hó. A kor -
csoportonkénti szor zó]

„a) gyer mek, is ko lai, if jú sá gi szol -
gá lat ese tén 0–18 éves ko rig,
ide ért ve a 22.  § (6) be kez dé sé -
nek b) pont ja sze rin ti sze mé -
lye ket is 4,6 

 b) ve gyes szol gá lat ese tén
0–18 éves ko rig 3,0 

   19–60 éves ko rig 1,0 
   60 éves kor fe let t 2,4”

(2) A Kr. 23.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A fo gá sza ti alap el lá tást és szak el lá tást nyúj tó szol -
gál ta tó a nyúj tott el lá tá sok tel je sít mény pont szá ma alap ján
tel je sít mény ará nyos dí ja zás ra jo go sult.”

6.  §

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

„(1) A ren de lé sek tel je sít mé nyé rõl a fo gá sza ti szol gál ta -
tó kí sé rõ jegy zék kel, szá mí tó gé pes adat hor do zón a 23.  §
(7) be kez dés sze rint je len tést küld a fi nan szí ro zó nak, leg -
ké sõbb a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 10. nap já ig. Az OEP
a ki szá mí tott dí jat a je len tés be kül dé sét kö ve tõ hó nap ban
utal vá nyoz za a Kincs tár nak. A tel je sít mény díj jal egy ide -
jû leg ke rül ki fi ze tés re az alap díj, amely tar tal maz za a
18. élet évét be nem töl tött biz to sí tott el lá tá sa ese tén a men -
tes ség  miatti vi zit díj be vé tel-ki esés alap össze gû kom pen -
zá ci ó ját is.”

7.  §

(1) A Kr. 27.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(11) A szol gál ta tó nak a tel je sít mé nye utá ni dí ja zást
– amely tar tal maz za a 18. élet évét be nem töl tött biz to sí tott 
já ró be teg-szak el lá tá sa ese tén a men tes ség  miatti vi zit díj -
be vé tel-ki esés alap össze gû kom pen zá ci ó ját, a fek võ be teg
szak el lá tá sa ese tén a na pi díj-be vé tel ki esés kom pen zá ci ó -
ját is – az OEP ki szá mít ja, és a je len tés le adá sát kö ve tõ hó -
nap ban utal vá nyoz za a 33.  § (5) be kez dé sé ben és a 46.  §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel.”

(2) A Kr. 27.  § -ának (19) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(19) Az össze vont szak el lá tás elõ irány zat ból az egész -
ség ügyi szak el lá tás struk tú ra át ala kí tá sá val össze füg gõ
mû kö dé si több let ki adá sok kom pen zá lá sá ra el kü lö ní tett
ke ret ter hé re át me ne ti ki egé szí tõ dí ja zás biz to sít ha tó az
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egész ség ügyi mi nisz ter ren de le té ben – a pénz ügy mi nisz -
ter egyet ér té sé vel – meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint és
mér ték ben,

a) az ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tók
ré szé re, az elõ re nem ter vez he tõ el lá tá sok elõ zõ évi ada ta i -
nak a tel jes körû ka pa ci tás hoz tör té nõ ará nyo sí tá sa alap -
ján,

b) az ön ál ló szak or vo si ren de lõ in té ze tek ré szé re, ame -
lyek olyan te le pü lé sen mû köd nek, ahol ak tív fek võ be teg
nyúj tó kór ház nem mû kö dik és a hét min den nap ján biz to -
sít ják a la kos ság szá má ra az alap ve tõ kli ni kai és di ag nosz -
ti kai szak mák ban az el lá tást.

Az el kü lö ní tett ke ret idõ ará nyo san hasz nál ha tó fel fi -
gye lem mel az össze vont szak el lá tás elõ irány zat be tart ha -
tó sá gá ra.”

8.  §

A Kr. 28.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ki hasz ná lat lan tel je sít mény vo lu men 50%-ának
szol gál ta tók kö zöt ti fel osz tá sá ra, valamint adott szol gál ta -
tás igény be vé te lé nek vál to zá sa alap ján az érin tett szol gál -
ta tók kö zöt ti át cso por to sí tá sá ra a TVK Ellen õr zõ Bi zott -
ság fél éven te ja vas la tot tesz, me lyet az egész ség ügyi mi -
nisz ter hagy jóvá.”

9.  §

A Kr. 52.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül ki:
„(11) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyi mi nisz ter,

hogy a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben meg ha tá roz za a 
27.  § (19) be kez dés sze rin ti át me ne ti ki egé szí tõ dí ja zás
szem pont ja it és mér té két.”

10.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 5/B.  §-a a kö -
vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti
szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az Ebtv. 18.  §-a (6) be kez dé sé nek m) pont ja al kal -
ma zá sá ban nem mi nõ sül kí sé rõ sze mély nek a be teg vagy
ko ra szü lött gyer me két szop ta tó anya.”

11.  §

Az R. a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal egé szül ki:
„13/A.  § A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i nak biz -

to sí tá sát szol gá ló, a 14–20.  § és a 22–25.  § sze rin ti szer zõ -
dés sel – ide nem ért ve a pro fa mí lia ren de lés re jo go sí tó

szer zõ dést – ren del ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tó a biz ton -
sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz -
köz-el lá tás, valamint a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény 44.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge ke re té -
ben az OEP ál tal ké szí tett és a biz to sí tot tak nak  szóló
– egész ség biz to sí tá si jog vi szony ke re té ben igény be ve he -
tõ egész ség ügyi el lá tás sal kap cso la tos – in for ma tív és tá jé -
koz ta tó anya go kat, ki ad vá nyo kat be teg for ga lom szá má ra
nyit va álló he lyi sé gé ben köz zé te szi.”

12.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel
2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy az 1.  §, a 2.  §,
a 4.  §, az 5.  § és a 7.  § (2) be kez dé se, valamint a (4) be kez -
dés ren del ke zé se it elsõ al ka lom mal a 2007. már ci us havi
ki fi ze té sek nél kell al kal maz ni.

(2) A 9. és 10.  §, valamint az (5)–(7) be kez dés e ren de let 
ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kr.
12.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta ha tá lyát vesz ti.

(4) A Kr. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„(ve gyes kör zet ese tén 3800)” szö veg rész he lyé be „(gyer -
mek or vo si kör zet ese tén 4350, ve gyes kör zet ese tén
4000)” szö veg rész, a 22.  §-ának (3) be kez dé sé ben a
„10 000” szö veg rész he lyé be a „12 000” szö veg rész, a
22.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „10 000” szö veg rész he lyé -
be a „11 000” szö veg rész, a 3. szá mú mel lék le te A) pont já -
nak fel ve ze tõ mon da tá ban a „(ve gyes pra xis nál a 2600)”
szö veg rész he lyé be „(gyer mek or vo si pra xis nál a 3150,
 vegyes pra xis nál a 2800)” szö veg rész lép.

(5) Az R. 22.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „je len tõs be fo -
lyást” szö veg rész he lyé be a „több sé gi be fo lyást” szö veg -
rész lép.

(6) Az egyes, az egész ség ügyet érin tõ kor mány ren de le -
tek nek a vi zit díj és a kór ház i na pi díj be ve ze té sé vel kap -
cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló 4/2007. (I. 22.) Korm. ren de -
let 1.  §-ának az R. 5/E.  §-ának (3) be kez dé sét meg ál la pí tó
ré szé ben „az egy na pos se bé sze ti el lá tás és a kú ra sze rû el -
lá tás fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tás nak mi nõ sül.” szö -
veg rész he lyé be „az egy na pos se bé sze ti el lá tás fek võ be -
teg-gyógy in té ze ti el lá tás nak, a kú ra sze rû el lá tás pe dig já -
ró be teg-szak el lá tás nak mi nõ sül.” szö veg rész lép.

(7) A Kr. 14. szá mú mel lék le te „Ki töl té si Út mu ta tó”
részé nek „4. Té rí té si Ka te gó ria” pont já ban az „Ebtv. 23.  §
b), c) és e)” szö veg ré sze he lyé be az „Ebtv. 23.  § b), d) és
e)” szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány
11/2007. (II. 6.) Korm.

ren de le te

a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi
ha tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek

ki je lö lé sé rõl  szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
valamint a fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé -
del mi és me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör -
vény 31.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ
ren de le tet al kot ja:

1.  §

A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó sá -
gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl
 szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõ 24/A.  §-sal egé szül ki:

„24/A.  § A Kor mány ter mé szet vé del mi õr szol gá lat ként
a Ter mé szet vé del mi Õr szol gá la tot je lö li ki, amely az NPI
szer ve ze tén be lül mû kö dik.”

2.  §

Az R. 38.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Ha az NPI jog sza bály ál tal ha tás kö ré be utalt sza -
bály sér té si ügy ben sza bály sér té si ha tó ság ként jár el, az
ille té kességi te rü le te meg egye zik a 3. szá mú mel lék let
II. pont ja sze rin ti mû kö dé si te rü let tel.

(8) Ha az el kö ve tés he lye nem ál la pít ha tó meg, vagy az
el kö ve tés több NPI ille té kességi te rü le tén tör tént, sza bály -
sér té si ha tó ság ként a Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság jár el.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

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

A Kormány
12/2007. (II. 6.) Korm.

rendelete

a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok elõirányzatai, valamint
a vis maior tartalék felhasználásának részletes

szabályairól

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költség -
vetésérõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 66.  §-ának
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény)

a) 1. szá mú mel lék let IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo -
ga tá sai fe je zet

aa) a 7. A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis
 maior fel ada ta i nak tá mo ga tá sa cím,

aaa) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let ben
[a továb biak ban: 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let] meg -
ha tá ro zott te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye -
zett tér sé gek ben és a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu -
rá lis szem pont ból el ma ra dott, illetve az or szá gos át la got
je len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü -
lé sek jegy zé ké rõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de -
let ben [a továb biak ban: 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de -
let] meg ha tá ro zott tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá -
lis szem pont ból el ma ra dott, illetve az or szá gos át la got je -
len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé -
se ken te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló ön kor mány za ti fej -
lesz té sek tá mo ga tá sa (a továb biak ban: HÖF TEKI),

aab) az ön kor mány za ti fej lesz té sek tá mo ga tá sa te rü le ti 
kö tött ség nél kül (a továb biak ban: HÖF CÉDE),

aac) a de cent ra li zált vis ma i or ke ret,

ab) a 8. Vis ma i or tar ta lék cím és

ac) a 10. A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel -
zár kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa cím (a továb biak ban: LEKI),

valamint

b) az 5. szá mú mel lék let 14. pont Te le pü lé si ön kor -
mány za ti szi lárd bur ko la tú bel te rü le ti köz utak burkolat -
felújításának tá mo ga tá sa (a továb biak ban: TEUT)

for rá sok ra.
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(2) A de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá -
mo ga tá si prog ra mok (a továb biak ban: de cent ra li zált tá mo -
ga tá si prog ra mok) elõ irány za ta i nak ren del te té se az ön kor -
mány za ti szol gál ta tá sok és az ezek hez kap cso ló dó tár gyi
esz kö zök fej lesz té se, im ma te ri á lis ja vak be szer zé se, a
meg lé võ egyen lõt len sé gek mér sék lé se, to váb bá a vis
 maior hely ze tek ke ze lé se.

(3) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó for rá sok te kin te té -
ben

a) pá lyá za ti rend szer ke re té ben a HÖF TEKI, HÖF
CÉDE, LEKI, valamint TEUT tá mo ga tá sá ra ren del ke zés re 
álló sza bad ke re tek, to váb bá a be nyúj tott igé nyek alap ján a 
de cent ra li zált vis  maior ke ret fel hasz ná lá sá ról a re gi o ná lis
fej lesz té si ta nács (a továb biak ban: Ta nács),

b) ké re lem re a vis  maior tar ta lék fel hasz ná lá sá ról az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
dönt.

(4) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott pénz ügyi le bo nyo lí -
tás sal (kü lö nö sen az utal vá nyo zás sal, az elõ irány zat át adá -
sá val, a nyil ván tar tás sal, a fél éves és az éves be szá mo lás -
sal) kap cso la tos fel ada to kat a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott elõ irány za tok vo nat ko zá sá ban az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium (a továb biak ban: ÖTM)
vég zi.

(5) A költ ség ve té si tör vény 16.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja alap ján a IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai
fe je zet 7. A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis  maior
fel ada ta i nak tá mo ga tá sa cí men jó vá ha gyott elõ irány zat ból 
a vis  maior fel ada ta ik el lá tá sá hoz 800 mil lió fo rint il le ti
meg a he lyi ön kor mány za to kat. A HÖF TEKI, a HÖF
CÉDE, valamint a de cent ra li zált vis  maior ke re tek ré gi ók
kö zöt ti fel osz tá sát e ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal -
maz za.

(6) A de cent ra li zált tá mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai 
fel hasz ná lá sa vo nat ko zá sá ban az ál lam ház tar tás mû kö dé si 
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de le tet
(a továb biak ban: Ámr.) az e ren de let ben fog lalt ki egé szí té -
sek kel és el té ré sek kel kell al kal maz ni.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. be ru há zás: a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény

(a továb biak ban: szám vi te li tör vény) 3.  §-a (4) be kez dé sé -
nek 7. pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny ség;

2. fej lesz tés: a be ru há zás és a fel újí tás;
3. fel újí tás: a szám vi te li tör vény 3.  §-a (4) be kez dé sé -

nek 8. pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny ség;
4. föld csu szam lás: a ter mé sze tes egyen sú lyát vesz tett

lej tõ vagy csú szó lap men tén moz gó föld tö meg, amely köz -
in téz ményt vagy leg alább há rom be épí tett in gat lant érint,
illetve a csu szam lás ár vi zet vagy más ka taszt ró fa hely ze tet
idéz het elõ;

5. hu mán-inf ra struk tú ra fej lesz tés: az ok ta tás (alap- és
kö zép fo kú ok ta tás), a mû ve lõ dés, az egész ség ügy, a szo -
ciá lis el lá tás (szo ciá lis és csa lád ügy), valamint a sport te -
rü le tén meg valósuló fej lesz tés;

6. iga zolt szám la: az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló
tör vény elõ írásainak mind for ma i lag, mind tar tal mi lag
meg fe le lõ, az ön kor mány zat kép vi se lõ jé nek mû sza ki tel -
je sí tést iga zo ló nyi lat ko za tá val el lá tott szám la;

7. in no vá ci ós köz pont: olyan szer ve zet, amely nek
adott sá gai és kap cso lat rend sze re le he tõ vé te szi a kor sze rû
fej lesz té si tech no ló gi ai el já rá sok te le pí té sét, és amely ez -
ál tal a mû sza ki fej lõ dés re ál ta lá nos „húzó” ha tást fejt ki;

8. ipar i te rü let: te le pü lés ren de zé si terv ben ipar i cél ra
ki je lölt, 25 hek tár nál nem na gyobb te rü let;

9. ked vez mé nye zett: a tá mo ga tás ban ré sze sí tett he lyi
ön kor mány zat, ön kor mány za ti tár su lás és több cé lú kis tér -
sé gi tár su lás;

10. kö zös sé gi tér: olyan, a kis tér ség re vagy azon be lü li
mik ro tér ség re ki ter je dõ en egyes te le pü lé se ken mû kö dõ in -
téz mény, amely ben a kör nye zõ la kos ság, illetve a vál lal -
ko zói és ci vil szer ve ze tek kon cent rál tan ve he tik igény be a
kö zös sé gi alap szol gál ta tá so kat és az azo kat ki egé szí tõ
funk ci o ná lis la kos sá gi szol gál ta tá so kat, tá jé ko zód hat nak
az ezek igény be vé te lé hez szük sé ges in for má ci ók ról (pél -
dá ul e-Ma gyar or szág pont, e-köz igaz ga tás, tér sé gi in for -
má ci ós pont, mû ve lõ dé si funk ció, ki egé szí tõ szo ciá lis és
egész ség ügyi szol gál ta tá sok stb.);

11. ön kor mány za ti tár su lás: a kis tér sé gi te rü let fej lesz -
té si, valamint in téz mény fenn tar tói tár su lás és az ön kor -
mány za tok egy fej lesz té si fel adat ra össze fo gott tár su lá sa;

12. pá lyá zat be fo ga dá sá nak idõ pont ja: a pá lyá za ti fel -
hí vás nak hi ány ta la nul meg fe le lõ pá lyá zat be ér ke zé sé nek
idõ pont ja, illetve hi ány pót lás ese tén a hi ány pót lás be ér ke -
zé sé nek idõ pont ja;

13. pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont ja: pos tai kéz be sí -
tés ese tén a pos tá ra adás nap ja, sze mé lyes kéz be sí tés ese -
tén a pá lyá zat át vé te lé nek nap ja;

14. part fal: az a föld fel szín, ahol a szint kü lönb ség vál -
to zá sa fe lü le té nek leg alább 2/3-ad ré szé ben 60°-nál me re -
de kebb, azon ban nem te kint he tõ part fal nak a mû kö dõ és a
fel ha gyott bá nya fal;

15. pin ce: a föld ké reg be vájt mes ter sé ges, fa la zott vagy 
fa la zat lan üreg, ki vé telt ké pez nek az ipar i, bá nyá sza ti cél -
lal mé lyí tet tek, illetve az épü le tek szer ke ze ti ré szét ké pe zõ 
pin cék;

16. pro jekt cso mag: a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér -
sé gen be lül, illetve egy más sal szom szé dos leg hát rá nyo -
sabb hely ze tû kis tér sé gek ben lévõ leg alább két te le pü lést
érin tõ, kis tér sé gi je len tõ sé gû, egy más ha tá sát fel erõ sí tõ,
össze han golt pro jek tek összes sé ge;

17. szi lárd bur ko lat: az asz falt, az asz falt ma ka dám, az
ita tott ma ka dám, a be ton, be ton kõ és a koc ka kõ bur ko lat;

18. te lep sze rû la kó kör zet: a leg alább négy la kás ból álló 
la kó kör zet, amely ál ta lá ban a te le pü lés tõl el kü lö nül ve,
szeg re gált kö rül mé nyek kö zött ta lál ha tó, és amely nek la -
ká sai ala cso nyabb kom fort fo ko zat tal, ala cso nyabb mi nõ -
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ség gel, ma ga sabb lak sû rû ség gel, egész ség te len el he lyez -
ke dés sel hát rá nyo san kü lön böz nek a te le pü lés jel leg ze tes
la kó kör nye ze té tõl;

19. ter me lõ inf ra struk tu rá lis be ru há zás: a gáz-, az
elekt ro mos és táv hõ szol gál ta tás, az ivó víz- és a szenny víz -
há ló zat, az utak, a hi dak és a vízi lé te sít mé nyek, a köz le ke -
dé si, a hír köz lé si, az in for ma ti kai és a hul la dék ke ze lõ lé te -
sít mé nyek, szak sze rû egye di szenny víz-el he lye zé si lé te -
sít mé nyek lét re ho zá sa, valamint az ezek mû kö dé sét szol -
gá ló tech no ló gia és egyéb gép-be szer zés;

20. több cé lú kis tér sé gi tár su lás: a te le pü lé si ön kor -
mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004. évi 
CVII. tör vény alap ján lét re jött ön kor mány za ti tár su lás.

A DECENTRALIZÁLT TÁMOGATÁSI PROGRAMOK
PÁLYÁZATI RENDSZERÉNEK FELHASZNÁLÁSI

SZABÁLYAI

Közös szabályok a pályázati rendszerben felhasználható
elõirányzatokra

3.  §

(1) A Ta nács a tá mo ga tás ra vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí -
vá sát a pá lyá za to kat el bí rá ló ér té ke lõ rend szer rel együtt
tárgy év feb ru ár 28-áig, a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen sa ját hon lap ján, valamint a 
he lyi saj tó ban köz zé te szi. A pá lyá za to kat tárgy év áp ri lis
15-éig le het be nyúj ta ni.

(2) A Ta nács ál tal el fo ga dott pá lyá za ti fel hí vá so kat a te -
rü let fej lesz té si cé lok meg valósítását szol gá ló fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok pá lyá za ti rend szer ben tör té nõ fel -
hasz ná lá sa össze han go lá sá nak rend jé rõl  szóló 24/2003.
(III. 4.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott el já rás rend nek
meg fele lõen az ÖTM nyil ván tar tás ba ve szi. A pá lyá za ti
fel hí vás nyil ván tar tás ba vé te lé re és az ÖTM hon lap ján
 való köz zé té te lé re tör té nõ meg kül dé se elõtt a Ta nács a
TEUT elõ irány zat ese té ben a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um mal is egyez tet. Az ÖTM hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel té rí tés men tes.

(3) A Ta nács – figye lembe véve az e ren de let ben meg -
ha tá ro zot ta kat – a tá mo ga tá si cé lo kat a pá lyá za ti ki írás ban
ha tá roz za meg. A cé lok ról a Ta nács dönt, azon ban a tá mo -
ga tá si cé lok köre a HÖF TEKI elõ irány zat ese tén 4 cél nál
ke ve sebb nem le het. A LEKI elõ irány zat ese té ben a tá mo -
ga tá si cé lok köre a pá lyá za ti fel hí vás ban nem szû kít he tõ.

(4) A he lyi ön kor mány zat (a továb biak ban: ön kor mány -
zat) és – ha e ren de let le he tõ vé te szi – az ön kor mány za ti
tár su lás és a több cé lú kis tér sé gi tár su lás a Ma gyar Ál lam -
kincs tár az ön kor mány zat szék he lye vagy a tár su lás szék -
he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó sá gán (a továb -
biak ban: Igaz ga tó ság) ke resz tül egy ere de ti és a pá lyá za ti
fel hí vás ban meg ha tá ro zott má so la ti pél dány szám ban pá -
lyá za tot nyújt be a pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal tak nak

meg fele lõen a Ta nács hoz. A má so la ti pél dány szá mot úgy
kell meg ha tá roz ni, hogy a pá lyá zat ból egy-egy pél dány a
pá lyá za ti rend szer le bo nyo lí tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve -
ze tek ré szé re ren del ke zés re áll jon.

(5) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja a pá lyá za tot, és – hi á -
nyos ság ese tén – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 64/B.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján az ön kor mány za tot, tár su lást hi ány -
pót lás ra szó lít ja fel a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ 10 na pon 
be lül. Az ön kor mány zat, tár su lás a hi ány pót lá sá ról – a be -
nyúj tott pá lyá zat tal azo nos pél dány szám ban – a fel szó lí tás 
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül gon dos ko dik.
Hiány pótlásra csak egy szer van le he tõ ség.

(6) Amennyi ben az ön kor mány zat, tár su lás a hi ány pót -
lás nak nem tesz ele get, vagy nem meg fele lõen tel je sí ti azt,
az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igényt nem to váb bít ja a Ta -
nács nak, és er rõl tá jé koz tat ja a Ta ná csot.

(7) Az Igaz ga tó ság át ad ja az Ámr. 8/b. szá mú mel lék let
sze rin ti igény lõ ál tal ki töl tött I. adat lap ada ta it az Or szá gos 
Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer be (a továb biak ban:
OTMR). Az Igaz ga tó ság a pá lyá za to kat – a (6) be kez dés
sze rin ti pá lyá za tok ki vé te lé vel – sza bály sze rû sé gi vé le mé -
nyé vel el lát va a be nyúj tást vagy a hi ány pót lást kö ve tõ
10 na pon be lül meg kül di a Ta nács nak.

(8) A Ta nács a pá lyá za ti rend szer mû köd te té sét az ille -
té kes re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök sé gen (a továb biak ban:
Ügy nök ség) ke resz tül lát ja el.

(9) A pá lyá zat be fo ga dá sá ról az ön kor mány za tot, illetve 
ön kor mány za ti tár su lást és több cé lú tár su lást az Ügy nök -
ség írás ban tá jé koz tat ja. A pá lyá zat be fo ga dá sa nem kö te -
le zi a Ta ná csot a pá lyá zat tá mo ga tá sá ra.

(10) A Ta nács az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ig be nyúj tott pá lyá za tok ról tárgy év má jus 31-éig dönt.
Ha a Ta nács a be fo ga dott pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán nem
uta sít el for rás hi á nyá ban pá lyá za tot, és nem hasz nál ja fel
elõ irány zat-ke re tét, új pá lyá za tot ír hat ki. Az új pá lyá zat
be nyúj tá sá nak ha tár ide je tárgy év jú ni us 30-a. A Ta nács az
e ha tár idõ ig be nyúj tott pá lyá za tok ról tárgy év au gusz tus
31-éig dönt. Az új pá lyá zat so rán e ren de let sza bá lya it ér -
te lem sze rû en kell al kal maz ni.

(11) A Ta nács a (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott tárgy -
év au gusz tus 31-éig ho zott dön té se kor tar ta lék lis tát ál lít -
hat fel, amely ben a tárgy év ben ki nem elé gí tett, a pá lyá za ti
és jog sza bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ, for rás hi ány  miatt
el uta sí tan dó pá lyá za tok sze re pel het nek. A Ta nács ha tás -
kö ré be utalt, az 1.  § (3) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ fej -
lesz té si célú tá mo ga tás – ki vé ve a de cent ra li zált vis  maior
ke re tet – tárgy évi ke re té bõl meg ítélt, azon ban még tárgy -
év ben le mon dás ból, vissza vo nás ból, köz be szer zés  miatti
össz költ ség csök ke nés bõl ere dõ tá mo ga tá si össze get a Ta -
nács a tar ta lék lis tán sze rep lõ pá lyá za tok tá mo ga tá sá ra for -
dít hat ja. Er rõl a Ta nács tárgy év de cem ber 15-éig hoz hat
dön tést. A tar ta lék lis ta a kö vet ke zõ évre nem vi he tõ át.
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(12) A ko ráb bi évek elõ irány za tai ter hé re ho zott dön té -
sek tárgy évet meg elõ zõ üte mû tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó
le mon dás ból, vissza vo nás ból, to váb bá köz be szer zés
 miatti össz költ ség csök ke nés bõl ere dõ összeg rõl a Ta nács
új tá mo ga tó dön tést nem hoz hat.

(13) A ko ráb bi évek elõ irány za tai ter hé re ho zott dön té -
sek tárgy évi üte mû tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó le mon dás -
ból, vissza vo nás ból, to váb bá köz be szer zés  miatti össz -
költ ség csök ke nés bõl ere dõ összeg rõl a Ta nács a (11) be -
kez dés ben fog lal tak sze rint hoz hat dön tést.

4.  §

(1) Pá lyá za ti díj ként a tá mo ga tá si igény 1%-át, de mi ni -
mum 10 000 Ft-ot, ma xi mum 250 000 Ft-ot kell be fi zet ni a
Ta nács pá lyá za ti fel hí vá sá ban meg je lölt, Ma gyar Ál lam -
kincs tár ál tal ve ze tett szám lá já ra. A dí jak ról el kü lö ní tett
nyil ván tar tást kell ve zet ni. A dí jak a pá lyá za ti rend szer
mû köd te té sé vel össze füg gõ ki adá sok fe de zé sé re hasz nál -
ha tók fel, és a költ ség ve té si tá mo ga tás sal együtt a fel hasz -
ná lá suk ról az Áht. 13/A.  §-ának (2) be kez dé se sze rint el
kell szá mol ni.

(2) Men te sül nek a pá lyá za ti díj be fi ze té se alól a vis
 maior ke ret re tá mo ga tá si igényt be nyúj tó, valamint a
64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 3. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott, leg hát rá nyo sabb hely zet ben lévõ kis tér -
ség bõl pá lyá zó ön kor mány za tok és a 64/2004. (IV. 15.)
Korm. ren de let 5. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott,
leg hát rá nyo sabb hely ze tû te le pü lé si ön kor mány za tok. A
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok kö zül azok men te sül nek a
pá lyá za ti díj be fi ze té se alól, ame lyek

a) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék -
le te sze rin ti te rü let fej lesz tés szem pont já ból ked vez mé nye -
zett kis tér ség ben jöt tek lét re, vagy

b) nem a 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 1. szá mú
mel lék le te sze rin ti te rü let fej lesz tés szem pont já ból ked -
vez mé nye zett kis tér ség ben jöt tek lét re, de a tár su lást al ko -
tó ön kor mány za tok több mint fele a 240/2006. (XI. 30.)
Korm. ren de let ben sze re pel.

(3) Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá za ti dí jat be fi ze ti,
azon ban a pá lyá zat be nyúj tá sá ra nem ke rül sor, ak kor a pá -
lyá za ti dí jat a pá lyá zó írás be li ké rel me alap ján, annak kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül vissza kell utal ni.

(4) A Ta nács a for rás hi ány  miatt tá mo ga tás ban nem ré -
sze sí tett pá lyá za tok ese tén a dön tést kö ve tõ leg ké sõbb
30 na pon be lül, vagy a tar ta lék lis tá ról for rás hi ány  miatt tá -
mo ga tás ban nem ré sze sí tett pá lyá za tok ese tén a tárgy év
vé gé ig in téz ke dik a be fi ze tett pá lyá za ti dí jak pá lyá zó ön -
kor mány za tok, tár su lá sok ré szé re tör té nõ visszafizeté -
sérõl.

(5) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az Ámr. 85.  §-a (2) és
(4) be kez dé sé ben, valamint a 86.  §-ában elõ ír ta kat tar tal -
ma zó, ér te lem sze rû en ki töl tött, alá írt, bé lyeg zõ vel el lá tott

adat la pot, valamint a pá lyá za ti díj be fi ze té sét iga zo ló hi -
tel in té ze ti ter he lé si ér te sí tõ pá lyá zó ál tal hi te le sí tett má so -
la tát.

(6) Ve ze té kes gáz el lá tás lé te sí té sé nek tá mo ga tá sá ra be -
nyúj tott pá lyá za tok hoz az Ámr. 86.  §-ában meg ha tá ro zot -
tak mel lett mel lé kel ni kell a Ma gyar Ener gia Hi va tal nyi -
lat ko za tát a gáz el lá tó rend szer meg valósításának feltéte -
leirõl.

(7) A Ta nács a tá mo ga tást nyert pá lyá za tok lis tá ját a
dön tést kö ve tõ 10 na pon be lül a sa ját hon lap ján, illetve a
he lyi saj tó ban köz zé te szi, to váb bá kez de mé nye zi az ÖTM
hon lap ján  való köz zé té telt. Az ÖTM hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel té rí tés men tes.

(8) A Ta nács a dön tés tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be -
lül az Ámr. 8/b. szá mú mel lék let sze rin ti dön tés ho zó ál tal
ki töl tött II. adat lap, illetve a (9) be kez dés sze rin ti dön té si
adat lap egy pél dá nyá nak meg kül dé sé vel ér te sí ti az Igaz ga -
tó sá got.

(9) A Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár)
az 1.  § (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott elõ irány -
za tok – ki vé ve a de cent ra li zált vis  maior ke re tet – vo nat ko -
zá sá ban elõ ké szí ti a dön té si, illetve az el szá mo ló adat lap,
to váb bá a le mon dó nyi lat ko zat min tá ját, ame lyet jó vá ha -
gyás cél já ból meg küld az ÖTM ré szé re. A Kincs tár az
ÖTM ál tal jó vá ha gyott adat lap min tát tárgy év feb ru ár
15-éig meg kül di a Ta nács ré szé re.

(10) Az Igaz ga tó ság az OTMR-be át ad ja az Ámr.
8/b. szá mú mel lék le te dön tés ho zó ál tal ki töl tött II. adat lap -
já nak ada ta it. Az Igaz ga tó ság rög zí ti az 1.  § (3) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok – ki vé ve a de -
cent ra li zált vis  maior ke re tet – vo nat ko zá sá ban a (9) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott dön té si adat lap ada ta it.

(11) A tá mo ga tás ból meg valósuló fej lesz té sek ha tá sa it
ér té ke lõ je len té se ket, a fo lya mat ban lévõ fej lesz té sek nyo -
mon kö ve té sét és pénz ügyi el len õr zé sét tar tal ma zó elem -
zé se ket a Ta ná csok az ÖTM ál tal meg ha tá ro zott for má ban
és tar ta lom mal éven te el ké szí tik, és a tárgy évet kö ve tõ év
feb ru ár 15-éig meg kül dik az ÖTM ré szé re.

(12) A Kincs tár a fél éves költ ség ve té si be szá mo ló és év
végi zár szám adás kö ve tel mé nye i nek és ha tár ide jé nek
meg fele lõen – a tárgy hót kö ve tõ 15-éig – tá jé koz tat ja az
ÖTM-et, a Ta ná cso kat a tá mo ga tás elõ irány za tá nak és ma -
rad vá nyá nak fel hasz ná lá sá ról, a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ
ked vez mé nye zett tá mo ga tá sá nak össze gé rõl az Áht.-ban,
valamint az Ámr.-ben fog lal tak figye lembe véte lével.

5.  §

(1) A pá lyá zat be nyúj tá sa elõtt meg kez dett fej lesz tés hez 
tá mo ga tás nem ad ha tó, ki vé ve a he lyi ön kor mány za tok
fej lesz té si és vis  maior fel ada ta i nak tá mo ga tá sa ese té ben
cím zett és cél tá mo ga tás sal meg valósuló fej lesz té sek hez,
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ahol a be nyúj tás idõ pont já ban hát ra lé võ mû sza ki tar ta lom -
ra igé nyel he tõ tá mo ga tás.

(2) Az 1.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány za -
tok ból nem ad ha tó tá mo ga tás azok hoz a fej lesz té sek hez,
ame lyek vagy az Euró pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott tá -
mo ga tá sok pá lyá za ti rend sze ré ben, vagy a te rü let- és ré -
gió fej lesz té si cél elõ irány zat ból kap tak tá mo ga tást, ki vé ve
a cím zett, illetve cél tá mo ga tás sal együt te sen meg valósuló
fej lesz té se ket.

(3) A pá lyá za tok el bí rá lá sa kor az Ámr. 85–86.  §-ai ban
elõ ír tak sze rint kell el jár ni az zal, hogy az igé nyelt nél ki -
sebb össze gû tá mo ga tás is meg ítél he tõ, leg fel jebb a tá mo -
ga tás ban ré sze sí tett pá lyá za tok szá má nak 30%-a mérté -
kéig.

(4) Az igé nyelt nél ki sebb össze gû tá mo ga tás meg íté lé se 
ese tén a ked vez mé nye zett jo go sult az ere de ti pá lyá zat mû -
sza ki tar tal má nak csök ken té sé re, ki vé ve a cím zett és cél -
támogatásban is ré sze sült fej lesz té se ket.

(5) Az át dol go zott pá lyá za tot a Ta nács kö te les meg vizs -
gál ni, és tá mo ga tá sá ról dön te ni, kü lö nös te kin tet tel annak
meg valósíthatóságára és üzem be he lyez he tõ sé gé re. A Ta -
nács az át dol go zott pá lyá zat ese té ben csak annak tá mo ga -
tá sá ról vagy nem tá mo ga tá sá ról dönt het, eb ben az eset ben
a meg ítélt nél ala cso nyabb mér té kû tá mo ga tás már nem
ítél he tõ meg.

(6) A tá mo ga tás csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ az
ÁFA össze gét is tar tal ma zó fej lesz té si össz költ ség alap ján, 
ha a ked vez mé nye zett nek – kü lön jog sza bály sze rint – a
tá mo ga tás ból meg valósított cél kap csán ÁFA le vo ná si
joga nincs.

(7) A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál elõnyt él vez nek a te rü let -
fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra mok, valamint a te rü let -
ren de zé si ter vek egyez te té sé nek és el fo ga dá sá nak rend jé -
rõl  szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. ren de let ben meg ha tá -
ro zott el já rás alap ján el fo ga dott, a ré gió, a me gye és a kis -
tér ség te rü let fej lesz té si prog ram já ba, Bu da pest Fõ vá ros
ese té ben a te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ók ba il lesz ke dõ
fej lesz té si pá lyá za tok.

(8) E ren de let ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok ból egy
adott fej lesz tés hez csak egy szer ad ha tó tá mo ga tás. A tá -
mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.

6.  §

A tá mo ga tás szem pont já ból el is mer he tõ költ sé gek:
a) be ru há zás ese tén a szám vi te li tör vény 47–48.  §-a,

valamint 51.  §-a sze rin ti be ke rü lé si ér té ke, be le ért ve a
meg lé võ tár gyi esz kö zök bõ ví té se, ren del te té se meg vál -
toz ta tá sa, át ala kí tá sa elõ ál lí tá si költ sé ge i nek össze gét is.
Ezen be ke rü lé si ér té ken be lül az im ma te ri á lis ja vak be ke -
rü lé si ér té ke nem ha lad hat ja meg a tár gyi esz kö zök be ke -
rü lé si ér té ké nek 25%-át az zal, hogy be ru há zás elõ ké szí té -
sé vel kap cso la to san a tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ im ma te -

ri á lis ja vak, en ge dé lye zé si ter vek költ sé ge i rõl a pá lyá za -
tok be nyúj tá sát meg elõ zõ 12 hó na pon be lül ke let ke zett
szám lák is be nyújt ha tók;

b) fej lesz té si célú pénz esz kö zök át adá sa

ba) szol gál ta tó (ve ze té kes gáz, áram, hír köz lés) tár sa -
sá gok és a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör -
vény sze rin ti ví zi köz mû-üze mel te tõk,

bb) ön kor mány za tok ál tal ala pí tott és azok több sé gi tu -
laj do ná ban lévõ be ru há zó vagy szol gál ta tó gaz da sá gi tár -
sa sá gok,

bc) a Ma gyar Köz út Kht., illetve 100%-os ál lam i tu laj -
don ban lévõ gaz da sá gi tár sa sá gok

ré szé re az a) pont ban meg ha tá ro zott ará nyok és az ön kor -
mány za tok kal kö tött szer zõ dés sze rint, ki vé ve a 24.  §
(1) be kez dés alá tar to zó tá mo ga tá si cé lok ese té ben, ame -
lyek az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a nem ze ti re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá -
sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló 1628/2006/EK bi zott sá gi
ren de let (HL L so ro zat 302/29 2006. no vem ber 1.) ha tá lya
alá tar toz nak.

7.  §

(1) A fej lesz tés meg valósításához az ön kor mány za tok -
nak, tár su lá sok nak

a) LEKI elõ irány zat ese té ben leg alább 5%,

b) HÖF TEKI, HÖF CÉDE elõ irány za tok ese té ben leg -
alább 10%,

c) TEUT elõ irány zat ese té ben 50%, ki vé ve a 240/2006. 
(XI. 30.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott te le pü lé se ket,
ame lyek ese té ben 42%

sa ját for rás sal kell ren del kez ni ük, ki vé ve a 24.  § (1) be kez -
dés alá tar to zó tá mo ga tá si cé lo kat, ame lyek az Euró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
nem ze ti re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra  való al kal -
ma zá sá ról  szóló 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L
so ro zat 302/29 2006. no vem ber 1.) ha tá lya alá tar toz nak.

(2) Az alap tá mo ga tá si mér té ket a 2. szá mú mel lék let
tar tal maz za. Az alap tá mo ga tá si mér té ken fe lül te rü le ti,
ked vez mé nye zet ti szem pont ból, valamint tá mo ga tá si cél
alap ján több let tá mo ga tás ad ha tó. A te rü le ti szem pont ból
ad ha tó több let tá mo ga tást is tar tal ma zó, emelt szin tû tá mo -
ga tá si mér té ket a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za. Az alap
tá mo ga tá si mér té ken, illetve a te rü le ti szem pont ból ad ha tó
több let tá mo ga tást is tar tal ma zó, emelt szin tû tá mo ga tá si
mér té ken fe lül – ki vé ve a TEUT elõ irány za tot – az aláb bi
több let tá mo ga tá sok ad ha tók:

a) ked vez mé nye zet ti szem pont ból:

aa) az a te le pü lé si ön kor mány zat, amely az ön hi bá ju -
kon kí vül hát rá nyos hely zet ben lévõ te le pü lé si ön kor -
mány za tok tá mo ga tá sa jog cí men a 2005. és a 2006. év ben
is tá mo ga tás ban ré sze sült, 10%-kal ma ga sabb tá mo ga tást
kap hat, vagy
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ab) azon ön kor mány za tok, ame lyek tár su lá si for má ban 
kí ván ják fej lesz té se i ket meg valósítani, 10%-kal ma ga sabb 
tá mo ga tást kap hat nak, vagy

ac) a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, illetve az ál ta luk
vagy ön kor mány za ti tár su lá sok ál tal be nyúj tott pro jekt -
cso ma gok 15%-kal ma ga sabb tá mo ga tást kap hat nak;

b) tá mo ga tá si cél alap ján:
ba) a fel szí ni víz el ve ze tõ rend sze rek ki épí té se,

amennyi ben tár su lá si össze fo gás sal  valósul meg, 10%-kal
ma ga sabb tá mo ga tást kap hat ak kor, ha a tár sult ön kor -
mány za tok ra esõ összes be ru há zá si há nyad meg ha lad ja a
be ru há zás tel jes össze gé nek 10%-át, vagy

bb) ked ve zõt len te lep sze rû la kó kör ze tek ter me lõ inf ra -
struk tú ra ki épí té se 10%-kal ma ga sabb tá mo ga tást kap hat,
vagy

bc) a bel víz el le ni vé de ke zés, amennyi ben az ön kor -
mány zat a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ mind két év ben a 
vis  maior ke ret bõl vagy más ál lam i for rás ból ezen cél ra tá -
mo ga tás ban ré sze sült, a fel szí ni víz el ve ze tõ rend szer ki -
épí té sé hez az el is mer he tõ költ sé gek (1) be kez dés sze rin ti
sa ját for rás sal csök ken tett mér té ké ig ré sze sül het tá mo ga -
tás ban, vagy

bd) az in no vá ci ós köz pont vagy ipar i te rü let ki ala kí tá -
sát, to váb bá az ipar i te rü le tek elõ ké szí té sét szol gá ló be ru -
há zá sok 10%-kal ma ga sabb tá mo ga tást kap hat nak.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott több let tá mo ga tá -
sok össze von ha tók, azon ban azok együt tes mér té ke nem
ha lad hat ja meg az el is mer he tõ költ sé gek (1) be kez dés sze -
rin ti sa ját for rás sal csök ken tett mér té két.

8.  §

(1) A Ta nács tá mo ga tás ról  szóló dön té se alap ján az
Igaz ga tó ság há rom, egy más sal min den ben meg egye zõ
pél dány ban ké szí ti elõ alá írás ra a tá mo ga tá si szer zõ dést.
Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si szer zõ dés elõ ké szí té sé hez
meg kül dött, vagy be kért összes irat egy má so la ti pél dá nyát 
kö te les a Ta nács nak meg kül de ni. Az Igaz ga tó ság a ked -
vez mé nye zett ál tal alá írt tá mo ga tá si szer zõ dés pél dá nya it
meg kül di a Ta nács ré szé re alá írás cél já ból. A Ta nács a tá -
mo ga tá si szer zõ dés mind két fél ál tal alá írt pél dá nya i ból
egy pél dányt a ked vez mé nye zett és egy pél dányt az Igaz -
ga tó ság ré szé re – iga zol ha tó mó don – meg küld.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek mó do sí tá sá nak elõ ké szí -
té se a Ta nács tá mo ga tá si dön tés mó do sí tá sá ról  szóló dön -
té se alap ján, az Igaz ga tó ság fel ada ta. A tá mo ga tá si szer zõ -
dé sek és azok mó do sí tá sa i nak ada ta it az Igaz ga tó ság nyil -
ván tart ja.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dé se ket a tá mo ga tá si dön tés rõl
 szóló ér te sí tõ át vé te lét kö ve tõ 90 na pon be lül meg kell köt -
ni. A Ta nács a dön tés rõl  szóló ér te sí tõ át vé te lét iga zo ló do -
ku men tum (tér ti ve vény) má so la tát meg kül di az Igaz ga tó -
ság ré szé re a szer zõ dés kö té si ha tár idõ fi gye lem mel kí sé ré -
se ér de ké ben.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re nyit va álló ha -
tár idõ le tel té rõl az Igaz ga tó ság írás ban tá jé koz tat ja a Ta ná -
csot.

(5) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö -
té sé re ren del ke zés re álló idõ tar ta mon be lül – in do kolt
eset ben – írás be li ké re lem mel for dul hat a Ta nács hoz,
amely ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re ren del ke -
zés re álló idõ tar tam meg hosszab bí tá sát kez de mé nyez he ti,
rész le te sen be mu tat va a hosszab bí tá si ké re lem in do ka it.

(6) A Ta nács a hosszab bí tá si ké re lem tár gyá ban be nyúj -
tott ké re lem rõl annak be ér ke zé sét kö ve tõ 10 na pon be lül
dönt. Amennyi ben a ké re lem ben fog lalt in do kot a Ta nács
el fo gad ja, a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re ren del ke -
zés re álló idõ tar ta mot to váb bi leg fel jebb 30 nap pal meg -
hosszab bít hat ja, amely idõ tar tam a Ta nács hosszab bí tás
en ge dé lye zés rõl  szóló dön té sé nek kéz hez vé te lé tõl szá mít.
A Ta nács a dön tés rõl  szóló ér te sí tõ át vé te lét iga zo ló do ku -
men tum (tér ti ve vény) má so la tát meg kül di az Igaz ga tó ság
ré szé re a szer zõ dés kö té si ha tár idõ fi gye lem mel kí sé ré se
ér de ké ben.

(7) Amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re a
ked vez mé nye zett mu lasz tá sá ból – a (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül, vagy a (6) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott meg hosszab bí tott idõ tar ta mon be lül – nem ke -
rül sor, a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti.

(8) A Ta nács – amennyi ben meg ál la pít ja, hogy a tá mo -
ga tá si szer zõ dés meg nem kö té sé re a ked vez mé nye zett hi -
bá já ból ke rült sor – meg ál la pít ja a tá mo ga tá si dön tés ér -
vény vesz té sét, és e tény rõl so ron kí vül, írás ban, iga zol ha tó 
mó don tá jé koz tat ja a ked vez mé nye zet tet. A tá jé ko za tó egy 
pél dá nyát az Igaz ga tó ság nak is meg kell kül de ni.

(9) Amennyi ben a fej lesz tés a köz be szer zé sek rõl  szóló
2003. évi CXXIX. tör vény (a továb biak ban: köz be szer zé si 
tör vény) ha tá lya alá tar to zik, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki
kell köt ni, hogy a tá mo ga tás csak a köz be szer zé si el já rás
le foly ta tá sa, a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé -
nyek, a bí rá la ti össze ge zé sek és az éves sta tisz ti kai össze -
ge zé sek min tá i ról  szóló 2/2006. (I. 13.) IM ren de let sze rin -
ti tá jé koz ta tó és a lét re jött szer zõ dé sek be nyúj tá sát köve -
tõen ke rül fo lyó sí tás ra.

(10) Ab ban az eset ben, ha a köz be szer zé si el já rás ered -
mé nye ként a prog ram, pro jekt össz költ sé ge (ki adá sa) a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben sze rep lõ – pá lyá za ti ada tok kal
össz hang ban lévõ – ada tok hoz ké pest vál to zik, a Ta nács
en nek meg fele lõen 30 na pon be lül mó do sít ja tá mo ga tá si
dön té sét, figye lembe véve az Ámr. 87.  § (11) be kez dé sé -
ben fog lal ta kat. Az Igaz ga tó ság a mó do sí tott dön tés alap -
ján el ké szí ti a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sát.

(11) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben kö te le zõ meg ha tá roz ni:

a) a fej lesz té si célt, a tá mo ga tás sal el ér ni kí vánt ered -
ményt, a fej lesz tés he lyét;

b) a fej lesz té si cél meg valósításának össz költ sé gét
(net tó összeg, ÁFA összeg, brut tó összeg meg bon tás ban),
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for rá sá nak össze té te lét, ter ve zett meg kez dé sé nek és be fe -
je zé sé nek idõ pont ját;

c) a tá mo ga tás össze gét, fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi
fel té te lét, a ked vez mé nye zett tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak
el szá mo lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gét, a fej lesz té si cél
meg valósításának össz költ sé gét;

d) a ked vez mé nye zett be szá mo lá si kö te le zett sé gét,
valamint az eh hez kap cso ló dó ha tár idõ ket;

e) a szer zõ dés sze gés vagy a nem szer zõ dés sze rû tel je -
sí tés jog kö vet kez mé nye it.

(12) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les a szer zõ dés ben az el ál -
lás jo gát ki köt ni arra az eset re, ha

a) a köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sát iga zo ló tá jé koz -
ta tót, a köz be szer zé si el já rás ered mé nyes le foly ta tá sát kö -
ve tõ 30 na pon be lül a ked vez mé nye zett nem nyújt ja be,
vagy

b) az Ámr. 87.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek kö zül leg alább egy be kö vet ke zik.

(13) Az a pá lyá zó, aki rõl be bi zo nyo so dik, hogy a pá lyá -
za tá ban szán dé ko san  valótlan ada tot tün te tett fel, a Ta nács
dön té se alap ján há rom évre ki zár ha tó a de cent ra li zált tá -
mo ga tá si prog ra mok pá lyá za ti rend sze ré bõl.

9.  §

(1) A HÖF TEKI, a HÖF CÉDE, illetve a de cent ra li zált
vis  maior tá mo ga tá sá ra ren del ke zés re álló tárgy évi elõ -
irány za tát nö ve li a tárgy évet meg elõ zõ évek ma rad vá nya i -
ból igény be vett, elõ i rány za to sí tott összeg. A HÖF TEKI
és a HÖF CÉDE tá mo ga tá sok ese té ben a tárgy évi elõ -
irány zat a tárgy évet kö ve tõ év vé gé ig hasz nál ha tó fel,
amely ha tár idõ alatt az el szá mo lás alap ját ké pe zõ do ku -
men tum Igaz ga tó ság hoz tör té nõ be ér ke zé sé nek leg vég sõ
dá tu ma ér ten dõ. Amennyi ben a kö te le zett ség gel ter helt
ma rad vány fel hasz ná lá sá ra ed dig az idõ pon tig nem ke rül
sor, úgy a ked vez mé nye zett nek ar ról a 14.  § (2) be kez dé se
sze rint le kell mon da nia. Ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga -
tás ról nem mond le, azt a Ta nács von ja vissza.

(2) A LEKI és a TEUT tá mo ga tá sá ra ren del ke zé sé re
álló elõ irány za tok kö te le zett ség gel ter helt ma rad vá nyai a
kö vet ke zõ év jú ni us 30-ig hasz nál ha tók fel, mely idõ pont
alatt az el szá mo lás alap ját ké pe zõ do ku men tum Igaz ga tó -
ság hoz tör té nõ be ér ke zé sé nek leg vég sõ dá tu ma ér ten dõ.
Amennyi ben a kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány fel hasz -
ná lás ra a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig nem ke rül sor,
úgy a ked vez mé nye zett nek ar ról a 14.  § (2) be kez dé se sze -
rint le kell mon da ni. Ha az ön kor mány zat a tá mo ga tás ról
nem mond le, azt a Ta nács von ja vissza.

(3) Az Igaz ga tó ság nyil ván tart ja a Ta ná csok nak biz to sí -
tott tá mo ga tá si ke ret, illetve ke ret ma rad vány össze gét az
éves elõ irány zat költ ség ve té si tör vény sze rin ti fel osz tá sa
alap ján, és fi gye lem mel kí sé ri az elõ irány za tok en nek
meg fe le lõ fel hasz ná lá sát, me lyet – a fél éves be szá mo ló -
hoz és az éves zár szám adás hoz kap cso ló dó an – egyez tet az 

ÖTM-mel. Ezen – Igaz ga tó ság gal egyez te tett – ada to kat a
Ta nács is nyil ván tart ja.

10.  §

(1) Az ÖTM az 1.  § (4) be kez dé se sze rin ti fel ada tok el -
lá tá sa ér de ké ben meg ál la po dást köt a Kincs tár ral. A tá mo -
ga tá so kat a Kincs tár az ÖTM-mel kö tött meg álla po dás
alap ján az Ámr. 90–92.  §-ában elõ ír tak sze rint fo lyó sít ja
az zal, hogy

a) a ked vez mé nye zett az ál ta la iga zolt ere de ti és ket tõ
ál ta la hi te le sí tett má so la ti szám lá ját a Ta nács hoz nyújt ja
be, amely az ere de ti és má so la ti szám la el len jegy zé sét
köve tõen együtt to váb bít ja azo kat az Igaz ga tó ság hoz;

b) az Igaz ga tó ság a sza bály sze rû sé gi szem pont ból
meg fe le lõ szám lák ese té ben kez de mé nye zi a tá mo ga tás
fo lyó sí tá sát;

c) az Igaz ga tó ság az ere de ti szám lát vissza jut tat ja a
ked vez mé nye zett nek, a szám la el fo ga dá sa ese tén fel tün -
tet ve raj ta, hogy az mely tá mo ga tás hoz ke rült fel hasz ná -
lás ra;

d) a Kincs tár a kez de mé nye zett tá mo ga tás igény lé sek
ada ta i nak el len õr zé sét köve tõen az 1.  § (3) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok ese té ben az
ÖTM-nél kez de mé nye zi a tá mo ga tá sok utal vá nyo zá sát;

e) a Kincs tár az ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján tel je sí ti a
tá mo ga tás ked vez mé nye zett szám lá já ra tör té nõ uta lá sát;

f) fo lyó sí tás ra csak a fej lesz tés be fe je zé sé nek idõ pont -
já ig ki ál lí tott szám lák ese té ben, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben 
rög zí tett be fe je zé si ha tár idõt kö ve tõ 60 na pig van le he tõ -
ség.

(2) A Ta nács a fo lyó sí tás ra nyit va álló ha tár idõ le tel té -
rõl  szóló igaz ga tó sá gi ér te sí tés alap ján meg vizs gál ja a fo -
lyó sí tás el ma ra dá sá nak okát.

(3) A Ta nács – amennyi ben meg ál la pít ja, hogy a fo lyó -
sí tás ra a ked vez mé nye zett hi bá já ból nem ke rült sor – meg -
ál la pít ja a fo lyó sí tá si ha tár idõ le tel tét, és a fenn ma ra dó tá -
mo ga tás vissza vo ná sá ról so ron kí vül írás ban, iga zol ha tó
mó don tá jé koz tat ja a ked vez mé nye zet tet. A tá jé koz ta tó
egy pél dá nyát az Igaz ga tó ság nak is meg kell kül de ni.

(4) Amennyi ben a Ta nács azt ál la pít ja meg, hogy nem a
ked vez mé nye zett hi bá já ból ered a ha tár idõ be nem tar tá sa,
úgy írás ban ér te sí ti az Igaz ga tó sá got a tá mo ga tás – az
(1) be kez dés sel össz hang ban lévõ – fo lyó sí tá sá nak en ge -
dé lye zé sé rõl és annak ha tár ide jé rõl, ami nem le het ké sõb bi 
az (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott ha tár idõt kö ve -
tõ 60. nap nál. Az írás be li en ge dély alap ján az Igaz ga tó ság
gon dos ko dik a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról.

(5) A tá mo ga tás sa ját és más for rá sok kal ará nyo san a
tel je sí tést iga zo ló szám la vagy a fej lesz té si célú pénz esz -
köz át adá sá ról  szóló meg álla po dás alap ján a Ta nács dön té -
sé rõl  szóló 4.  § (9) be kez dés sze rin ti adat lap nak meg fe le lõ
tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tet tek sze rint ve he tõ
 igénybe.
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(6) A Kincs tár ada tot szol gál tat az (1) be kez dés ben rög -
zí tett meg álla po dás alap ján az ÖTM és a Ta nács felé a fo -
lyó sí tá sok ról havi, fél éves, valamint éves rend sze res ség -
gel, me gyei és re gi o ná lis bon tás ban.

11.  §

(1) A fej lesz tés meg kez dé si idõ pont já nak:
a) épí tés sel járó fej lesz tés ese tén az épí té si nap ló ba tör -

té nõ elsõ be jegy zés nap ját,
b) épí tés sel nem járó fej lesz tés (pl. ön ál ló gép vá sár lás,

egész ség ügyi gép-mû szer be szer zés) ese tén a köz be szer -
zé si el já rást kö ve tõ szer zõ dés kö tés idõ pont ja, en nek hi á -
nyá ban az elsõ be szer zett gép szál lí tá sát iga zo ló ok má -
nyon fel tün te tett na pot,

c) a fej lesz té si célú pénz esz kö zök át adá sa ese tén az
elsõ pénz át adás nap ját,

d) im ma te ri á lis ja vak be szer zé se ese tén a meg ren de lés
el kül dé sé nek, al ko tá sa ese tén a meg valósításról  szóló
szer zõ dés alá írá sá nak nap ját,

e) egyéb ese tek ben a szer zõ dés vagy meg ren de lés alá -
írá sá nak nap ját
kell te kin te ni, ki vé ve a 24.  § (1) be kez dés alá tar to zó tá mo -
ga tá si cé lo kat, ame lyek az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem ze ti re gi o ná lis be ru há -
zá si tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló
1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L so ro zat 302/29
2006. no vem ber 1.) ha tá lya alá tar toz nak.

(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zett
a) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett ter ve zett kez -

dés hez ké pest, vagy
b) a tá mo ga tá si szer zõ dés mind két fél ál tal tör té nõ alá -

írá sá hoz ké pest, ha ez ké sõb bi, mint a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben rög zí tett ter ve zett kez dé si idõ pont
3 hó na pon be lül nem kez di meg a be ru há zást, vagy nem
kez de mé nye zi a tá mo ga tás – vagy a tá mo ga tás egy ré szé -
nek – igény be vé te lét, és ké se del mét ezen idõ alatt írás ban
a Ta nács nál nem men ti ki, a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét
vesz ti. A Ta nács er rõl mind a ked vez mé nye zet tet, mind az
Igaz ga tó sá got ér te sí ti. Ki vé telt ké pez nek ez alól a Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság nál meg tá ma dott köz be szer zé si el -
já rás el hú zó dá sa  miatt meg nem kezd he tõ be ru há zá sok.

(3) A be ru há zás nak a meg kez dés tõl szá mí tott 2 éven be -
lül meg kell  valósulnia, ki vé ve a cím zett és cél tá mo ga tás -
sal meg valósuló be ru há zá so kat. A tá mo ga tás sal lét re jött
ter me lõ és hu mán-inf ra struk tú ra fej lesz tés sel meg való -
sított szol gál ta tás ról az ön kor mány zat nak a pro jekt be fe je -
zé sé tõl kez dõ dõ en 10 éven ke resz tül gon dos kod nia kell.

12.  §

Az ÖTM az 1.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott for rá -
sok sza bály sze rû fel hasz ná lá sát jo go sult el len õriz ni. Az
Igaz ga tó ság az Áht.-ban, valamint az Ámr.-ben meg ha tá -

ro zott el len õr zé si fel ada to kat jo go sult és kö te les el lát ni.
A tá mo ga tá si szer zõ dé sek vég re haj tá sá nak és a vál lalt kö -
te le zett sé gek tel je sí té sé nek el len õr zé sé re az érin tett
 Tanács jo go sult és kö te les. A Ta nács az Igaz ga tó ság gal
ellen õrzéseit össze han gol ja. A Ta nács és az Igaz ga tó ság
el len õr zé se ket kö zö sen is vé gez het.

13.  §

(1) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok ból tá -
mo ga tott be ru há zás sal lét re ho zott va gyon a 11.  § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lás idõ pont -
já ig csak a tá mo ga tá si dön tést hozó elõ ze tes jó vá ha gyá sá -
val ide ge nít he tõ el, ad ha tó bér be, illetve hasz ná lat ba.

(2) Amennyi ben e ren de let ha tá lya alá tar to zó elõ irány -
za tok ból tá mo ga tott be ru há zás sal lét re ho zott va gyon el -
ide ge ní té se, bér be, illetve hasz ná lat ba adá sa a tá mo ga tá si
dön tést hozó elõ ze tes jó vá ha gyá sa nél kül tör té nik, ak kor
az igény be vett tá mo ga tás tel jes, ka mat tal nö velt össze ge
vissza fi ze té sé nek el ren de lé sé re és az igény be nem vett tá -
mo ga tás tel jes össze gé nek zá ro lá sá ra vagy tör lé sé re ke rül
sor. Eb ben az eset ben az igény be vett tá mo ga tást az Áht.
64/B.  § (2) be kez dé sé ben rög zí tett mér té kû ka mat tal nö -
velt összeg ben kell vissza fi zet ni.

(3) Ha az e ren de let ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok ból
tá mo ga tott be ru há zás sal lét re ho zott va gyon a tá mo ga tá si
dön tést hozó elõ ze tes jó vá ha gyá sá val tör té nõ el ide ge ní té -
sé re, bér be, illetve hasz ná lat ba adá sá ra a szol gál ta tá si, a
mû köd te té si és az egyéb kö te le zett sé gek más ál tal tör té nõ
át vál la lá sá val ke rül sor, úgy a tá mo ga tást nem kell vissza -
fi zet ni az adott elõ irány zat ja vá ra, azon ban a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben a kö te le zett sé gek át vál la lá sát rög zí te ni kell.

(4) Ab ban az eset ben, ha e ren de let ha tá lya alá tar to zó
elõ irány za tok ból tá mo ga tott be ru há zás sal lét re ho zott va -
gyon el ide ge ní té sé re, bér be, illetve hasz ná lat ba adá sá ra a
tá mo ga tá si dön tést hozó elõ ze tes jó vá ha gyá sá val ke rül sor
a szol gál ta tá si, a mû köd te té si és az egyéb kö te le zett sé gek
más ál tal tör té nõ át vál la lá sa nél kül, úgy az igény be vett tá -
mo ga tást a jó vá ha gyás idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki
alap ka mat tal nö velt összeg ben kell vissza fi zet ni az elõ -
irány zat ja vá ra.

(5) A ka ma tot a tá mo ga tás igény be vé te lé tõl a vissza vo -
nás ról  szóló dön tés idõ pont já ig kell fel szá mí ta ni a 14.  §
(3) be kez dé se sze rint.

(6) A vissza vont tá mo ga tást és ka ma ta it az ér te sí tés kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott szám la szám ra kell be fi zet ni,
a tá mo ga tá si szer zõ dés szá má nak, a tá mo ga tá si cél,
valamint a tá mo ga tá si dön tés azo no sí tó fel tün te té sé vel.

(7) Ab ban az eset ben, ha a tá mo ga tás és ka ma ta be fi ze -
té sé re a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont nál ké sõbb 
ke rül sor, az el telt idõ szak ra ké se del mi ka ma tot kell fi zet -
ni, amely a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat két szerese.
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14.  §

(1) A tá mo ga tást igény be vevõ ked vez mé nye zett a költ -
ség ve té si be szá mo ló val egy ide jû leg, illetve a tá mo ga tá si
szer zõ dés sze rint ter ve zett be fe je zé si ha tár idõt kö ve tõ
90 na pon be lül az 1.  § (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott elõ irány za tok – ki vé ve a de cent ra li zált vis  maior
 keretet – vo nat ko zá sá ban a 4.  § (9) be kez dés sze rin ti el szá -
mo ló adat la pon el szá mol az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról a
Ta nács nak. Az el szá mo lás sal egy ide jû leg a fel nem hasz -
nált elõ irány zat ról le kell mon da ni. Az elõ zõ évek elõ -
irány zat-ma rad vá nya ese tén az el szá mo lás sal egy ide jû leg
a  Tanács mó do sít ja a 4.  § (9) be kez dés sze rin ti dön té si
adat la pot. A ked vez mé nye zett el szá mo lá sát köve tõen a
Ta nács a tá mo ga tá si cél meg valósítását a hely szí nen ellen -
õr zi, és er rõl jegy zõ köny vet ál lít ki. A Ta nács az el len õr -
zött 4.  § (9) be kez dés sze rin ti el szá mo ló adat lap és az el len -
õr zé si jegy zõ könyv meg kül dé sé vel az Igaz ga tó sá got tá jé -
koz tat ja.

(2) Ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tott fel adat meg -
valósításától el áll, illetve a tá mo ga tást csak rész ben hasz -
nál ta fel, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés sze rin ti ha tár idõ ig a
tá mo ga tást nem hasz nál ta fel, ak kor a fel nem hasz nált tá -
mo ga tás ról az Áht. 64/B.  § (1) be kez dé sé vel össz hang ban
ha la dék ta la nul kö te les le mon da ni és a tá mo ga tást a költ -
ség ve tés ja vá ra vissza fi zet ni. A le mon dás ról 8 na pon be lül 
az 1.  § (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott elõ irány -
za tok – ki vé ve a de cent ra li zált vis  maior ke re tet – vo nat ko -
zá sá ban a 4.  § (9) be kez dés sze rin ti le mon dó nyi lat ko zat -
ban ér te sí ti a Ta ná csot. A Ta nács a le mon dás sal egy ide jû -
leg mó do sít ja a 4.  § (9) be kez dés sze rin ti dön té si adat la pot. 
A Ta nács a le mon dás ról a kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat,
illetve a nyi lat ko zat egy má so la ti pél dá nyá nak meg kül dé -
sé vel tá jé koz tat ja az Igaz ga tó sá got.

(3) A nem szer zõ dés sze rû tel je sí tést, illetve a tõ ke tar to -
zás össze gét a Ta nács – együtt mû köd ve az Igaz ga tó ság -
gal –, a ka mat tar to zás össze gét pe dig az Igaz ga tó ság ha tá -
roz za meg, ami rõl a Ta ná csot írás ban ér te sí ti. A Ta nács a
dön té sé rõl és az Igaz ga tó ság gal tör té nõ együtt mû kö dés
ke re té ben meg ha tá ro zott vissza fi ze ten dõ összeg rõl so ron
kí vül írás ban, iga zol ha tó mó don tá jé koz tat ja a ked vez mé -
nye zet tet és az Igaz ga tó sá got.

A HÖF TEKI keret programspecifikus szabályai

15.  §

(1) Több te le pü lés össze fo gá sá val meg valósuló be ru há -
zás ab ban az eset ben tá mo gat ha tó, ha leg alább egy te le pü -
lés meg fe lel az 1.  § (1) be kez dés aaa) al pont já ban meg fo -
gal ma zott fel té te lek nek. Ez eset ben a tá mo ga tás csak az
1.  § (1) be kez dés aaa) al pont já ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fe le lõ ön kor mány za tot il le ti meg, a be ru há zás
költ sé ge i bõl azt ter he lõ há nyad figye lembe véte lével.

(2) Az ön kor mány za tok az aláb bi fej lesz té si cé lok meg -
valósításához igé nyel het nek tá mo ga tást:

a) a te le pü lé se ken vagy azok egyes te rü le te in – ki e mel -
ten a ked ve zõt len te lep sze rû la kó kör ze tek ben – a ter me lõ
inf ra struk tu rá lis be ru há zá sok hoz;

b) a bel- és kül te rü le ten meg lé võ ter me lõ inf ra struk tu -
rá lis há ló za tok fel újí tá sá hoz, kor sze rû sí té sé hez;

c) a fel szí ni víz el ve ze tõ rend sze rek fej lesz té sé hez;
d) az ipar i te rü le tek elõ ké szí té sé nek be ru há zá sa i hoz;
e) a cím zett és cél tá mo ga tás sal meg valósuló fej lesz té -

sek hez;
f) az ön kor mány za ti tu laj do nú kö te le zõ fel ada tot el lá tó

in téz mé nyek fej lesz té se i hez;
g) köz für dõk kor sze rû sí té sé hez;
h) a tu riz mus hoz, a kör nye zet- és a ter mé szet vé de lem -

hez, a sport te vé keny ség gya kor lá sa inf ra struk tu rá lis fel té -
tel rend sze ré nek meg te rem té sé hez, valamint a szo ciá lis
fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó ön kor mány za ti fej lesz té -
sek hez;

i) te le pü lés ren de zé si esz kö zök, ide ért ve a te le pü lés fej -
lesz té si kon cep ci ók, te le pü lé si kör nye zet vé del mi prog ra -
mok és te rü let ren de zé si ter vek el ké szí té sét és azok mó do -
sí tá sát is.

(3) A (2) be kez dés i) pont ja ese té ben az ad ha tó tá mo ga -
tás mér té ke az alap tá mo ga tá si mér ték kel egye zik meg, a
7.  § (2) be kez dés sze rin ti több let tá mo ga tás nem ítél he tõ
meg.

A HÖF CÉDE keret programspecifikus szabályai

16.  §

Az ön kor mány za tok az aláb bi cé lok meg valósításához
igé nyel het nek tá mo ga tást:

a) a he lyi ön kor mány za tok fel adat kö ré be tar to zó, ön -
kor mány za ti tu laj don ra vo nat ko zó fej lesz té sek hez;

b) a cím zett és cél tá mo ga tás sal meg valósuló fej lesz té -
sek hez.

A LEKI keret programspecifikus szabályai

17.  §

(1) Tá mo ga tást igé nyel het nek azok a te le pü lé si ön kor -
mány za tok, illetve több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, ame lyek 
a 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 3. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott, a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg -
hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek jegy zé kén sze rep lõ kis -
tér sé ge ken be lül van nak, valamint azok az ön kor mány za ti
tár su lá sok, ame lyek fej lesz té se i ket ezen kis tér sé ge ken be -
lül akar ják meg valósítani, és a fej lesz tés a kis tér ség fej lõ -
dé sét szol gál ja.
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(2) A cé lok el éré se ér de ké ben tá mo ga tás nyújt ha tó:
a) a he lyi ön kor mány za tok alap fel ada ta i nak el lá tá sa

kö zött meg lé võ szín vo nal be li kü lönb sé gek csök ken té se
ér de ké ben, a bel- és kül te rü le ten meg valósuló hu mán,
illetve ter me lõ inf ra struk tú ra fej lesz té sek hez;

b) a kis tér ség ben élõk élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ér de -
ké ben a hu mán inf ra struk tú ra fej lesz té sek hez;

c) a kis tér ség ben élõ em be rek esély egyen lõ sé ge kö zött
meg lé võ kü lönb sé gek csök ken té se ér de ké ben:

ca) a ked ve zõt len te lep sze rû la kó kör ze tek ben a ter me -
lõ inf ra struk tu rá lis be ru há zá sok hoz,

cb) az ön kor mány za ti tu laj do nú köz épü le tek aka dály -
men te sí té sét szol gá ló be ru há zá sok hoz,

cc) élet men tõ ké szü lé kek be szer zé sét szol gá ló be ru há -
zá sok hoz,

cd) a fa lu gond no ki há ló zat fej lesz té sét szol gá ló be ru -
há zá sok hoz,

ce) a ta nya gond no ki há ló zat fej lesz té sét szol gá ló be ru -
há zá sok hoz,

cf) a kö zös sé gi te rek ki ala kí tá sát szol gá ló fej lesz té sek -
hez;

d) in no vá ci ós köz pont vagy ipar i te rü let ki ala kí tá sát
szol gá ló be ru há zá sok hoz.

(3) Tá mo ga tás igé nyel he tõ egy pro jekt vagy egy pro -
jekt cso mag meg valósítására. Pro jekt cso ma got csak ön -
kor mány za ti tár su lás, illetve több cé lú kis tér sé gi tár su lás
nyújt hat be. A tá mo ga tá sok el bí rá lá sá nál elõnyt él vez nek a 
pro jekt cso mag ban be nyúj tott pá lyá za tok. A pro jekt cso -
mag ként a pá lyá za ti és jog sza bá lyi fel té te lek nek ön ma -
guk ban is meg fe le lõ pro jek tek együt te sen nyúj tan dók be.
Amennyi ben a pro jekt cso mag va la mely pro jekt je nem fe -
le l meg pá lyá za ti és jog sza bá lyi fel té te lek nek, úgy a pro -
jekt cso mag pá lyá za ti és jog sza bá lyi fel té te lek nek meg fe -
le lõ töb bi pro jekt je a 7.  § (2) be kez dés a) pont ac) al pont já -
ban rög zí tett több let tá mo ga tá si mér ték re már nem jo go -
sult. A tá mo ga tás ban ré sze sí tett pro jekt cso mag pro jekt je i -
re az Igaz ga tó ság kü lön-kü lön ké szí ti elõ a tá mo ga tá si
szer zõ dé se ket.

(4) For rás hi á nyá ban pro jekt cso ma got mind ad dig nem
le het el uta sí ta ni, amíg a Ta nács nem hasz nál ta fel ke re té -
nek 30%-át pro jekt cso mag ban be nyúj tott igé nyek tá mo ga -
tá sá ra.

(5) A Ta nács a tá mo ga tást a ré gi ó hoz tar to zó leg hát rá -
nyo sabb kis tér sé gek bõl ér ke zõ pá lyá za tok kö zött az egyes
kis tér sé gek la kó né pes sé ge ará nyá ban oszt ja el.

A TEUT keret programspecifikus felhasználási szabályai

18.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a te le pü lé si ön kor mány za tok
törzs va gyo ná ba tar to zó bel te rü le ti – ka pa ci tást nem nö ve -
lõ – szi lárd bur ko la tú köz utak fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa
olyan ese tek ben, ami kor az út víz el ve ze té se meg ol dott,

vagy azt a ter ve zett bur ko lat fel újí tás sal egy ide jû leg az ön -
kor mány zat – sa ját for rás ból – meg old ja.

(2) A bur ko lat fel újí tás tá mo ga tás szem pont já ból el is -
mer he tõ net tó faj la gos költ sé ge ket az e ren de let 3. szá mú
mel lék le te tar tal maz za. A te le pü lé si ön kor mány za tok el is -
mer he tõ fel újí tá si ki adá sa ik 50%-át, a 240/2006. (XI. 30.)
Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott te le pü lé sek ki adá sa ik
58%-át, de leg fel jebb a fel újí tás 3. szá mú mel lék let alap ján 
– az 5.  § (6) be kez dé sé nek figye lembe véte lével – szá mí tott 
összeg 50, illetve 58%-át igé nyel he tik tá mo ga tás ként.

(3) Min den pá lyá zat egy (eset leg több ut cát ma gá ba
fog la ló, de meg sza kí tás nél kü li, egy be füg gõ) há ló za ti
elem re vo nat koz hat.

(4) Ha a fel újí tan dó bur kolt út sza kasz hoz kap cso ló dó
víz el ve ze tõ rend szer nem meg fe le lõ ál la po tú, csak ab ban
az eset ben le het a fel újí tá si mun kák ra igény be je len tést be -
nyúj ta ni, ha az ön kor mány zat vál lal ja a víz el ve ze tõ rend -
szer fel újí tá sát, illetve ki épí té sét.

(5) A tá mo ga tás szem pont já ból a fel újí tás be ke rü lé si
össze ge nem tar tal maz hat ja – a pá lyá zat be adá si ha tár ide -
jét meg elõ zõ egy év nél ré geb bi – ter ve zé si, to váb bá a te rü -
let-igény be vé te li és köz mû-lé te sí té si (pl. köz vi lá gí tás,
szenny víz csa tor na stb.) költ sé ge ket, utób bi nál ki vé telt ké -
pez a gya lo gos-át ke lõ hely elõ írás sze rin ti meg vi lá gí tá sát
szol gá ló esz kö zök lé te sí té se. A fej lesz tés el is mer he tõ
össz költ sé gé be be szá mít ha tó a pá lyá zat be adá si ha tár nap -
ját meg elõ zõ egy éven be lül ki fi ze tett ter ve zé si, épí té si en -
ge dé lye zé si díj, to váb bá a le bo nyo lí tás díja összes sé gé ben
az el is mer he tõ össz költ ség leg fel jebb 1,5%-áig. Hasz ná -
lat ba vé te li díj ab ban az eset ben szá mol ha tó el, ha annak
szám lá ja a ki vi te le zõi szám la be nyúj tá sá val egy ide jû leg
biz to sít ha tó.

(6) A tá mo ga tás szem pont já ból el is mer he tõ költ sé gek a
szám vi te li tör vény 47.  §-ában, 48.  §-ában és 51.  §-ában
fog lal tak sze rint a tár gyi esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak be -
szer zé si árá nak, valamint a meg lé võ esz kö zök bõ ví té se,
ren del te té se meg vál toz ta tá sa, át ala kí tá sa elõ ál lí tá si költ sé -
ge i nek mér té ké ig. A pá lyá zat ke re te in be lül az e ren de let
3. szá mú mel lék le té ben sze re pel te tett mun ká kon kí vül fel -
me rü lõ költ sé ge ket sa ját erõ bõl kell fe dez nie a ked vez mé -
nye zett nek.

(7) Az el bí rá lás so rán elõny ben ré sze sül nek azok a pá -
lyá za tok, ame lyek fõ út vo na lak, illetve tö meg köz le ke dés
ál tal igény be vett egyéb utak bur ko lat fel újí tá sá ra igé nyel -
nek ál lam i tá mo ga tást.

(8) A be nyúj tott pá lyá zat egy pél dá nyát a be ér ke zé sét
kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül az Igaz ga tó ság meg kül di a
Ma gyar Köz út Kht. ré szé re. A Ma gyar Köz út Kht. a pá lyá -
za tot szak mai szem pont ból az Igaz ga tó ság ál ta li meg kül -
dést köve tõen vé le mé nye zi, és vé le mé nyét 12 na pon be lül
meg kül di a Ta nács nak.
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A de cent ra li zált vis  maior ke ret prog ram spe ci fi kus
sza bá lyai

19.  §

(1) Az ön kor mány zat tá mo ga tást igé nyel het a Ta nács tól
a) az elõ re nem lát ha tó ter mé sze ti vagy más ere de tû ve -

szély  miatt szük sé ges sé váló, in do kolt vé de ke zés több let -
ki adá sa i nak rész be ni vagy tel jes tá mo ga tá sá ra, valamint

b) az ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ épít ményt (épü -
le tet, utat, hi dat, kom pot, ár- és bel víz vé del mi lé te sít -
ményt, köz mû vet és mû tár gya it) súj tó, elõ re nem lát ha tó
ter mé sze ti vagy más ká rok hely re ál lí tá sá nak rész be ni tá -
mo ga tá sá ra a biz to sí tás ból vagy egyéb mó don meg té rü lõ
ká rok figye lembe véte lével.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja alap ján az ön kor mány za -
tok kal azo nos fel té te lek mel lett tá mo ga tást igé nyel het a
több cé lú kis tér sé gi tár su lás, amennyi ben a tu laj do ná ban
levõ épít ményt elõ re nem lát ha tó ter mé sze ti vagy más kár
sújt ja.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben tá mo ga tás 
– az ár- és bel víz vé del mi lé te sít mé nyek ki vé te lé vel – ki zá -
ró lag ak kor igé nyel he tõ, ha a ká rok az ön kor mány zat kö te -
le zõ fel adat el lá tá sát szol gá ló épü le té ben, épü let ré szé ben
kö vet kez tek be, illetve – utak, hi dak, kom pok ese té ben – a
ká ro so dás a he lyi köz le ke dés biz ton sá gát ve szé lyez te ti.
Több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ak kor igé nyel het nek tá mo -
ga tást, ha a ká rok ön kor mány za ti kö te le zõ fel adat el lá tá sát
szol gá ló épü let ben, épü let rész ben kö vet kez tek be.

(4) A tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le, hogy az ön kor -
mány zat, illetve több cé lú kis tér sé gi tár su lás az elõ re nem
lát ha tó, vá rat lan ese mény be kö vet ke zé sé tõl, ille tõ leg – vé -
de ke zé si több let ki adá sok ese tén – a vé de ke zés meg kez dé -
sé tõl szá mí tott 5 nap tá ri na pon be lül az e ren de let 4. szá mú
mel lék le te sze rin ti adat la pon – fa xon – be je len tést tesz a
vis  maior ese mény rõl a Ta nács és a te rü le ti leg ille té kes ka -
taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság (a továb biak ban együtt: ka -
taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság) felé. A be je len tés re nyit va
álló ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(5) A be je len tést köve tõen ha la dék ta la nul – de leg ké -
sõbb 10 na pon be lül – a Ta nács és a ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság kép vi se lõ je a hely szí nen együt te sen meg gyõ -
zõ dik a be je len tés  valódiságáról. A hely szí ni vizs gá lat ban
részt kell ven nie:

a) ár-, illetve bel víz el le ni vé de ke zés ese té ben a te rü le -
ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz -
ügyi igaz ga tó ság nak,

b) utak ban, kom pok ban, hi dak ban ke let ke zett ká rok
ese té ben az Út gaz dál ko dá si Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság
kép vi se lõ jé nek.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti vizs gá lat le foly ta tá sá ról
jegy zõ köny vet kell ki ál lí ta ni, amely fel té te le a tá mo ga tás
igény lé sé nek. A jegy zõ könyv ki ál lí tá sá val egy ide jû leg a

Ta nács kép vi se lõ jé nek je len lé té ben a be je len tett ká rok ról
fo tó do ku men tá ció ké szül, ame lyet a vis  maior ké re lem hez
csa tol ni kell.

(7) Pin ce-, illetve part fal om lás, valamint föld csu szam -
lás ese tén a tá mo ga tás igény lé sé nek to váb bi fel té te le, hogy 
az ön kor mány zat az ese mény be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott
5 na pon be lül fa xon be je len tést tesz az ÖTM felé. A be je -
len tés re nyit va álló ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ. A be -
je len tést köve tõen ha la dék ta la nul – leg ké sõbb 15 na pon
be lül – az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ál -
tal ki ne ve zett szak ér tõi bi zott ság a hely szí nen meg vizs gál -
ja a kár ese ményt, és azt az e ren de let 5. szá mú mel lék le te
sze rin ti ve szé lyez te tett sé gi ka te gó ri á ba so rol ja, majd er rõl
so ron kí vül írás ban tá jé koz tat ja az ön kor mány za tot.

(8) Nem igé nyel he tõ tá mo ga tás a vis  maior ke ret bõl az
el ma radt fel újí tás ból, kar ban tar tás ból ere dõ, ko ráb ban
meg elõz he tõ ká rok hely re ál lí tá sá ra, illetve fel újí tá si elõ -
irány za tok pót lá sá ra.

(9) Kü lö nö sen sú lyos ter mé sze ti vagy más, a te le pü lés
na gyobb ré szét érin tõ ká rok (pl. föld ren gés, ár víz, la kott
te rü le ten be lü li nagy ki ter je dé sû bel víz, tor ná dó, tûz vész,
rob ba nás, pin ce- vagy part fal om lás) mér sék lé sé re a tá mo -
ga tás azon na li se gít ség nyúj tás ként, elõ leg for má já ban is
fo lyó sít ha tó a Ta nács el nö ké nek elõ ze tes dön té sé vel, a Ta -
nács utó la gos en ge dé lye zé sé vel, a ked vez mé nye zet tet ter -
he lõ el szá mo lá si kö te le zett ség gel.

(10) A te le pü lést ért kü lö nö sen sú lyos ter mé sze ti vagy
más csa pás ese té ben, amely nek kö vet kez té ben a la kó épü -
le tek je len tõs rész e élet ve szé lyes sé vált, illetve hely re nem 
ál lít ha tó, ki vé te le sen a tá mo ga tás a la kos ság egy sze ri,
rend kí vü li szo ciá lis tá mo ga tá sá ra is ki ter jed het. A la kos sá -
gi tá mo ga tás a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok -
ról  szóló 1993. évi III. tör vény ben elõ írt el já rá si sza bá -
lyok kal egye zõ en az ön kor mány za ti kö te le zett ség bõl ere -
dõ ki adá sok (át me ne ti se gély nyúj tá sa a lét fenn tar tást ve -
szé lyez te tõ rend kí vü li élet hely zet be ke rült sze mé lyek ré -
szé re az élet ve szély meg szün te té sé hez) rész be ni vagy tel -
jes meg té rí té sét je len ti. Ez a tá mo ga tás a kárt szen ve dett
la ko sok biz ton sá gát szol gál ja, az in gat lan hely re ál lí tá sá -
nak vagy új já épí té sé nek fe de ze tét nem tar tal maz za. A tá -
mo ga tás elõ leg for má já ban is fo lyó sít ha tó a (9) be kez dés -
ben rész le te zett el já rás sze rint.

20.  §

(1) Az ön kor mány zat, illetve több cé lú kis tér sé gi tár su -
lás a tá mo ga tá si ké rel mét a be je len tés rõl ké szült jegy zõ -
könyv ki ál lí tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les be nyúj ta ni
a te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó ság nak. A (2) be kez dés ben
meg fo gal ma zott vizs gá lat el vég zé sét köve tõen az Igaz ga -
tó ság so ron kí vül to váb bít ja a ké rel met a te rü le ti leg ille té -
kes Ta nács hoz. A be nyúj tá si ha tár idõ el mu lasz tá sa jog -
vesz tõ.
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(2) A ké re lem ben meg kell ha tá roz ni a vé de ke zés,
illetve hely re ál lí tás kez dé si és be fe je zé si ha tár ide jét. Az
Igaz ga tó ság meg vizs gál ja a ké rel met és – hi á nyos ság ész -
le lé se ese tén – az Áht. 64/B.  §-ának (3) be kez dé se alap ján
az ön kor mány za tot, több cé lú kis tér sé gi tár su lást hi ány pót -
lás ra szó lít ja fel. A hi ány pót lá sá ról a fel szó lí tás kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül gon dos kod ni kell.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem kö te le zõ mel lék le tei:

a) az e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti vis  maior
adat lap;

b) kár fel vé te li jegy zõ könyv, amely tar tal maz za a kár
ke let ke zé sé nek pon tos ide jét, he lyét (hely raj zi szám je lö -
lé sé vel), a kár jel le gét, rö vid le írá sát, a kár be je len té sé nek
idõ pont ját, a jegy zõ könyv fel vé te lé nek idõ pont ját, he lyét,
a ká ro so dott in gat lan hely re ál lí tá sá nak vár ha tó kez dé si és
be fe je zé si idõ pont ját, ár- vagy bel víz el le ni vé de ke zés ese -
tén a vé de ke zé si fo ko zat el ren de lé sé nek idõ pont ját, a fo -
ko zat mér té két, a meg szün te tés idõ pont ját;

c) az ön kor mány zat nak, több cé lú kis tér sé gi tár su lás nak 
a 19.  § (4) be kez dé se sze rin ti írá sos be je len té se, az ar ról
 szóló fa xos vissza iga zo lás;

d) mû sza ki szak ér tõ ál tal ké szí tett nyi lat ko zat, amely
tar tal maz za:

da) a ke let ke zett ká rok té te les fel so ro lá sát (a kár he lye,
mér té ke), a ká rok ki ala ku lá sá nak oka it,

db) a ká ro so dott épít mény ál ta lá nos jel lem zé sét (épí tés
éve, leg utób bi fel újí tás dá tu ma, kar ban tar tás gya ko ri sá ga,
épí tés tech no ló gi á ja stb.),

dc) az utak ban, hi dak ban, kom pok ban ke let ke zett ká -
rok ese tén a köz le ke dés biz ton sá gá ra vo nat ko zó nyi lat ko -
za tot in do ko lás sal (az adott kár mennyi re és mi ben ve szé -
lyez te ti a köz le ke dés biz ton sá gát, illetve mi lyen hely re ál -
lí tá si mun ká la tok szük sé ge sek a biz ton sá gos köz le ke dés
meg te rem té sé hez),

dd) az épít mény ká ro so dás elõt ti ál la pot nak meg fe le lõ
hely re ál lí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot, a hely re ál lí tás költ -
sé ge i nek té te les be mu ta tá sát;

e) az ön kor mány zat, több cé lú kis tér sé gi tár su lás ké rel -
mé ben sze rep lõ igé nyek (ká rok, költ sé gek) táb lá za tos for -
má ban tör té nõ össze sí té se;

f) a kép vi se lõ-tes tü let, illetve tár su lá si ta nács ha tá ro za -
ta ar ról, hogy

fa) a kár ese mény hez kap cso ló dó an mi lyen biz to sí tás -
sal ren del ke zik,

fb) más – a tu laj do ná ban lévõ – épü let ben ezt a fel ada -
tát nem tud ja el lát ni,

fc) sa ját ere jé bõl – rész ben vagy egé szé ben – a vis
 maior hely ze tet nem tud ja meg ol da ni,

fd) vál lal ja a ká ro so dott in gat lan ra – a 21.  § (9) be kez -
dé se sze rin ti – ér ték kö ve tõ biz to sí tás meg kö té sét;

g) a biz to sí tó ál tal meg ál la pí tott kár össze gé re vo nat ko -
zó do ku men tum, ha a biz to sí tó még nem ál la pí tot ta meg a
kár össze gét, ak kor leg alább a biz to sí tó nak be nyúj tott kár -
igény, egyéb do ku men tu mok;

h) a rend kí vü li idõ já rás ál tal köz vet le nül oko zott ká rok
ese té ben az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat iga zo lá sa
az idõ já rá si kö rül mé nyek rõl;

i) a ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság kép vi se lõ jé nek – a
rend kí vü li ese mény be kö vet ke zé sét, a kár té nyét, jel le gét,
valamint ár-, illetve bel víz el le ni vé de ke zés ese tén az el -
vég zett mun kák és a vé de ke zés sel össze füg gés ben be szer -
zett esz kö zök mér té két iga zo ló – nyi lat ko za ta;

j) a jegy zõ könyv fel vé te lé nek idõ pont já ban a be je len -
tett ká rok ról ké szí tett fo tó do ku men tá ció;

k) a pin ce- vagy part fal om lás, föld csu szam lás kár el há -
rí tás te kin te té ben az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter ál tal ki ne ve zett szak ér tõi bi zott ság tá mo ga tó
vagy el uta sí tó ja vas la tot tar tal ma zó szak vé le mé nye;

l) az ön kor mány za ti, több cé lú kis tér sé gi tár su lá si tu laj -
don iga zo lá sa (tu laj do ni lap má so la ta);

m) az ön kor mány zat adott évi költ ség ve té sé rõl  szóló
ön kor mány za ti ren de let vagy a több cé lú kis tér sé gi tár su lás 
adott évi költ ség ve té sé rõl  szóló tár su lá si ta ná csi ha tá ro zat;

n) a Ta nács és az ÖTM ál tal meg ha tá ro zott egyéb bi -
zony la tok.

(4) A (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti szak ér tõ nek füg -
get len nek kell len nie a ké rel met be nyúj tó ön kor mány zat -
tól, több cé lú kis tér sé gi tár su lás tól és a hely re ál lí tás ké sõb -
bi ki vi te le zõ jé tõl egy aránt.

(5) Ár- és bel víz-vé de ke zé si költ sé gek el szá mo lá sá val
kap cso la tos ké rel mek ese tén – ki zá ró lag a vé de ke zé si költ -
sé gek vo nat ko zá sá ban – a (3) be kez dés d), fa), fb), fd), g),
h), k) és l) pont ja i ban meg je lölt do ku men tu mok csa to lá sa
nem kö te le zõ.

21.  §

(1) Az igé nyel he tõ, illetve meg ítél he tõ tá mo ga tás mér -
té ke a vé de ke zé si költ sé gek tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó vis
 maior ké re lem ese tén alap eset ben a költ sé gek 70%-a.
Hely re ál lí tás ra vo nat ko zó ké re lem ese tén a tá mo ga tás ma -
xi má lis mér té ke a ká ro so dott épü let jel le gé tõl füg gõ en:

a) utak, hi dak, kom pok ká ro so dá sa, illetve pin ce- vagy
part fal om lás, föld csu szam lás ese tén alap eset ben a hely re -
ál lí tás költ sé ge i nek 60%-a;

b) ok ta tá si, kul tu rá lis, szo ciá lis, illetve egész ség ügyi
in téz mé nyek ká ro so dá sa ese té ben alap eset ben a hely re ál -
lí tás költ sé ge i nek 80%-a;

c) egyéb kö te le zõ fel ada tot el lá tó, illetve ár- és bel víz -
vé del mi épít mé nyek ká ro so dá sa ese té ben a hely re ál lí tás
költ sé ge i nek 70%-a.

(2) Az ön kor mány zat az (1) be kez dés ben fog lal tak nál
ma ga sabb mér té kû tá mo ga tást igé nyel het, illetve a Ta nács
ma ga sabb mér té kû tá mo ga tást nyújt hat ab ban az eset ben,
ha az ön kor mány zat

a) a 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let mel lék le té ben
sze re pel, vagy a 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 1. szá -
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mú mel lék le te sze rin ti te rü let fej lesz tés szem pont já ból
ked vez mé nye zett kis tér ség ben ta lál ha tó, vagy

b) 2005. és 2006. évek ben az ön hi bá ju kon kí vül hát rá -
nyos hely zet ben lévõ he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sá -
ban ré sze sült.

(3) A több cé lú kis tér sé gi tár su lás az (1) be kez dés ben
fog lal tak nál ma ga sabb mér té kû tá mo ga tást igé nyel het,
illetve a Ta nács ma ga sabb mér té kû tá mo ga tást nyújt hat
ab ban az eset ben, ha a több cé lú kis tér sé gi tár su lás a
64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té ben
sze rep lõ kis tér ség ben jött lét re.

(4) A pin ce- vagy part fal om lás, föld csu szam lás kár el há -
rí tás ese tén az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter ál tal ki ne ve zett szak ér tõi bi zott ság szak vé le mé nyé ben
sze rep lõ ve szé lyes sé gi ka te gó ri át is figye lembe kell ven ni
a tá mo ga tás mér té ké nek meg ha tá ro zá sá nál.

(5) A vé de ke zés sel össze füg gõ, el is mer he tõ költ sé gek -
hez az érin tett ön kor mány zat nak 100%-os tá mo ga tást kell
biz to sí ta ni, amennyi ben azok a Kor mány ál tal ki hir de tett
ve szély hely zet idõ sza ká ban ke let kez tek.

(6) A vé de ke zé si költ sé gek kö zött – a 19.  § (8) be kez dé -
sé ben fog lal ta kon kí vül – nem szá mol ha tók el költ ség ként

a) a gép be szer zé sek;
b) a meg elõ zõ mun ká la tok;
c) a fel újí tá sok, fej lesz té sek;
d) a ro var- és kár te võ ir tás költ sé gei;
e) a fo lyó jel le gû mû kö dé si ki adá sok.

(7) Utak ban, jár dák ban ke let ke zett ká rok ese tén ki zá ró -
lag a ká ro so dott sza kasz olyan jel le gû hely re ál lí tá sa tá mo -
gat ha tó, amely a he lyi köz le ke dés biz ton sá gá nak vissza ál -
lí tá sát szol gál ja. Kül te rü le ten, illetve ár te rü le ten levõ utak
hely re ál lí tá sá hoz tá mo ga tás ki zá ró lag ab ban az eset ben
nyújt ha tó, ha azok la kott kül te rü let meg kö ze lí té sét szol -
gál ják.

(8) Nem tá mo gat ha tók azon ké rel mek, ame lyek nél a vé -
de ke zé si költ sé gek biz to sí tá sa, illetve a jel zett ká rok hely -
re ál lí tá sa az ön kor mány zat tól, több cé lú kis tér sé gi tár su lás -
tól a ren del ke zé sé re álló for rá sok alap ján el vár ha tó.

(9) Amennyi ben a kárt szen ve dett ön kor mány za ti, több -
cé lú kis tér sé gi tár su lá si tu laj do nú épü let re az ön kor mány -
zat, több cé lú kis tér sé gi tár su lás nem ren del ke zik ér ték kö -
ve tõ biz to sí tás sal, úgy a tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le,
hogy a kép vi se lõ-tes tü let, illetve tár su lá si ta nács ha tá ro za -
tot hoz ar ról, hogy az épü let re ha tá ro zat lan idõ tar ta mú biz -
to sí tást köt, és vál lal ja annak 5 éven ke resz tü li fenntar -
tását.

(10) Az ön kor mány zat nak, több cé lú kis tér sé gi tár su lás -
nak a hely re ál lí tás be fe je zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül kell
iga zol nia a biz to sí tá si szer zõ dés meg kö té sét a Ta nács felé.
Ezt köve tõen az ön kor mány zat kö te les va la mennyi szer zõ -
dés sel kap cso la tos vál to zás ról tá jé koz tat ni a Ta ná csot. A
Ta nács jo go sult a szer zõ dés meg lé tét el len õriz ni.
Amennyi ben nem tör té nik biz to sí tá si szer zõ dés kö tés,

vagy a biz to sí tás 5 éven be lül az ön kor mány zat, több cé lú
kis tér sé gi tár su lás fel mon dá sá ból vagy a díj nem fi ze té sé -
bõl meg szû nik, ak kor a tá mo ga tást idõ ará nyo san vissza
kell fi zet ni a költ ség ve tés ja vá ra.

(11) A (9)–(10) be kez dé sek ben fog lalt fel té tel alól men -
te sül az ön kor mány zat, több cé lú kis tér sé gi tár su lás, ha az
adott in gat lan ra nem köt he tõ biz to sí tás egyik biz to sí tó tár -
sa ság nál sem. En nek iga zo lá sát a Ta nács felé kell be nyúj -
ta ni.

22.  §

(1) A Ta nács a dön tést köve tõen so ron kí vül az e ren de -
let 6. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat lap meg kül -
dé sé vel ér te sí ti az Igaz ga tó sá got. Az Igaz ga tó ság az adat -
lap ada ta it rög zí ti és az adat lap egy pél dá nyát to váb bít ja az 
ÖTM-nek. Az adat lap az utal vá nyo zás és elõirányzat-
 engedélyezés alap do ku men tu ma.

(2) Az ön kor mány zat, több cé lú kis tér sé gi tár su lás a tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sá ról – a be fe je zé si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül – hi te les bi zony la tok be csa to lá sá val a Ta -
nács nak kö te les el szá mol ni.

(3) Az el szá mo lás vég le ge zé se a Ta nács utó el len õr zé sé -
vel tör té nik, ame lyen részt kell ven nie az elõ ze tes hely szí -
ni vizs gá lat ban részt vevõ, 19.  § (5) be kez dé se sze rin ti
szer vek nek is. Ek kor – hely szí ni el len õr zés ként, az el vég -
zett mun ka igény be je len tés sze rin ti mû sza ki tar tal má nak
iga zo lá sá ra – a Ta nács el len õr zé si jegy zõ köny vet ál lít ki,
amely nek zá ra dé ka a fel hasz ná lás jog sze rû sé gét mi nõ sí ti,
a Ta nács ál ta li eset le ges vissza fi ze té si kö te le zett ség elõ -
írásával. Az el len õr zé si jegy zõ köny vet a Ta nács meg kül di
az Igaz ga tó ság nak.

(4) A (3) be kez dés ben elõ írt vissza fi ze té si kö te le zett ség 
meg ál la pí tá sá ra, be fi ze té sé re a 14.  §-ban fog lal ta kat kell
ér te lem sze rû en al kal maz ni.

A VIS MAIOR TARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁNAK
SZABÁLYAI

23.  §

(1) A Ta nács a vis  maior tar ta lék ból ak kor ve het igény -
be tá mo ga tást, ha a de cent ra li zált vis  maior ke re té nek éves
elõ irány za tát már fel hasz nál ta. Az igé nyek tel je sí té sé rõl a
pénz ügy mi nisz ter rel tör té nõ egyez te tést köve tõen az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter dönt.

(2) A de cent ra li zált vis  maior ke ret ki me rü lé sét köve -
tõen be ér ke zõ, 19.  § (4) be kez dés sze rin ti be je len té se ket a
Ta nács nak (fa xon) azon nal to váb bí ta nia kell az ÖTM-nek.

(3) A Ta nács a vis  maior tar ta lék ra vo nat ko zó ké rel mét
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter hez fo lya -
ma to san, de leg ké sõbb a tárgy év de cem ber 10-éig nyújt ja
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be. A vis  maior tar ta lék ra vo nat ko zó ké re lem hez a Ta nács
mel lé ke li a 19–21.  §-ok ban fog lal tak ra fi gye lem mel meg -
ho zott ja vas la tát. Az ÖTM-be be ter jesz tett ja vas lat nak tar -
tal maz nia kell:

a) az ön kor mány zat, illetve több cé lú kis tér sé gi tár su lás 
ké rel mé nek egy pél dá nyát;

b) épít mé nyen ként a Ta nács ál tal tá mo ga tás ra ja va solt
mû sza ki mun ká kat és a tá mo ga tás össze gét, vé de ke zés
ese tén az el is mer he tõ költ ség té te les be mu ta tá sát.

(4) A Ta nács az ÖTM ké ré sé re pót ló lag kö te les meg kül -
de ni a szük sé ges nek tar tott do ku men tu mok hi te les má so -
la tát. Vis  maior tar ta lék ból tör té nõ tá mo ga tás ki fi ze té se a
kö vet ke zõ évre nem vi he tõ át.

(5) A Ta nács nem ter jeszt het fel az ÖTM-be olyan vis
 maior ké rel met, amely a je len ren de let ben fog lalt fel té te -
lek nek nem fe le l meg (pél dá ul ha tár idõ el mu lasz tá sa, hi á -
nyos pá lyá zat).

(6) A 19.  § (9) be kez dé se sze rin ti ese tek ben a vis  maior
tar ta lék ból elõ leg fo lyó sít ha tó a Ta nács el nö ké nek ja vas la -
tá ra, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a
pénz ügy mi nisz ter rel egyez te tett dön té se alap ján, utó la gos
el szá mo lá si kö te le zett ség gel.

(7) A vis  maior tar ta lék igény be vé te lé re a 19–21.  §-ok
ren del ke zé se it, a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra, el szá mo lá sá ra
és el len õr zé sé re a 22.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(8) A Ta nács ál tal to váb bí tott vis  maior ké rel mek ben
sze rep lõ ká ro so dá so kat az ÖTM az el bí rá lást meg elõ zõ en
hely szí nen vizs gál hat ja, amely be a ká ro so dás jel le gé tõl
füg gõ en to váb bi szer ve ket von hat be.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ
SZERZÕDÉS 87. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKNAK MINÕSÜLÕ
INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

24.  §

(1) E ren de let 15.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja, a 16.  §
b) pont ja alap ján mú ze um, illetve film szín ház fej lesz té sé -
hez, a 15.  § (2) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján köz für dõk,
stran dok, uszo dák fej lesz té sé hez, valamint a 15.  § (2) be -
kez dé sé nek h) pont ja alap ján tu riz mus hoz, tu risz ti kai szál -
lás he lyek, tu risz ti kai szol gál ta tó egy sé gek fej lesz té sé hez,
valamint sport te vé keny ség gya kor lá sa inf ra struk tu rá lis
fel té tel rend sze ré nek meg te rem té sé hez, sport pá lyák, sport -
csar no kok fej lesz té sé hez – amennyi ben a sport lé te sít mény 
nem ki zá ró lag után pót lás sport vagy in gye nes tö meg sport
ren dez vé nyek tar tá sá ra szol gál – tá mo ga tás ki zá ró lag az
Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké -
nek a nem ze ti re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra  való
al kal ma zá sá ról  szóló 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let
(HL L so ro zat 302/29 2006. no vem ber 1.) vagy – a tá mo -
ga tást nyúj tó szán dé ka sze rint – az Euró pai Kö zös sé get

lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá -
mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló 1998/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let (HL L so ro zat 379/5 2006. de cem ber 28.)
ren del ke zé sei sze rint ad ha tó.

(2) E ren de let 15.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja, illetve a
16.  § b) pont ja alap ján egész ség ügyi gép, mû szer be szer zé -
sé hez – amennyi ben a tá mo ga tás sal be szer zett gép, mû szer 
nem ki zá ró lag egész ség ügyi alap el lá tás szol gál ta tá sát, kö -
te le zõ en el lá tan dó ön kor mány za ti fel adat el lá tá sát biz to -
sít ja vagy nem in gye ne sen igény be ve he tõ egész ség ügyi
szol gál ta tást biz to sí t – ki zá ró lag az Euró pai Kö zös sé get
lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis
 támogatásokra  való al kal ma zá sá ról  szóló 1998/2006/EK
bi zott sá gi ren de let (HL L so ro zat 379/5 2006. de cem -
ber 28.) ren del ke zé sei sze rint ad ha tó.

(3) Az (1) és (2) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ál lam i
tá mo ga tá sok te kin te té ben a rész le tes sza bá lyo kat a pá lyá -
za ti fel hí vás tar tal maz za.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

25.  §

(1) A me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok nak az e ren de -
let hatályba lépését meg elõ zõ en hoz zá juk be nyúj tott, de el
nem bí rált vis  maior ké rel me ket leg ké sõbb 2007. feb ru ár
15-éig át kell ad ni uk a te rü le ti leg ille té kes Ta ná csok nak.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be kö vet -
ke zett vis  maior ese mé nyek ese tén az aláb bi ak sze rint kell
el jár ni:

a) a 2006. de cem ber 31-éig be nyúj tott és el nem bí rált
ké rel me ket a me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok az (1) be -
kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen, vé le mé nyük kel el -
lát va meg kül dik dön tés re a te rü le ti leg ille té kes Ta nács nak;

b) a 2006. de cem ber 31-éig be je len tett vis  maior ese -
mé nyek ese tén – ha az ön kor mány zat 2006. de cem ber
31-éig a ké rel mét nem nyúj tot ta be – a me gyei te rü let fej -
lesz té si ta nács a be je len tést 2007. feb ru ár 8-áig to váb bít ja
a te rü le ti leg ille té kes Ta nács nak, je lez ve, hogy a de cent ra -
li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo ga tá si prog ra -
mok elõ irány za tai, valamint a vis  maior tar ta lék fel hasz ná -
lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 295/2005. (XII. 23.)
Korm. ren de let 13.  § (3) be kez dé se sze rin ti hely szí ni vizs -
gá la tot le foly tat ta-e. Amennyi ben a me gyei te rü let fej lesz -
té si ta nács az el len õr zést nem foly tat ta le, úgy a Ta nács nak 
azt leg ké sõbb feb ru ár 15-éig el kell vé gez nie. A továb -
biak ban az e ren de let sze rin ti sza bá lyo kat kell al kal maz ni;

c) amennyi ben a vis  maior ese mény 2006. de cem ber
31-ét meg elõ zõ en kö vet ke zett be, és az ön kor mány zat a
de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo ga tá si
prog ra mok elõ irány za tai, valamint a vis  maior tar ta lék fel -
hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 295/2005.
(XII. 23.) Korm. ren de let 13.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
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ro zott 5 na pos jog vesz tõ ha tár idõt nem tar tot ta be, úgy vis
 maior tá mo ga tás nem igé nyel he tõ;

d) a 2006. de cem ber 31-ét köve tõen be je len tett vis
 maior ese mé nyek ese té ben az e ren de let sza bá lya it kell al -
kal maz ni az zal, hogy a Ta nács nak az e ren de let 19.  §
(5) be kez dé se sze rin ti hely szí ni fe lül vizs gá la tot leg ké sõbb 
2007. feb ru ár 15-éig kell el vé gez nie. A továb biak ban az
e ren de let sze rin ti sza bá lyo kat kell al kal maz ni;

e) a 2006. de cem ber 31-e és az e ren de let hatályba -
lépése kö zöt ti idõ szak ban be kö vet ke zett vis  maior ese mé -
nyek ese té ben a 19.  § (4) be kez dé sét nem kell al kal maz ni.
E vis  maior ese mé nyek ese té ben a be je len tés ha tár ide je
egy sé ge sen 2007. feb ru ár 10-e. A továb biak ban az e ren -
de let sze rin ti sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(3) Amennyi ben az ön kor mány zat nak, illetve a több -
célú kis tér sé gi tár su lás nak a vis  maior ké re lem benyújtá -
sáig nem áll ren del ke zé sé re az adott évi költ ség ve té sé rõl
 szóló ön kor mány za ti ren de let, illetve a tár su lá si ta ná csi
ha tá ro za ta, ak kor az el fo ga dá sát kö ve tõ 10 na pon be lül azt

pót ló la go san be kell nyúj ta nia az Igaz ga tó sá gon ke resz tül
a te rü le ti leg ille té kes Ta nács hoz.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26.  §

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

(2) A de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá -
mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, valamint a vis  maior
tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let e ren de let ha tály ba lé -
pé sé vel egy ide jû leg a ha tá lyát vesz ti, sza bá lya it a fo lya -
mat ban lévõ el já rá sok ban kell al kal maz ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis  maior feladatainak támogatása elõirányzat HÖF TEKI, HÖF CÉDE,
 valamint a decentralizált vis  maior kereteinek régiók közötti felosztása

Mil lió fo rint ban

Ré gió HÖF TEKI HÖF CÉDE De cent ra li zált vis  maior

Dél-Al föld 888,5 567,4 102,4

Dél-Du nán túl 708,4 708,0 121,6

Észak-Al föld 1428,9 712,3 134,6

Észak-Ma gyar or szág 1108,9 768,4 163,6

Kö zép-Du nán túl 369,7 587,7 103,9

Kö zép-Ma gyar or szág 216,8 978,8 70,9

Nyu gat-Du nán túl 313,8 712,4 103,0

Össze sen 5035,0 5035,0 800,0

2. számú melléklet a 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis  maior feladatainak támogatása elõirányzat HÖF TEKI, 
illetve HÖF CÉDE, továbbá a LEKI, valamint a TEUT elõirányzatokra megítélhetõ alap
támogatási mértékek, és a területi alapon nyújtható emelt szintû támogatások mértéke

Tá mo ga tá si prog ram meg ne ve zés

HÖF CÉDE HÖF TEKI LEKI TEUT

Tá mo ga tás alap fel té te le

–

Te rü let fej lesz tés
szem pont já ból

ked vez mé nye zett
tér ség ben va ló sul -
jon meg a pro jekt

Leg hát rá nyo sabb
hely ze tû kis tér -

ség ben va ló sul jon 
meg a pro jekt

–
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Tá mo ga tá si prog ram meg ne ve zés

HÖF CÉDE HÖF TEKI LEKI TEUT

Alap tá mo ga tá si mér té kek leg fel jebb
az el is mer he tõ költ sé gek

60%-a* 70%-a* 80%-a 50%-a

Te rü le ti szem pont alap ján ad ha tó emelt szin tû tá mo ga tá sok mér té ke:

Te rü let fej lesz tés szem pont já ból hát rá -
nyo sabb hely ze tû kis tér ség ben a tá -
mo ga tá si mér ték leg fel jebb az
el is mer he tõ költ sé gek

70%-a* –** – –**

Te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg -
hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér ség ben a
tá mo ga tá si mér ték leg fel jebb az el is -
mer he tõ költ sé gek

80%-a* 80%-a* –** –**

A tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk -
tu rá lis szem pont ból el ma ra dott,
illetve az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj -
tott te le pü lé sek jegy zé ké rõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let -
ben sze rep lõ te le pü lé sek tá mo ga tá si
mér té ke leg fel jebb az el is mer he tõ
költ sé gek

80%-a* 80%-a* – 58%-a

 * Meg jegy zés: ki vé ve a 24. § (1) be kez dés alá tar to zó tá mo ga tá si cé lo kat, ame lyek az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem ze ti 
re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról szóló 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L so ro zat 302/29 2006. no vem ber 1.) ha tá lya alá tar toz nak.

** Meg jegy zés: az alap tá mo ga tá si mér ték kel me ge gye zõ en.

3. számú melléklet a 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelethez

A burkolatfelújítás támogatás szempontjából elismerhetõ nettó (ÁFA nélküli) fajlagos költségek

Sor-
szám

Meg ne ve zés
Net tó faj la gos

költ sé gek

1. Emul zi ós fe lü le ti be vo nat (mû sza ki elõ ké szí té s: ká tyú zás, re pe dés ja ví tás, szük ség ese tén
pro fil ma rás) 1 500 Ft/m2

2. Gép ben ke vert hi deg emul zi ós be vo nat (mû sza ki elõ ké szí té s: ká tyú zás, re pe dés ja ví tás, szük -
ség ese tén pro fil ma rás) 2 100 Ft/m2

3. Meg lé võ bur ko lat pro fil ma rá sa (tel jes fe lü let ma rá sa ese tén) 8 000 Ft/m3

4. Re mix (hi deg el já rás, jel lem zõ en mel lé kú ton, ko pó ré teg nél kül) 3 000 Ft/m2

5. Bur ko lat erõ sí tés, pro fil ja ví tás (mû sza ki elõ ké szí té s: ká tyú zás, re pe dés ja ví tás, szük ség ese tén 
pro fil ma rás) 38 000 Ft/m3

6. For gal mi sáv nö ve lé sét nem ered mé nye zõ bur ko lat szé le sí tés (pá lya szer ke zet ki épí tés ko pó -
ré teg nél kül) 3 000 Ft/m2

7. Új ra hasz no sí tá si el já rá sok, ad mix (me leg el já rás, jel lem zõ en fõ úton, ko pó ré teg nél kül) 3 100 Ft/m2

8. Sze gély pót lás, ja ví tás 1 000 Ft/fm

9. Köz mû ak nák szint be eme lé se 6 600 Ft/db
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4. számú melléklet a 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelethez

ADATLAP

.................................... Önkormányzatnak/Többcélú kistérségi társulásnak

................................................................................................................ tárgyú

200...... évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére

1. Ön kor mány zat/Több cé lú kis tér sé gi tár su lás neve:

2. Ön kor mány zat/Több cé lú kis tér sé gi tár su lás címe:

3. Kap cso lat tar tó neve:

4. Te le fon: Fax: e-ma il:

5. Vis  maior ese mény pon tos idõ pont ja és le írá sa [a hely szín meg je lö lé sé vel (ut ca név és hely raj zi szám)]:

6. Vis  maior ese mény írá sos be je len té sé nek idõ pont ja:

Hely re ál lí tás költ ség igé nye:

Hely re ál lí tás kez dé si ha tár ide je:

Hely re ál lí tás be fe je zé si ha tár ide je:

Hely re ál lí tás pénz ügyi for rás össze té te le:

Sa ját for rás: Ft %

Biz to sí tó kár té rí té se: Ft %

Egyéb for rás: Ft %

Igé nyelt tá mo ga tás: Ft %

Kelt: ..........................................., ................ év .................................. hó ................... nap.

      ..............................................................       ..............................................................
          pol gár mes ter/el nök                 (kör)jegy zõ

P. H.

5. számú melléklet a 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelethez

Veszélyeztetettségi kategóriák

1. ka te gó ria: A föld ta ni kör nye zet tönk re me ne te le (be sza ka dás, om lás, gyors üte mû csu szam lás) a te le pü lés mû kö dé -
sét kü lö nö sen ve szé lyez te ti, ha tá sá ra köz in téz mé nyek mû köd te té se, illetve la kó épü le tek hasz ná la ta élet -
ve szé lyes; bel te rü le ti sza kaszt érin tõ, or szá gos köz for gal mú vas utak, köz utak, köz mû vek sé rül tek, for -
ga lom le zá rás vált szük sé ges sé, a víz- és ener gia el lá tás szü ne tel. Ke rü lõ út ként nincs figye lembe ve he tõ
szi lárd bur ko la tú, meg fe le lõ te her bí rá sú út.
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2. ka te gó ria: Az 1. ka te gó ri á ban fel so rol tak 2. föld ta ni ka te gó ri á jú* föld moz gá sok kal ve szé lyez te tet tek. A föld ta ni
kör nye zet tönk re me ne te le a te le pü lés érin tett ré szé nek meg kö ze lí té sét sem a ve szé lyez te tett úton, sem
más irány ból nem te szi le he tõ vé. Az érin tett sza ka szon mû kö dõ köz mû vek meg sé rül tek, de ki vál tá suk
meg old ha tó.

3. ka te gó ria: Az 1. ka te gó ri á ban fel so rol tak 3. föld ta ni ka te gó ri á jú föld moz gá sok kal ve szé lyez te tet tek. 2. föld ta ni ka -
te gó ri á jú moz gá sok gyûj tõ uta kat és la kó öve ze ti uta kat, köz mû ve ket ve szé lyez tet nek. 1. föld ta ni ka te gó -
ri á jú moz gá sok a te le pü lés élet e szem pont já ból gaz da sá gi lag fon tos, kül te rü let re ve ze tõ uta kat, pin ce-,
illetve pi he nõ öve ze tek ben lévõ gaz da sá gi épít mé nye ket, uta kat, köz mû ve ket ve szé lyez tet nek.

4. ka te gó ria: 4., 5. föld ta ni ka te gó ri á jú föld moz gá sok az 1. ka te gó ri á ban fel so rol ta kat, 3. föld ta ni ka te gó ri á jú moz gá -
sok ki szol gá ló és la kó öve ze ti uta kat, 2. föld ta ni ka te gó ri á jú moz gá sok a te le pü lés élet e szem pont já ból
gaz da sá gi lag fon tos, kül te rü let re ve ze tõ uta kat, pin ce-, illetve pi he nõ öve ze tek ben lévõ gaz da sá gi épít -
mé nye ket, uta kat, köz mû ve ket ve szé lyez tet nek.

5. ka te gó ria: A hely szín ál la po ta gyors be avat ko zást nem igé nyel, mi vel a meg vé den dõ ob jek tu mok hely ze té bõl, tá -
vol sá gá ból adó dó an a to váb bi moz gá sok ese tén sem kell azok ve szé lyez te té sé vel rö vid tá von szá mol ni.

* A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ál tal meg ál la pí tott föld ta ni ve szé lyes sé gi ka te gó ri át kell ér te ni.

6. számú melléklet a 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelethez

VIS MAIOR ADATLAP

a Regionális Fejlesztési Tanács ............ évi döntésérõl

A for rás meg je lö lé se: DECENTRALIZÁLT VIS MAIOR KERET

VIS MAIOR TARTALÉK KERET

A ré gió meg ne ve zé se: ........................................................................................................ Kód ja: 

A me gye meg ne ve zé se: ..................................................................................................... Kód ja: 

A Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács ha tá ro za tá nak szá ma: ........................./...........................

Sor-
szám

Megnevezés

1. A dön tés azo no sí tó szá ma, vál to zat sor szá ma: 

2. Az ön kor mány zat/több cé lú kis tér sé gi tár su lás KSH kód ja:

3. Az ön kor mány zat/több cé lú kis tér sé gi tár su lás neve:

4. Az ön kor mány zat te le pü lés tí pu sa:

5. A vis  maior ese mény meg ne ve zé se:

6. A jel zett igény: fo rint

7. A tá mo ga tás össze sen: fo rint

8. A dön tés idõ pont ja (év, hó, nap): 

Kelt: ..........................................., ................ év .................................. hó ................... nap.

P. H.

                           ...........................................................................
                             a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács el nö ke



A Kormány
13/2007. (II. 6.) Korm.

rendelete

a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére
a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési

kiadásainak támogatásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban:
KvTv.) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja vo nat ko zá sá ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al -
kotja:

1.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés az e ren de let ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint egy sze ri hoz zá já ru lást nyújt a köz pon ti
költ ség ve té si szer vek nél – ide ért ve a Ma gyar Tu do má nyos 
Aka dé mi á hoz tar to zó költ ség ve té si rend ben gaz dál ko dó
in téz mé nye ket és a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si
szer ve ket is – a fel ada tok vál to zá sá val, a szer ve ze tek és a
fel adat el lát ás kor sze rû sí té sé vel és éssze rû sí té sé vel meg -
valósuló, a köz pon ti költ ség ve tés szá má ra tény le ges ki -
adás- és költ ség ve té si tá mo ga tás-meg ta ka rí tást ered mé -
nye zõ lét szám csök ken té sek sze mé lyi ki fi ze té se i hez.

(2) A lét szám csök ken té sek kel össze füg gõ több let ki adá -
sok ra tá mo ga tás az e ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga -
tás igény lé si fel té te le ket és szem pon to kat ér vé nye sí tõ fel -
mé rés ke re té ben igé nyel he tõ. A fel mé rés rõl és az igé nyelt
tá mo ga tás alap ján az elõ irány zat-át cso por to sí tá sok ról – a
fe lül vizs gá la tot köve tõen – a pénz ügy mi nisz ter intéz -
kedik.

2.  §

A cél tar ta lék ter hé re a kö vet ke zõ in téz ke dé sek vég re -
haj tá sá val kap cso la tos, pénz for gal mi lag 2007-ben tel je sü -
lõ lét szám csök ken té sek egy sze ri ki adá sa i ra igé nyel he tõ
tá mo ga tás az e ren de let 4.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel:

a) jog sza bály ban elõ írt in téz ke dé sek,
b) kor mány za ti és a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ál tal

ho zott in téz ke dé sek az in téz mény rend szer át szer ve zé sé re
(össze vo nás, in téz mény meg szün te té se), in téz mény szer ve -
ze té nek át ala kí tá sá ra és mû kö dé sé nek éssze rû sí té sé re,

c) a költ ség ve té si szerv ha tás kö ré ben vég re haj tott
éssze rû sí té sek, át szer ve zé sek (szer ve ze ti egy sé gek, illetve 
mun ka kö rök meg szün te té se, össze vo ná sa).

3.  §

(1) Tá mo ga tá si igényt a költ ség ve té si szerv a 2.  §-ban
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek vég re haj tá sá val össze füg gés -

ben az eset ben nyújt hat be, ha a köz szol gá la ti, a köz al kal -
ma zot ti, a szol gá la ti (a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi
szer vek, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja), a bí rói, az igaz ság ügyi al kal ma zot ti és az 
ügyész sé gi szol gá la ti jog vi szony (a továb biak ban együtt:
jog vi szony), illetve mun ka vi szony meg szün te té se fel men -
tés sel, fel mon dás sal, ille tõ leg vég ki elé gí tés sel jár, to váb -
bá, ha a költ ség ve té si szerv a vele jog vi szony ban vagy
mun ka vi szony ban álló mun ka vál la ló val meg ál la po dást
köt annak kor en ged mé nyes nyug dí ja zá sá ról. Ha tá ro zott
ide jû ki ne ve zés vagy mun ka szer zõ dés ese tén a jog vi szony
(mun ka vi szony) meg szün te té se kö vet kez té ben a költ ség -
ve té si tá mo ga tás csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ, ha a
ha tá ro zott idõ bõl hát ra lé võ idõ – a lét szám csök ken té si in -
téz ke dés meg ho za ta lá nak idõ pont já ban – még leg alább
egy év.

(2) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból lét szám csök -
ken tés nek mi nõ sül, ha

a) a lét szám csök ken tés a költ ség ve té si szerv nél egy út -
tal az ál lás hely meg szün te té sét is ered mé nye zi (füg get le -
nül a jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont já tól), és

b) a lét szám csök ken tés sel össze füg gés ben fel me rü lõ
ki fi ze té sek a 2007. évet ter he lik, ide ért ve a 2006. év ben
kö zölt fel men té sek meg elõ le ge zett, valamint a 2007. év -
ben fel me rü lõ több let ki fi ze té se ket is.

(3) Nem mi nõ sül lét szám csök ken tés nek

a) a jog vi szony meg vál toz ta tá sát ered mé nye zõ in téz -
ke dés (pl. köz szol gá la ti jog vi szony ból mun ka vi szony
vagy mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony létesí -
tése),

b) a fe je ze ten, költ ség ve té si szer ven be lü li, fe je ze tek
kö zöt ti át he lye zés,

c) a szak mai fel adat el lát ás (fel adat-össze té tel), a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ben a kép zé si struk tú ra vál to zá sa
 miatti lét szám cse re,

d) a szak mai fel adat el lát ás kül sõ szol gál ta tó (meg bí -
zott) igény be vé te lé vel tör té nõ biz to sí tá sa (ki szer ve zés).

4.  §

(1) A lét szám csök ken tés sel össze füg gés ben tá mo ga tás
igé nyel he tõ a jog vi szony, illetve a mun ka vi szony meg -
szün te té se  miatt

a) a fel men té si il let mény, fel mon dá si idõ re járó mun -
ka bér,

b) a vég ki elé gí tés,

c) a 13. havi il let mény (kü lön jut ta tás),

d) a ju bi le u mi ju ta lom,

e) a fel men té si (fel mon dá si) idõ re járó sza bad ság meg -
vál tás,
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f) a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás [kor en ged mé nyes
nyug dí ja zás ról  szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. ren de let
1.  §-ának (2) be kez dé se]
jog cí me ken járó – leg fel jebb a jog sza bá lyok sze rin ti kö te -
le zõ mér té kû és idõ pon tú – fi ze té si kö te le zett sé gek re, a
(2)–(5) be kez dés ben fog lal ta kat figye lembe véve.

(2) Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium fel ügye le te
alá tar to zó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a lét szám csök ken -
tés sel kap cso lat ban fel me rült, a tár sa da lom biz to sí tá s pénz -
ügyi alap ja i ból fi nan szí ro zott ál lás he lyek re jutó össze gen
kí vü li egy sze ri több let ki adás 10%-ának mû kö dé si tá mo -
ga tás ará nyos ré szét igé nyel he tik tá mo ga tás ként, a (3) be -
kez dés c) pont já ban és a (4) be kez dés ben fog lal ta kat figye -
lembe véve. E tá mo ga tás meg ál la pí tá sa az ele mi költ ség -
ve tés ben jó vá ha gyott mû kö dé si költ ség ve té si tá mo ga tás, a 
tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i ból, illetve a Mun ka -
erõ pi a ci Alap ból szár ma zó, a költ ség ve té si szerv mû kö dé -
sét szol gá ló tá mo ga tás ér té kû be vé tel együt tes össze ge és
az összes mû kö dé si ki adás ará nyá nak (mû kö dé si tá mo ga -
tás arány) figye lembe véte lével tör té nik.

(3) Fel men té si il let mény, fel mon dá si idõ re járó mun ka -
bér cí mén

a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a mi nisz té riu mok, az
igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó
azon köz pon ti költ ség ve té si szer vek, ame lyek lét szá mát a
Kor mány 2006. év ben kor mány ha tá ro zat ban meg ál la pí -
tot ta, fel men tés (fel mon dás) ese tén át hú zó dó ha tás ként ki -
zá ró lag a de cem ber, ja nu ár és feb ru ár hó nap ra járó ki fi ze -
té sek re igé nyel het nek tá mo ga tást,

b) az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get
el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek a 2007. évre el ren -
delt lét szám csök ken tés 2006. év ben meg elõ le ge zett ki fi -
ze té se i re, valamint a pénz for gal mi lag 2007. év ben tel je sü -
lõ ki fi ze té se i re nyújt hat nak be tá mo ga tá si igényt, ki vé ve a
de cem ber hó nap ra járó ki fi ze té se ket,

c) azon költ ség ve té si szer vek, ame lyek költ ség ve té se
tar tal maz za a lét szám csök ken tés sel érin tett fog lal koz ta tot -
tak il let mé nyét, illetve mun ka bé rét, ki zá ró lag az il let mény
(mun ka bér) és az át lag ke re set kö zöt ti kü lön bö zet re igé -
nyel het nek tá mo ga tást.

(4) A (3) be kez dés c) pont já ban meg je lölt költ ség ve té si
szer vek ju bi le u mi ju ta lom cí mén az eset ben igé nyel het nek 
tá mo ga tást, ha az a lét szám csök ken tés sel érin tett fog lal -
koz ta tott nyug dí ja zá sa  miatt vált 2007. év ben ese dé kes sé.

(5) A lét szám csök ken tés sel kap cso la tos ki adá sok azon
rész e, mely re költ ség ve té si tá mo ga tás nem igé nyel he tõ
– be le ért ve a (3) be kez dés b) pont já ban meg je lölt költ ség -
ve té si szer vek ál tal fi ze ten dõ 2006. évre járó 13. havi il let -
ményt is –, a költ ség ve té si szer vet ter he li.

(6) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás össze gét csök ken te ni kell
a) a lét szám csök ken té si in téz ke dés kor (fel men tés köz -

lé se kor) egy évet meg ha la dó an be töl tet len (üres) ál lás he -
lyek ele mi költ ség ve tés ben ter ve zett il let mé nyé nek (mun -

ka bé ré nek) és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé ká nak 13 havi
– még fel nem hasz nált – össze gé vel,

b) szer ve ze ti egy sé gen ként és azon be lül funk ció cso -
por ton ként (szak mai, szak mai tá mo ga tó, tech ni kai) szá -
mít va a lét szám csök ken tés sel érin tett, nyug dí jas nak nem
mi nõ sü lõ fog lal koz ta tot tak ré szé re járó vég ki elé gí té sek já -
ru lék kal nö velt össze gé nek át la gá val, a lét szám csök ken -
tés sel nem érin tett – ha tá ro zat lan ide jû jog vi szony ban fog -
lal koz ta tott – nyug dí jas nak mi nõ sü lõk szá má nak meg fele -
lõen, leg fel jebb a lét szám csök ken tés sel érin tet tek lét -
számát el érõ nyug dí ja sok szá má nak figye lembe véte lével.

(7) Nem kell az igé nyel he tõ tá mo ga tás össze gét a (6) be -
kez dés b) pont ja sze rint csök ken te ni ab ban az eset ben, ha a 
lét szám csök ken tés sel nem érin tett nyug dí jas nak mi nõ sü lõ
fog lal koz ta tott nyug el lá tás ban nem ré sze sül.

5.  §

(1) A költ ség ve té si szerv a tá mo ga tá si igé nyét a fel mé -
rés sze rin ti adat la pon a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv nek
nyújt ja be. E szerv az e ren de let ben fog lalt igény lé si fel té -
te lek nek  való meg fe le lés for mai vizs gá la tát és a szám sza ki 
el len õr zést köve tõen a fe je zet össze sí tett igé nyét meg kül di 
a Pénz ügy mi nisz té ri um nak. A pénz ügy mi nisz ter a fe lül -
vizs gá la tot köve tõen, a fel té te lek meg lé te ese tén in téz ke -
dik az igé nyelt összeg át cso por to sí tá sá ról.

(2) A cél tar ta lék ból lét szám csök ken tés cí mén igé nyelt
tá mo ga tás fel nem hasz nált ré szé vel év köz ben a tény le ges
fel hasz ná lás is me re té ben az elõ irány za tot vissza kell ren -
dez ni, amennyi ben ez nem tör tént meg, ak kor az elõ irány -
zat-ma rad vány el szá mo lás ke re té ben kell figye lembe ven -
ni és vissza fi zet ni, ab ból tárgy évi ki fi ze tés nem tel je sít he -
tõ, és nem ve he tõ figye lembe a tárgy évi lét szám csök ken té -
si tá mo ga tás-igény lés nél.

6.  §

(1) A tá mo ga tást a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
sze rint vissza kell fi zet ni, ha a lét szám csök ken tést köve -
tõen a költ ség ve té si szerv

a) az el bo csá tott sze mély mun ka kö ré nek tel jes vagy
rész be ni el lá tá sá ra az ál lás he lyet két éven be lül is mé tel ten
be töl ti, vagy arra bár mely más fog lal koz ta tá si for má ban
jog vi szonyt ke let kez tet,

b) lét szá mát a fel ügye le ti szerv ál tal fel adat bõ vü lés sel
össze füg gõ en iga zol tan el ren delt lét szám nö ve ke dést (be -
le ért ve a kö vet ke zõ há rom év ben a költ ség ve tés ben en ge -
dé lye zett lét szám ke ret nö ve lé sét is) meg ha la dó an nö ve li.

(2) A vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze ge az (1) be kez -
dés a)–b) pont ja sze rint fog lal koz ta tot tak 13 havi rend sze -
res sze mé lyi jut ta tá sa és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé ka

a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben az el bo csá -
tás idõ pont já ban irány adó il let ménnyel (mun ka bér rel),
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b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben az ön re ví -
zió vagy az ellen õr zés idõ pont já ban irány adó il let ménnyel
(mun ka bér rel)

szá mol va.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti vissza fi ze té si kö te le zett ség -
nek az elõ irány zat-ma rad vány el szá mo lás ke re té ben kell
ele get ten ni. A (2) be kez dés sze rin ti fi ze té si kötelezett -
ségek össze ge nem ha lad hat ja meg a ka pott tá mo ga tás
össze gét.

7.  §

(1) A tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lét és a lét szám -
csök ken tés vég re haj tá sát a cél tar ta lé kot igény lõ költ ség -
ve té si szer vek nél a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal
(a továb biak ban: KEHI) a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va -
tal ról  szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 4.  §-ában
meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va, kü lön ellen õr zi.
Amennyi ben a költ ség ve té si szerv a tá mo ga tást nem jog -
sze rû en vet te igény be, az igé nyelt összeg gel az elõ irány -
zat-ma rad vány el szá mo lá sa ke re té ben kö te les el szá mol ni,
és a 6.  § al kal ma zá sá val a vissza fi ze té si kö te le zett sé gét
tel je sí te ni.

(2) A költ ség ve té si szerv a tá mo ga tás igény lé si fel té te -
lek nek  való meg fe le lés iga zo lá sa cél já ból – a sze mé lyes
ada tok vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val – do -
ku men tá ci ót kö te les ké szí te ni. A do ku men tá ció leg fon to -
sabb tar tal mi ele mei:

a) a lét szám csök ken té si in téz ke dés jog alap já nak meg -
ne ve zé se, az in téz ke dés meg ho za ta lá nak és vég re haj tá sá -
nak idõ pont ja,

b) a jog vi szony, illetve a mun ka vi szony meg szû né se,
meg szün te té se jog cí mé nek meg ne ve zé se,

c) a lét szám csök ken té si dön tés sel össze füg gõ ki fi ze té -
sek meg ne ve zé se és a ki fi ze té sek ese dé kes sé ge.

(3) A do ku men tá ci ó ban fel tün te tett ada to kon fe lül a
KEHI min den olyan ada tot be kér het a költ ség ve té si szerv -
tõl, ame lyet az ellen õr zés tel jes körû vég re haj tá sa cél já ból
szük sé ges nek tart, fi gye lem mel a KvTv. 4.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz pon ti költ ség ve -
té si szer vek nél 2005. év ben meg valósuló lét szám csök ken -
té sek több let ki adá sa i nak fi nan szí ro zá sá ról  szóló 29/2005.
(II. 15.) Korm. ren de let.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
valamint a gazdasági és közlekedési

miniszter
6/2007. (II. 6.) MeHVM–GKM

együttes rendelete

a Közép-magyarországi operatív program I.
„A tudásalapú gazdaság innováció- és

vállalkozásorientált fejlesztése” prioritása
– a „helyi gazdaságfejlesztés” intézkedés kivételével –
végrehajtásában közremûködõ szervezet kijelölésérõl

A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Euró pai
 Regionális Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá 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 Kö -
zép-ma gyar or szá gi ope ra tív prog ram (a továb biak ban:
KMOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter a Vál lal ko zói Tá -
mo ga tás köz ve tí tõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa sá -
got a KMOP I. „A tu dás ala pú gaz da ság in no vá ció- és vál -
lal ko zás ori en tált fej lesz té se” pri o ri tá sá nak vég re haj tá sa
te kin te té ben – a „he lyi gaz da ság fej lesz tés” in téz ke dés ki -
vé te lé vel – 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.

2.  §

A köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada ta it az R., a 2007–2013 
idõ szak ban az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az
Euró pai Szo ciá lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma -
zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak ál ta lá nos el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együt tes
ren de let, a 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak ban az Euró -
pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis
Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo -
ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr -
zé si rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 281/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let vo nat ko zó ren del ke zé sei, to váb bá a Nem -
ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (a továb biak ban: NFÜ) ál tal el -
ké szí tett el já rás rend és a 3.  § sze rin ti meg álla po dás ha tá -
roz zák meg.
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3.  §

Az NFÜ a köz re mû kö dõ szer ve zet tel az 1.  §-ban meg -
ha tá ro zot tak vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról,
valamint azok vég re haj tá sá ról és az eh hez szük sé ges
finan szírozás mér té ké rõl és mód já ról meg ál la po dást köt.

4.  §

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

Záró rendelkezések

5.  §

(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 Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Euró pai Szo -
ciá 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 27.) az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Euró -
pai Szo ciá 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, valamint az Euró pai Regio nális
Fejlesz tési Alap ról  szóló 1080/2006/EK Euró pai Par la -
men ti és Ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt gaz da sá gi és köz le ke dé si

ve ze tõ mi nisz ter mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter,
a honvédelmi miniszter, valamint

az igazságügyi és rendészeti miniszter
18/2007. (II. 6.) GKM–HM–IRM

együttes rendelete

a fegyveres erõk részére történõ közúti jármûvezetõ
képzésrõl, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó

vezetõi engedély kiadásáról  szóló
22/1992. (XI. 25.) KHVM–HM–BM együttes rendelet

módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
2.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
az aláb bi a kat ren del jük el:

1.  §

A fegy ve res erõk ré szé re tör té nõ köz úti jár mû ve ze tõ
kép zés rõl, vizs gáz ta tás ról és az eh hez kap cso ló dó ve ze tõi
en ge dély ki adá sá ról  szóló 22/1992. (XI. 25.)
KHVM–HM–BM együt tes ren de let

a) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ -
felügyelet” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

b) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té kes
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 te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz -
ga tó sá ga” szö veg
lép.

2.  §

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

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Sze ke res Imre s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter hon vé del mi miniszter

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A pénzügyminiszter
2/2007. (II. 6.) PM

rendelete

a könyvviteli szolgáltatást végzõk, valamint
a továbbképzésükben közremûködõ szervezetek

nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási
szolgáltatási díjáról  szóló

21/2002. (V. 30.) PM rendelet módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, 
a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 6.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

A könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk, valamint a to vább -
kép zé sük ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek nyil ván tar tás ba
vé te li el já rá sá nak igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló
21/2002. (V. 30.) PM ren de let (a továb biak ban: PM ren de -
let) 1.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„1.  § A ren de let ha tá lya ki ter jed arra a ter mé sze tes sze -
mély re, aki a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar -
tás ba vé te lé rõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Korm. ren de let) sze rint a könyv vi te li
szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tá sá ba való fel vé te lét kéri,
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to váb bá a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tá sá -
ban sze rep lõ, adat mó do sí tást kérõ ter mé sze tes sze mély re,
valamint arra a szer ve zet re, amely a könyv vi te li szol gál ta -
tást vég zõk to vább kép zé sé re je lent ke zik és azok nak a to -
vább kép zé sé ben részt vesz.”

2.  §

A PM ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg lép:

„(2) A díj fi ze tés tár gyá ra az Itv. 28.  §-ának (2) és (3) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat, a díj fi ze tés re kö te le zet tek kö ré nek 
meg ál la pí tá sá ra az Itv. 31.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon -
da tá ban, valamint a 31.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal ta -
kat, a díj vissza fi ze té sé re az Itv. 32.  §-ában fog lal ta kat, a
mu lasz tá si bír ság ra az Itv. 82.  §-ában fog lal ta kat kell al -
kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy az ott ne ve sí tett ál lam i
adó ha tó ság he lyett a pénz ügy mi nisz tert, az il le té k he lyett
dí jat kell ér te ni.”

3.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a PM ren -
de let 2.  §-ának (3)–(4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a PM ren -
de let 2.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „, valamint a (3) be kez -
dés sze rin ti fel leb be zés díj át” szö veg rész, 3.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván -
tar tás ba vé te lé rõl  szóló 93/2002. (V. 5.)” szö veg rész, to -
váb bá 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „, valamint a 2.  §
(3) be kez dé se sze rin ti fel leb be zé si dí jat” szö veg rész ha tá -
lyát vesz ti.

(4) A 2007. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en be nyúj tott nyil ván -
tar tás ba vé te li ké rel mek te kin te té ben a PM ren de let 2006.
de cem ber 31-én ha tá lyos elõ írásai alap ján kell el jár ni.

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

A szociális és munkaügyi miniszter
1/2007. (II. 6.) SZMM

rendelete

a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsõfokú
szakképzés tekintetében a felsõoktatási intézmények

számára adományozható nívódíjról

A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Szht.) 28.  §-a (4) be kez dé sé nek e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a szak ké pe sí té sért fe le -

lõs mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel, to váb bá a pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben, az Szht. 14.  §-a (9) be kez -
dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével, valamint a szo ciá -
lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28.) Kor m. ren de let 3.  § ea) pont já ban
fog lal tak alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a szak is ko lá ra és a szak kö zép is ko lá ra (a továb biak -

ban: szak kép zõ is ko la),
b) a fel sõ fo kú szak kép zés te kin te té ben a fel sõ ok ta tá si

in téz mény re (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si in téz mény),
c) az Szht. 13.  §-a alap ján mû kö dõ Re gi o ná lis Fej lesz -

té si és Kép zé si Bi zott ság ra (a továb biak ban: Bi zott ság),
d) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács ra,

valamint
e) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet re

(a továb biak ban: NSZFI).

2.  §

(1) A ní vó díj a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal
ado má nyoz ha tó olyan cím, amely annak el is me ré sé re szol -
gál, hogy a szak kép zõ is ko la, illetve a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény az adott év ben a mun ka erõ-pi a ci igé nyek nek meg fe -
le lõ szak kép zést foly ta tott. Pá lyá zat alap ján a ní vó díj jal az
Szht.-ban és e ren de let ben meg ha tá ro zott pénz összeg is el -
nyer he tõ, to váb bá a nyer tes pá lyá zó a „ní vó dí jas szak kép -
zés” cím hasz ná la tá ra vá lik jo go sult tá.

(2) A ní vó díj jal a Mun ka erõ-pi a ci Alap kép zé si alap ré szé -
nek (a továb biak ban: alap rész) a ré gió szá má ra jó vá ha gyott
de cent ra li zált ke re te pénz esz kö ze i nek leg fel jebb öt szá za lé -
ká ból tá mo ga tás nyer he tõ el. A ní vó díj jal meg ítélt tá mo ga tás
mér té ke pá lyáz ón ként leg alább a költ ség ve té si tör vény ben
meg ha tá ro zott is ko lai szak kép zés (szak mai gya kor la ti kép -
zés) faj la gos össze gé nek tíz szá za lé ka ta nul ón ként.

(3) A ta nu ló lét szám szá mí tá sá nál szak kép zõ is ko lá ban a 
tel jes ta nu ló lét szám, fel sõ ok ta tá si in téz mény ben pe dig a
fel sõ fo kú szak kép zés ben részt vevõ hall ga tók szá ma az el -
nyer he tõ ní vó díj mi ni má lis össze ge ki szá mí tá sá nak alap ja.

(4) Ré gi ón ként éven te ma xi mum 5 szak kép zõ is ko lá -
nak, fel sõ ok ta tá si in téz mény nek ado má nyoz ha tó ní vó díj.

(5) A ní vó díj jal meg ítélt összeg a szak kép zõ is ko lá ban,
fel sõ ok ta tá si in téz mény ben – az in téz mény ve ze tõ jé nek
dön té se alap ján, a pá lyá za ti cél figye lembe véte lével – a ní -
vó díj el nye ré sé ért ki emel ke dõ te vé keny sé get foly ta tó, a
ta nu lók, illetve hall ga tók szak mai el mé le ti és gya kor la ti
ok ta tá sá ban részt vevõ pe da gó gu sok és dol go zók ju tal ma -
zá sá ra, to vább kép zé sé re, kö zös prog ra mok, ta nul mány -
utak szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra, to váb bá a szak kép zõ
is ko lá ban, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott szak mai 
kép zés fej lesz té sé re, valamint könyv tár fej lesz tés re, illetve 
a fel so rol tak kal kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek fi nan -
szí ro zá sá ra for dít ha tó.
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(6) A ní vó díj jal meg ítélt összeg be ru há zá si cél ra is for -
dít ha tó, de eb ben az eset ben a nyer tes pá lyá zó nak be ru há -
zá si ter vet kell be nyúj ta nia az NSZFI-nek és a be ru há zás ra
meg ítélt tá mo ga tás ra vo nat ko zó an al kal maz ni kell a szak -
kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga -
tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let (a továb biak ban: R.)
15.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, (4) be kez dé sé ben és
(6)–(8) be kez dé sé ben fog lal ta kat.

3.  §

(1) A szak kép zõ is ko la, fel sõ ok ta tá si in téz mény tar tó -
san ki emel ke dõ te vé keny sé gé nek el is me ré se ként éven te
pá lyá zat ke re té ben ní vó díj ado má nyoz ha tó.

(2) A ní vó díj el nye ré sé re az a szak kép zõ is ko la, fel sõ -
ok ta tá si in téz mény nyújt hat be pá lyá za tot, amely a pá lyá -
zat ki írá sá nak idõ pont ját meg elõ zõ – a pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott szá mú – tan év(ek), illetve év fo lyam(ok)
ada tai alap ján iga zol ja, hogy

a) az elsõ szak kép zé si év fo lya mon ta nul má nyo kat kez -
dõk nek leg alább a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott szá -
za lé ka szak mai vizs gát tesz a szak kép zõ is ko lá ban, a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ben, és

b) az ered mé nyes szak mai vizs gát tett ta nu lók, illetve
hall ga tók pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott szá za lé ka a
meg szer zett szak ké pe sí té sé nek meg fe le lõ mun ka kör ben,
meg ha tá ro zott idõ alatt he lyez ke dett el, és dol go zik.

(3) A szak kö zép is ko lá ban és a fel sõ fo kú szak kép zés ben 
az ered mé nyes szak mai vizs gát tett ta nu lók, illetve hall ga -
tók kö zül a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben, a szak is ko lá ban
szak kép zett sé get szer zett ta nu lók kö zül az érett sé gi re fel -
ké szü lés cél já ból to váb bi ta nul má nyo kat foly ta tó kat,
illetve a meg szer zett szak ké pe sí tés ma ga sabb szint jét
ered mé nye zõ szak kép zés ben részt ve võ ket fi gyel men kí -
vül kell hagy ni a szak ké pe sí tés nek meg fe le lõ mun ka kör -
ben el he lyez ke det tek szá za lé kos ará nya ki szá mí tá sá nál.

(4) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le, hogy a szak kép -
zõ is ko la, fel sõ ok ta tá si in téz mény a pá lyá zat ki írá sát kö ve -
tõ tan év ben, illetve év fo lya mon a be is ko lá zá si (fel vé te li)
terv e sze rint vele ta nu lói, illetve hall ga tói jog vi szony ba lé -
põk ré szé re a mun ka erõ pi a con igé nyelt szak ké pe sí tés
meg szer zé sét ered mé nye zõ kép zést in dít és ren del ke zik a
pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott tan évek ben, illetve év -
fo lya mo kon pá lya kö ve té si rend szer rel.

(5) A ní vó díj ado má nyo zá sá nak a ré gió sa já tos sá ga it is
figye lembe vevõ egyéb fel té te le it a pá lyá za ti ki írás tar tal maz za.

4.  §

(1) A ní vó díj ado má nyo zá sá ra a pá lyá za tot az Szht.
13.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pá lyá za to kat
meg elõ zõ en a Bi zott ság írja ki. A pá lyá za ti ki írás el ké szí -
té sé nél figye lembe kell ven ni az R. 13.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal ta kat is.

(2) A pá lyá za tok meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján
tör té nõ elõ mi nõ sí té sét az R. 14.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak nak meg fele lõen a Bi zott ság ál tal fel kért, ma xi mum öt
szak ér tõ vég zi. A pá lyá za to kat a szak ér tõk vé le mé nyé nek
figye lembe véte lével a Bi zott ság ér té ke li, ja vas la tot tesz a
ní vó díj oda íté lé sé re, és a ní vó díj jal el nyer he tõ tá mo ga tás
össze gé re a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter nek.

(3) A ní vó díj oda íté lé sé rõl és az el nyer he tõ tá mo ga tás
össze gé rõl a Bi zott ság ja vas la ta alap ján a szo ciá lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter – a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép -
zé si Ta nács ál lás fog la lá sá nak ki ké ré sé vel – dönt.

(4) A nyer tes pá lyá zók kal az NSZFI tá mo ga tá si szer zõ -
dést köt. A tá mo ga tás utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség -
gel nyújt ha tó.

(5) Amennyi ben a ní vó díj pá lyá za tok ra el kü lö ní tett de -
cent ra li zált ke ret tel jes össze ge nem ke rült oda íté lés re, ak -
kor a fenn ma ra dó ke ret tel meg nö vek szik a ré gió jóvá -
hagyott de cent ra li zált ke re te.

(6) Az NSZFI el len õr zé si jo go sult sá ga az R.
21–22.  §-ában fog lal tak nak meg fele lõen ki ter jed a ní vó -
díj ban ré sze sü lõk re is.

(7) Amennyi ben a szak kép zõ is ko la, illetve a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény a ní vó díj jal oda ítélt össze get nem az e ren -
de let ben meg ha tá ro zott cél ra hasz nál ja fel, ak kor a cím
hasz ná la tá nak jo gát a Bi zott ság ja vas la tá ra a szo ciá lis és
mun ka ügyi mi nisz ter vissza von hat ja.

(8) Amennyi ben a szak kép zõ is ko la, illetve a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény a ní vó díj jal el nyert össze get jog el le ne sen
hasz nál ta fel, ak kor a jog el le ne sen fel hasz nált részt kö te les 
har minc na pon be lül a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
Mun ka erõ-pi a ci Alap kép zé si alap rész le bo nyo lí tá si szám -
lá ra be fi zet ni.

5.  §

A dí jat el nyert szak kép zõ is ko la, fel sõ ok ta tá si in téz -
mény hasz nál hat ja a „ní vó dí jas szak kép zés” <évszám>”
meg je lö lést, mint ki egé szí tõ el ne ve zést.

6.  §

A ní vó díj ban ré sze sül tek lis tá ját éven te a Szo ciá lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban köz zé kell
ten ni. A ní vó díj oda íté lé sét ok le vél és em lék tárgy ta nú sít -
ja, ame lyen fel van tün tet ve, hogy azt a szak kép zõ is ko la,
fel sõ ok ta tá si in téz mény me lyik év ben nyer te el.

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

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

670 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/13. szám



2007/13. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 671

Melléklet az 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelethez

A pályázatok elbírálásának szempontjai

1. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lé re vo nat ko zó, szám sze rû sí tett in di ká to rok

Sor-
szám

In di ká to rok

2005/2006. tan év 2006/2007. tan év 2007/2008. tan év
3 év

át la ga
szá ma ará nya szá ma ará nya szá ma ará nya

Szak má juk ban el he lyez ke dõk ará nya (akik egy éven be lül nem vál toz tat tak szak mát) in di ká tor szá mí tá sa 
(A 2007/2008. tan évig éven te eggyel nö vek szik a figye lembe ve en dõ évek szá ma)

I. Szak mai vizs gát tett ta nu lók össze sen

Eb bõl:

1. el he lyez ked tek szak má juk ban (és egy éven
be lül nem vál toz tat tak szak mát)

2. nem szak kép zés ben to vább ta nu lók (egy
éven be lül) [fel sõ ok ta tás ban to vább ta nu lás,
szak is ko lá ban szak kép zett sé get szer zet tek -
nél érett sé gi re fel ké szü lés]

3. szak kép zés ben (szak má juk ma ga sabb szint -
jén) to vább ta nu lók (is ko lai rend sze rû és is -
ko la rend sze ren kí vü li) egy éven be lül

4. újabb (nem sa ját szak má juk ma ga sabb szint -
jé re) szak kép zés re be irat ko zot tak

5. be je lent kez tek a mun ka ügyi köz pont ban és
leg alább 1 hó na pig mun ka nél kü li ként tar tot -
ták nyil ván

6. nem a szak má juk ban he lyez ked tek el

7. Egyéb (ha a 2–5., illetve a 6. va la mely
 másikkal együtt igaz)

8. Szak má já ban el he lyez ke dett nek szá mí tók
lét szá ma és ará nya
[I. össze sen – (2+3)]
1./[I. össze sen – (2+3)]

Mi ni mum fel té tel: 1./[I. össze sen – (2+3)] > 50%
az 1, 2, illetve 3 tan év át la gá ban

Ered mé nyes vizs gát tett ta nu lók ará nya in di ká tor szá mí tá sa 
(A 2007/2008. tan évig éven te eggyel nö vek szik a figye lembe ve en dõ évek szá ma)

II. A szak kép zés re fel vett di á kok és a 3 éven
 belül szak mai vizs gát tett ta nu lók ará nya

Mi ni mum fel té tel: az 1, 2, illetve 3 tan év át la gá ban
leg alább 90%
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2. A pá lyá zat el bí rá lá sá hoz figye lembe ve en dõ szám sze rû sí tett in di ká to rok

Sor-
szám

In di ká to rok
2005/2006. tan év 2006/2007. tan év 2007/2008. tan év 3 év

át la gaszá ma ará nya szá ma ará nya szá ma ará nya

Is ko lai tan mû he lyen kí vü li gya kor la ti kép zés ben részt vevõ ta nu lók ará nya in di ká tor szá mí tá sa (A 2007/2008. tan -
évig éven te eggyel nö vek szik a figye lembe ve en dõ évek szá ma)

1. Ta nu ló szer zõ dé sek szá ma, ará nya 
(év folyamlétszámhoz vi szo nyít va) össze sen
(fõ és %)

Eb bõl szak kép zé si év fo lya mon ként:

1. év fo lyam

2. év fo lyam

(3. év fo lyam – ha van)

2. Együtt mû kö dé si meg ál la po dás sal is ko lai
tan mû he lyen kí vü li gya kor la ti kép zés ben
részt ve võ ta nu lók szá ma, ará nya (év -
folyamlétszámhoz vi szo nyít va) össze sen
(fõ és %)

Eb bõl szak kép zé si év fo lya mon ként:

1. év fo lyam

2. év fo lyam

(3. év fo lyam – ha van)

Szak mai ta nul má nyi ver se nye ken el ért he lye zé sek ará nya in di ká tor szá mí tá sa (A 2007/2008. tan évig éven te eggyel
nö vek szik a figye lembe ve en dõ évek szá ma)

Az is ko la ta nu lói ál tal az or szá gos és re gi o -
ná lis szak mai (ta nul má nyi) ver se nye ken
 elért ered mé nyek, 1–10. or szá gos he lye zés
(fõ, az adott év fo lyam ta nu ló lét szá má nak
%-ában)

To vább kép zés ben részt ve võ ta ná rok, szak ok ta tók ará nya in di ká tor szá mí tá sa (A 2007/2008. tan évig éven te eggyel
nö vek szik a figye lembe ve en dõ évek szá ma)

A mun ka erõ-pi a ci kép zé sek, valamint a gaz -
da ság igé nyei sze rin ti el mé le ti és gya kor la ti
ok ta tás ban érin tett ta ná rok, szak ok ta tók
tovább képzéseken való rész vé te le [fõ, a tan -
tes tü let (fel sõ ok ta tá si in téz mény ben a fel sõ -
fo kú szak kép zés ben ok ta tók) lét szá má nak
%-ában]

3. A pá lyá zat el bí rá lá sá hoz szö ve ges le írást igény lõ bí rá la ti szem pon tok

1. Az is ko lai tan mû he lyen kí vül foly ta tott gya kor la ti kép zés jel lem zõi, ten den ci á ja.

2. Mi nõ ség irá nyí tá si, mi nõ ség fej lesz té si rend szer jel lem zõi [olyan rend szert mû köd tet-e, amely meg fe lel az egy -
sé ges euró pai uni ós mi nõ ség biz to sí tá si ke ret rend szer (CQAF) követelményeinek]*.

3. Új, a mun ka erõ pi a con igé nyelt szak ké pe sí té sek in dí tá sa és azok igény fel mé ré sé nek mód ja – ki e mel ten a gaz dál -
ko dó szer ve ze tek kel és a mun ka ügyi szer ve ze tek kel meg lé võ együttmûködésekre, megállapodásokra.

4. A pá lya kö ve té si rend szer le írá sa.

* A pá lyá zat for mai el fo ga dá sa ese tén a Szak is ko lai Fej lesz té si Prog ram ke re té ben fel ké szí tett szak ér tõ hely szí ni ellen õr zés ke re té ben vizs gál ja, hogy olyan
mi nõ ség irá nyí tá si rend szert mû köd tet-e, amely meg fe lel az egy sé ges euró pai uni ós mi nõ ség biz to sí tá si ke ret rend szer (CQAF) kö ve tel mé nye i nek.



 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1005/2007. (II. 6.) Korm.

határozata

a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról

A Kor mány a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény
62.  §-ának (1) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel a Nem zet
Spor to ló ja Cím rõl  szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. ren de let
5.  §-ában fog lal tak ra –

Föld i Imre súly eme lõ ré szé re

a NEMZET SPORTOLÓJA CÍMET

és az az zal járó élet já ra dé kot ado má nyoz za.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
16/2007. (II. 6.) ME

határozata

kormányzati fõtisztviselõi kinevezések
megszûnésének megállapításáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi
XXIII. tör vé ny 31/D. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján
meg ál la pí tom, hogy

Bene Dá ni el,

Kiss Imre és

dr. Nyi kos Györ gyi kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve -
zé se – a köz szol gá la ti jog vi szo nyuk fel men tés sel tör té nõ
meg szün te té sé re tekintettel –,

G. Ko csis Ma ri an na kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve -
zé se – a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak kö zös meg egye zés -
sel tör té nõ meg szün te té sé re tekintettel – 

2006. de cem ber 31-ei ha tállyal meg szûnt;

dr. Lász ló Pé ter kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se
– a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ
meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2007. ja nu ár 31-ei ha tállyal,

Bagi Gá bor kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se – a
köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ meg -
szün te té sé re tekintettel – 

2007. már ci us 26-ai ha tállyal,

Don csev And rás kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se
– a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ
meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2007. áp ri lis 2-ai ha tállyal,

Ki rály And rás kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se – a 
köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ meg -
szün te té sé re tekintettel – 

2007. áp ri lis 4-ei ha tállyal,

Bá rány né Er dei Rita fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se – a köz -
szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ meg szün -
te té sé re tekintettel – 

2007. áp ri lis 22-ei ha tállyal,

dr. Det rich Zsu zsan na és

Zen tai Lász ló kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se – a
köz szol gá la ti jog vi szo nyuk fel men tés sel tör té nõ meg -
szün te té sé re tekintettel – 

2007. jú ni us 2-ai ha tállyal,

dr. Bos nyá ko vits Tün de Esz ter kor mány za ti fõ tiszt vi se -
lõi ki ne ve zé se – a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men -
tés sel tör té nõ meg szün te té sé re tekintettel – 

2007. jú ni us 3-ai ha tállyal,

Sza bó Edi na kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se – a
köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ meg -
szün te té sé re tekintettel – 

2007. jú ni us 14-ei ha tállyal,

2007/13. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 673



dr. Hor váth Zol tán kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé -
se – a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ
meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2007. jú ni us 21-ei ha tállyal,

dr. Éllõ Má ria kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se
– a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ
meg szün te té sé re tekintettel – 

2007. jú li us 9-ei ha tállyal 

meg szû nik.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. november 27-i ülésérõl

Az OÉT na pi rend re tûz te és meg vi tat ta a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2006. de cem be ri ak tu a li zált kon ver gen cia prog -
ram já nak ter ve ze tét.

Az elõ ter jesz tõ kor mány za ti ol dal hang sú lyoz ta, hogy a
mos ta ni ak tu a li zált prog ram cél jai és költ ség ve té si cél ki tû -
zé sei meg egyez nek a szep tem be ri prog ram ban ki je löl tek -
kel. A je len prog ram cél ja el sõ sor ban a szep tem be ri prog -
ram ban is mer te tett struk tu rá lis in téz ke dé sek elõ re ha la dá -
sá nak be mu ta tá sa. A prog ram a 2006 és 2010 kö zöt ti idõ -
szak ra vo nat ko zó elõ re jel zé se ket tar tal maz za. A kon ver -
gen cia prog ram össz hang ban van a Nem ze ti Lissza bo ni
Ak ció prog ram mal, valamint az Új Ma gyar or szág Fej lesz -
té si Terv vel.

A mun ka vál la lói ol dal meg ál la pí tot ta, hogy a prog ram -
ban jel zett meg szo rí tá sok in do ká ul szol gá ló ál lam ház tar -
tá si hi ány oka i ról – ké ré se el le né re – nem ka pott ki elé gí tõ
ma gya rá za tot. El uta sí tot ta ezzel kap cso lat ban a tár sa da -
lom kol lek tív fe le lõs sé gé nek hang sú lyo zá sát, a ke re se tek
nö ve ke dé sé nek, a bér bõl és fi ze tés bõl élõk fe le lõs sé gé nek
túl di men zi o ná lá sát. A mun ka vál la lói ol dal szá má ra az
egyik leg kri ti ku sabb prog nó zis a prog ram ban a re ál ke re se -
tek elõ re jel zett csök ke né se. A fog lal koz ta tá si hely zet ben
sem vár ha tó a prog ram alap ján ja vu lás. Szük sé ges len ne,
hogy a ter ve zet töb bet fog lal koz zon a szo ciá lis di men zi ók -
kal, a már meg lé võ tár sa dal mi fe szült sé gek ke ze lé sé vel.
Saj ná la tos, hogy a re form kon cep ci ó kat – ame lyek ben az
ol dal ál lás pont ja sze rint a tár sa dal mi lag el vi sel he tõ nél erõ -
tel je seb bek a neo li be rá lis el kép ze lé sek – a kor mány zat
nem vi tat ta meg a tár sa da lom mal. Az ak tu a li zált kon ver -
gen cia prog ra mot – az annak lé nye gét érin tõ kri ti kai ész re -
vé te le i re ala poz va – a mun ka vál la lói ol dal nem tá mo gat ta.

Ugyan ak kor igé nyel te, hogy a kor mány ál tal el fo ga dás ra
ke rü lõ prog ram vég re haj tá sá ról rend sze re sen – fél éven te – 
kap jon tá jé koz ta tást az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács.

A mun kál ta tói ol dal ki emel te, a cél lal, az ál lam adós ság
meg ál lí tá sá val egyet ért, a ki vá lasz tott meg ol dá sok egy je -
len tõs ré szé vel azon ban nem. Vé le mé nye sze rint a be vé telt 
nö ve lõ in téz ke dé sek vissza fog ják a gaz da ság nö ve ke dé -
sét. Szük sé ges nek tart ja a re for mok tár sa da lom mal tör té nõ 
el fo gad ta tá sát, a fo lya ma tos tá jé koz ta tást.

Ki fej tet te, a mun ka adók ér de kel tek a prog ram mi e lõb bi
tel je sü lé sé ben, a gaz da ság tar tós nö ve ke dé sé ben, a fog lal -
koz ta tás bõ ví té sé ben.

A kon zul tá ció alap ján a kor mány ol dal azt aján lot ta a
szo ciá lis part ne rek nek, hogy a kon ver gen cia prog ram fél -
éves ér té ke lé se i hez kap cso ló dó an kö zö sen te kint sék át a
ta pasz ta la to kat. Meg erõ sí tet te, hogy az OÉT ko ráb bi ál lás -
fog la lá sá nak meg fele lõen a kor mány ál tal el ké szí tett kon -
ver gen cia prog ra mok ter ve ze te i rõl rend sze re sen kon zul tál
a szo ciá lis part ne rek kel.

Az OÉT ál lást fog lalt ar ról, hogy a Gaz da sá gi Bi zott sá -
ga fél éven te tûz ze na pi rend re a prog ram vég re haj tá sát. Az
OÉT – az e fel adat ra lét re ho zott ad hoc bi zott sá ga mun ka -
prog ram já val össz hang ban – ki dol go zott szak ér tõi ja vas -
la tok kal se gít se elõ a gaz da sá gi és tár sa dal mi fel zár kó zá si
fo lya ma tot.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megállapodása
a 2007. évi keresetnövelési ajánlásról

1. Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács meg ál la po dott
ar ról, hogy

– 2007-ben a brut tó ke re se tek 5,5–8%-os nö ve lé sét
ajánl ja a vál lal ko zá si szfé rá nak, a kol lek tív bér tár gya lá so -
kat foly ta tó szo ciá lis part ne rek nek; és

– a je len meg álla po dás vég re haj tá sát a 2008. évi bér tár -
gya lá sok elõ ké szí té sé nek ke re té ben ér té ke li.

2. Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ja va sol ja az or -
szá gos és he lyi kol lek tív tár gya lá so kat foly ta tók nak, hogy
az e meg ál la po dás ban fog lal tak figye lembe véte lével ál la -
pod ja nak meg a ke re se tek 2007. évi nö ve lé sé rõl, ha ar ról
még nem jött lét re meg álla po dás.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 30.

Dr. Ro lek Fe renc s. k., Dr. Bor sik Já nos s. k.,
OÉT mun kál ta tói ol dal OÉT mun ka vál la lói ol dal

so ros el nö ke so ros el nö ke

Kiss Pé ter s. k.,
OÉT kor mány za ti ol dal

el nö ke
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 7. szá má nak 2. kö te té ben ki hir de tett, a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, valamint
az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok
igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szóló 150/2004. (X. 12.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2007. (I. 24.) FVM ren de let 2.  §-a (2) be kez dé sé nek har -
ma dik mon da ta he lye sen:

,,A kö te le zett ség át adás ra vo nat ko zó ké rel met egy ere de ti pél dány ban az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon, pos tai úton vagy sze mé lye sen, a
ké rel me zõ szék he lye vagy lak he lye sze rin ti ille té kes me gyei MVH ki ren delt sé gé re a gaz dál ko dá si év elsõ nap tá ri évé nek utol só nap já ig le het be nyúj ta ni.”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

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

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

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

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.0297 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

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

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

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

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

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

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

Közbeszerzési Értesítõ

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

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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


