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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
3/2007. (II. 9.) IRM

rendelete

a Határõrség határrendészeti szerveinek
és nyomozó hatóságainak ille tékességi területérõl
 szóló 18/2004. (VI. 1.) BM rendelet módosításáról

A ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 83.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ha tár õr ség ha tár ren dé sze ti szer ve i nek és nyo mo zó
ha tó sá ga i nak ille té kességi te rü le té rõl  szóló 18/2004.
(VI. 1.) BM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be
e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az 53/2004. (IX. 15.)
BM ren de let 1.  § (1) és (2) be kez dé se.

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

Melléklet
a 3/2007. (II. 9.) IRM rendelethez

[1. számú melléklet
a 18/2004. (VI. 1.) BM rendelethez]

A határrendészeti kirendeltségek ille té kességi
területéhez tartozó települések, határátkelõhelyek,

repülõterek, kikötõk (kikötõhelyek), vasútállomások,
pályaudvarok, menet közbeni ellenõrzésre

kijelölt vasútvonalak és vízi utak

1. Gyõri Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Esz ter gom

Ács
Al más fü zi tõ
Bá bol na

Baj
Ba jót
Bana
Csol nok
Do rog
Dö mös
Du na al más
Du na szent mik lós
Esz ter gom
Kesz tölc
Ki sig mánd
Kocs
Ko má rom
Lá bat lan
Mo csa
Mo gyo rós bá nya
Nagy sáp
Na szály
Nesz mély
Nyer ges új fa lu
Pi lis ma rót
Sá ri sáp
Süt tõ
Szo mód
Tar dos
Tát
Tata
To kod

Esz ter gom–Stu ro vó (Pár kány) köz úti ha tár át ke lõ hely
szlo vák te rü le ten

Esz ter gom–Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó ál lo más vízi út
Ko má rom–Ko mar no (Rév ko má rom) köz úti határát -

kelõhely szlo vák te rü le ten
Ko má rom vas úti ha tár át ke lõ hely
Ko má rom–Ko mar no (Rév ko má rom)–Nit ra (Nyit ra)–Bra -

tis la va (Po zsony) vas út vo nal
Ko má rom–Ko mar no (Rév ko má rom)–Bra tis la va (Po -

zsony) vas út vo nal
Ko má rom ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely
Ko má rom–Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó ál lo más vízi út

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Gyõr

Abda
Ás vány rá ró
Bezi
Bõny
Börcs
Du na szeg
Du na szent pál
Ene se
Gö nyû
Gyõr
Gyõr la da mér
Gyõr sö vény há za
Gyõ rúj fa lu
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Gyõr zá moly
Hé der vár
Ik rény
Kis bajcs
Kun szi get
Li pót
Me csér
Mo son szent mik lós
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Öt te vény
Rá ba pa to na
Vá mos sza ba di
Vé nek

Gyõr–Vá mos sza ba di köz úti ha tár át ke lõ hely
Gyõr–Vá mos sza ba di vas úti ha tár át ke lõ hely
He gyes ha lom vas úti ha tár át ke lõ hely
He gyes ha lom vas út ál lo más
Gyõr–He gyes ha lom–Bruck an der Le it ha vas út vo nal
Gyõr–Gö nyû ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Raj ka

Be ze nye
Du na ki li ti
Fe ke te er dõ
Raj ka

Raj ka–Cu no vo (Du na csúny) K–I. köz úti ha tár át ke lõ -
hely ma gyar és szlo vák te rü le ten

Raj ka K–II. köz úti ha tár át ke lõ hely
Raj ka vas úti ha tár át ke lõ hely
Gyõr–Raj ka–Ru sov ce (Orosz vár)–Bra tis la va (Po zsony)

vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség He gyes ha lom

Acsa lag
Bar bacs
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dar nó zse li
Dõr
Du na re me te
Du na szi get
Fa rád
Fe hér tó
Ha lá szi
He gyes ha lom
Já nos som or ja
Kim le
Kis bo dak
Kóny
Lé bény
Le vél
Mag ló ca

Má ri a kál nok
Mar ko ta bö dö ge
Mo son ma gya ró vár
Mo son szol nok
Püs ki
Rá ba ta má si
Tár nok ré ti
Új ró na fõ
Vár ba log

He gyes ha lom K–I. köz úti ha tár át ke lõ hely
He gyes ha lom K–II. köz úti ha tár át ke lõ hely
He gyes ha lom–Nic kels dorf (Mik lós fal va) K–III. köz úti

ha tár át ke lõ hely oszt rák te rü le ten
Já nos som or ja köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sop ron

Ág fal va
Agya gosszer gény
Ba bót
Eber gõc
Egy há zas fa lu
Fer tõ boz
Fer tõd
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Gya ló ka
Har ka
Hegy kõ
Hi deg ség
Ka pu vár
Kóp há za
Lövõ
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér
Osli
Pe resz teg
Pe tõ há za
Pinnye
Rép ce vis
Röj tök mu zsaj
Sar ród
Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sza kony
Szár föld
Und
Vesz kény
Vit nyéd
Völ csej
Zsi ra
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Fer tõd köz úti ha tár át ke lõ hely
Fer tõ szent mik lós–Pam ha gen (Po mogy) vas úti ha tár át -

ke lõ hely oszt rák te rü le ten
Fer tõ szent mik lós–Pam ha gen (Po mogy) vas út vo nal
Sop ron köz úti ha tár át ke lõ hely
Fer tõ rá kos–Mör bisch köz úti ha tár át ke lõ hely oszt rák

 területen
Fer tõ rá kos ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely
Sop ron (GYSEV, RO–LA) vas úti ha tár át ke lõ hely
Sop ron–Lo i pers bach (Lé pés fal va)–Schat ten dorf (Som -

fal va) vas út vo nal
Sop ron–Bahm gar ten–Schat ten dorf (Som fal va) vas út vo nal
Sop ron–De utschk re utz (Sop ron ke resz túr) vas út vo nal
Kóp há za köz úti ha tár át ke lõ hely
Zsi ra–Lutz manns burg köz úti ha tár át ke lõ hely oszt rák

te rü le ten

2. Szombathelyi Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Szom bat hely

Ba lo gu nyom
Bo zsok
Bu csu
Cák
Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Gyön gyös fa lu
Hor vát lö võ
Hor vát zsi dány
Ják
Ki su nyom
Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ná rai
Nar da
Ne mes csó
Ól mod
Pe re nye
Pe resz nye
Por nó apá ti
Pusz ta csó
Sé
Szent pé ter fa
Szom bat hely
To rony
Vas ke resz tes
Ve lem

Kõ szeg köz úti ha tár át ke lõ hely
Bo zsok köz úti ha tár át ke lõ hely
Bu csu köz úti ha tár át ke lõ hely
Szent pé ter fa köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Kör mend

Ba ján se nye
Csá kány do rosz ló
Da ra bos hegy
Egy há zas rá dóc
Fel sõ ma rác
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
Ke mes ta ród fa
Ker ca szo mor
Ker kás ká pol na
Kis rá kos
Kon dor fa
Kör mend
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Ma gyar szom bat fa
Ná dasd
Nagy köl ked
Nagy rá kos
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Pin ka mind szent
Rá dóc köl ked
Szak nyér
Sza la fõ
Szat ta
Szõ ce
Va sal ja
Ve le mér
Vi szák

Pin ka mind szent–He i li genb runn köz úti ha tár át ke lõ hely
oszt rák te rü le ten

Ba ján se nye köz úti ha tár át ke lõ hely
Ma gyar szom bat fa köz úti ha tár át ke lõ hely
Ba ján se nye–Ho dos vas úti ha tár át ke lõ hely szlo vén te rü -

le ten
Za la lö võ vas út ál lo más
Za la lö võ–Ho dos–Murs ka So bo ta (Mu ra szom bat) vas -

út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Szent gott hárd

Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Csö röt nek
Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Két völgy
Ma gyar lak
Ne mes med ves
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Or fa lu
Rá ba gyar mat
Rá tót
Rö nök
Sza kony fa lu
Szent gott hárd
Vas szent mi hály

Rá ba fü zes köz úti ha tár át ke lõ hely
Két völgy köz úti ha tár át ke lõ hely
Fel sõ szöl nök köz úti ha tár át ke lõ hely
Szent gott hárd Ipar i Park köz úti ha tár át ke lõ hely
Szent gott hárd vas úti ha tár át ke lõ hely
Szent gott hárd–Jen ners dorf (Ja na fal va) vas út vo nal

3. Nagykanizsai Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ré dics

Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bár szent mi hály fa
Bel sõ sárd
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Csör nye föld
Dob ri
Dö me föl de
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka szent ki rály
Ker ka tes kánd
Kis cse hi
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lasz to nya
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Len ti ká pol na
Len ti szom bat hely
Lis pe szen ta dor ján
Lo vá szi
Ma gyar föld
Ma róc
Má rok föld

Ne mes nép
Nova
Páka
Pór szom bat
Ra mo csa
Ré dics
Resz nek
Szé csi szi get
Szent györgy völgy
Szent mar git fal va
Szi jár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la lö võ
Za la szom bat fa

Ré dics köz úti ha tár át ke lõ hely
Ne mes nép köz úti ha tár át ke lõ hely
Tor nyi szent mik lós köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Le te nye

Bá nok szent györgy
Bá za ke rettye
Be cse hely
Be lez na
Bors fa
Esz te reg nye
Fi tye ház
Kis tol mács
Le te nye
Li szó
Mol ná ri
Mu ra ke resz túr
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Nagy ka ni zsa
Ne mes pát ró
Pet ri ven te
Ri gyác
Sem jén há za
Sor más
Surd
Sze pet nek
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Val ko nya
Vár föl de
Zajk

Le te nye köz úti ha tár át ke lõ hely
Mu ra ke resz túr vas úti ha tár át ke lõ hely
Bu da pest–Mu ra ke resz túr–Ko to ri ba (Ko tor) vas út vo nal
Sár mel lék re pü lõ tér légi ha tár át ke lõ hely
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Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Zá kány

Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Õr ti los
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd
Zá kány
Zá kány fa lu

Gyé ké nyes vas úti ha tár át ke lõ hely
Bu da pest–Gyé ké nyes–Kop riv ni ca (Kap ron ca) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bol hó

Ba bó csa
Bak há za
Bé la vár
Ber zen ce
Bol hó
Há rom fa
He resz nye
Nagy atád
Ri nya új nép
So mogy ud var hely
Szent a
Ta rany
Víz vár

Ber zen ce köz úti ha tár át ke lõ hely

4. Pécsi Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Barcs

Barcs
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si
Ist ván di
Kas té lyos dom bó
Kom lósd
La kó csa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok
Tót új fa lu

Barcs köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sellye

Ad or jás
Ba ra nya hid vég
Bog dá sa
Csá nyosz ró
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
End rõc
Fel sõ szent már ton
Gyön gyös mel lék
Hi rics
Ká kics
Kem se
Két új fa lu
Kis szent már ton
Kó rós
Lú zsok
Mar kóc
Ma ró csa
Nagy csány
Pis kó
Sá mod
Sellye
Só sver ti ke
Szö rény
Tek la fa lu
Vajsz ló
Vej ti
Zá dor
Za lá ta

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Drá va sza bolcs

Al só szent már ton
Cún
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Gor di sa
Har kány
Ipacs fa
Ké mes
Ko vács hi da
Már fa
Matty
Rád fal va
Sik lós
Sza por ca
Té sen fa

Drá va sza bolcs köz úti ha tár át ke lõ hely
Drá va sza bolcs ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely
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Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Be re mend

Be re mend
Il locs ka
Ká sád
Kis har sány
Kis lip pó
Kis ta pol ca
La pán csa
Ma gyar bóly
Má rok
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Old
Sik lós nagy fa lu
Vil lány
Vil lány kö vesd

Be re mend köz úti ha tár át ke lõ hely
Ma gyar bóly vas úti ha tár át ke lõ hely
Ma gyar bóly–Beli Mo nas tír (Pél mo nos tor) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Mo hács

Be ze dek
Iván dár da
Köl ked
Lip pó
Majs
Mo hács
Nagy nyá rád
Sá rok
Sá tor hely
Töt tös
Ud var

Ud var köz úti ha tár át ke lõ hely
Mo hács ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely
Mo hács–Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó ál lo más vízi út

5. Kiskunhalasi Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Her ceg szán tó

Bácsszent györgy
Bát mo nos tor
Csá tal ja
Dá vod
Du na fal va
Gara
Her ceg szán tó
Ho mo rúd
Nagy ba racs ka
Vas kút

Her ceg szán tó köz úti ha tár át ke lõ hely
Baja Ro-Ro ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bács bo kod

Bács bo kod
Bács bor sód
Katy már

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bá csal más

Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Mély kút
Ta ta há za

Bá csal más köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Kel ebia

Ba lo ta szál lás
Kel ebia
Kis szál lás
Tom pa

Tom pa köz úti ha tár át ke lõ hely
Kel ebia vas úti ha tár át ke lõ hely
Bu da pest–Kel ebia–Su bo ti ca (Sza bad ka) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sze ged

Ásott ha lom
Do ma szék
Mó ra ha lom
Öt tö mös
Rösz ke
Ru zsa
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zá kány szék

Sze ged (Rösz ke) köz úti ha tár át ke lõ hely
Ti sza szi get köz úti ha tár át ke lõ hely
Sze ged (Rösz ke) vas úti ha tár át ke lõ hely
Sze ged–Rösz ke–Hor gos (Hor gos) vas út vo nal
Sze ged ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely
Sze ged vas út ál lo más

6. Orosházi Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ki szom bor

Deszk
Fe renc szál lás
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kü bek há za

Ki szom bor köz úti ha tár át ke lõ hely
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Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Nagy lak

Amb róz fal va
Apát fal va
Csa ná dal ber ti
Csa nád pa lo ta
Ki rály he gyes
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy ér
Nagy lak
Pit va ros

Nagy lak köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bat to nya

Bat to nya
Domb egy ház
Kis domb egy ház
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar domb egy ház
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Tót kom lós
Vég egy há za

Bat to nya köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Lõ kös há za

Al más ka ma rás
Domb ira tos
Elek
Két egy há za
Ke ver mes
Lõ kös há za
Med gye segy há za
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Sza bad kí gyós

Lõ kös há za vas úti ha tár át ke lõ hely
Bu da pest–Lõ kös há za–Cur ti ci (Kür tös) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Gyu la

Do boz
Gyu la

Gyu la köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Köt egyán

Köt egyán
Méh ke rék
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta

Méh ke rék köz úti ha tár át ke lõ hely
Köt egyán vas úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bi ha rug ra

Bi ha rug ra
Geszt
Kö rös nagy har sány
Me zõ gyán
Okány
Zsa dány

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bi har ke resz tes

Ár tánd
Bedõ
Be rek bö ször mény
Bi har ke resz tes
Bojt
Gá bor ján
Hen ci da
Ko má di
Kö rös sza káll
Kör összeg apá ti
Ma gyar ho mo rog
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Nagy ke re ki
Told
Ván csod

Ár tánd köz úti ha tár át ke lõ hely
Bi har ke resz tes vas úti ha tár át ke lõ hely
Püs pök la dány vas út ál lo más
Püs pök la dány–Bi har ke resz tes vas út vo nal

7. Nyírbátori Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Lé ta vér tes

Ál mosd
Esz tár
Hosszú pá lyi
Kis mar ja
Ko kad
Lé ta vér tes
Mo nos tor pá lyi
Po csaj
Új lé ta

Lé ta vér tes köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Nyír áb rány

Ba ga mér
Fü löp
Nyí ra csád
Nyír adony
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Nyír áb rány
Nyír már ton fal va
Vá mos pércs

Nyír áb rány köz úti ha tár át ke lõ hely
Nyír áb rány vas úti ha tár át ke lõ hely
Deb re cen re pü lõ tér légi ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bá tor li get

Bá tor li get
En csencs
Mérk
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír ká ta
Nyír lu gos
Nyír meggyes
Nyír mi hály di
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Te rem
Ti bor szál lás
Vál laj

Vál laj köz úti ha tár át ke lõ hely
Ti bor szál lás/Ág er dõ ma jor vas úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Csen ger

Cé gény dá nyád
Csász ló
Cse göld
Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Dar nó
Fá bi án há za
Fül pös da róc
Ga csály
Gar bolc
Géb er jén
Gyõr te lek
Gyü gye
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kis na mény
Kissze ke res
Ko csord
Kom lód tót fa lu
Má té szal ka
Méh te lek
Na gye csed

Nagy sze ke res
Nyír csa holy
Ökö ri tó fül pös
Pá tyod
Por csal ma
Rá polt
Ro zsály
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos sá lyi
Sza mos ta tár fal va
Sza mo súj lak
Tu nyog ma tolcs
Tyu kod
Ura
Zaj ta
Zsa ro lyán

Csen ger si ma köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Köl cse

Bot pa lád
Csa holc
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Kér sem jén
Ki sar
Kis hó dos
Kis pa lád
Köl cse
Kö mö rõ
Ma gos li get
Mánd
Mi lo ta
Náb rád
Na gyar
Nagy do bos
Nagy hó dos
Ne mes bor zo va
Olcs va a pá ti
Ópá lyi
Pa nyo la
Pe nyi ge
Son kád
Sza mos kér
Sza mosszeg
Szat már cse ke
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza kó ród
Tisz ta be rek
Tú rist ván di
Túr ri cse
Usz ka
Vá mos oro szi

Ti sza becs köz úti ha tár át ke lõ hely
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Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Be reg su rány

Be reg da róc
Be reg su rány
Csa ro da
Gu lács
He te fe jér cse
Ilk
Jánd
Má rok pa pi
Olcs va
Tá kos
Tar pa
Ti va dar
Vá sá ros na mény

Be reg su rány köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ba ra bás

Ara nyos apá ti
Ba ra bás
Ge lé nes
Gem zse
Gyü re
Kis var sány
Ló nya
Má tyus
Nagy var sány
Ti sza a dony
Ti sza ke re cseny
Ti sza szal ka
Ti sza vid
Vá mos atya

Ba ra bás köz úti ha tár át ke lõ hely
Ló nya köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Zá hony

Anarcs
Benk
Döge
Eper jes ke
Fé nyes lit ke
Gyõ röcs ke
Jéke
Kis vár da
Ko mo ró
Lö võ pet ri
Mán dok
Me zõ la dány
Nyír lö võ
Pap
Sza bolcs bá ka
Ti sza bez déd
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tor nyos pál ca

Tu zsér
Új ke néz
Zá hony
Zsurk

Zá hony köz úti ha tár át ke lõ hely
Zá hony vas úti ha tár át ke lõ hely
Eper jes ke vas úti ha tár át ke lõ hely
Deb re cen vas út ál lo más
Deb re cen–Zá hony vas út vo nal

8. Miskolci Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sem jén

Al só be rec ki
Bod rog ha lom
Ci gánd
Dá móc
Fel sõ be rec ki
Kar csa
Ka ros
Kis roz vágy
Lá ca csé ke
Nagy roz vágy
Pá cin
Rév le ány vár
Ri cse
Sem jén
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Vaj dács ka
Zemp lé na gárd

Pá cin köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sá to ral ja új hely

Al só reg mec
Bod ro go la szi
Bózs va
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
György tar ló
Her ceg kút
Hol ló há za
Kis hu ta
Ko vács vá gás
Mak kos hoty ka
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nyí ri
Pál há za
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Pusz ta fa lu
Sá ra zsa dány
Sá ros pa tak
Sá to ral ja új hely
Vá gás hu ta
Vily vi tány

Sá to ral ja új hely I. köz úti ha tár át ke lõ hely
Sá to ral ja új hely II.–Slo vens ke Nove Mes to (Szlovák -

újhely) köz úti ha tár át ke lõ hely szlo vák te rü le ten
Sá to ral ja új hely–Slo vens ke Nove Mes to (Szlovák -

újhely) vas úti ha tár át ke lõ hely szlo vák te rü le ten

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Hi das né me ti

Aba új vár
Fáj
Fu ló kércs
Gönc
Gönc rusz ka
Her nád pet ri
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Hi das né me ti
Ké ked
Lit ka
Pá nyok
Pusz ta rad vány
Sze me re
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Zsuj ta

Hi das né me ti (Tor nyos né me ti)–Mil host (Mig léc né me ti) 
köz úti ha tár át ke lõ hely szlo vák te rü le ten

Hi das né me ti vas úti ha tár át ke lõ hely
Mis kolc Ti szai pá lya ud var
Mis kolc–Hi das né me ti–Cana (Csány)–Ko si ce (Kas sa)

vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Agg te lek

Agg te lek
Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Büt tös
Cse nyé te
Deb ré te
Éger szög
Fel sõ gagy
Gagy ven dé gi
Hid vé gar dó
Imo la
Jós va fõ
Kánó
Kány

Ke resz té te
Kom já ti
Krasz nok vaj da
Mar to nyi
Pam lény
Pe re cse
Per ku pa
Ra gály
Sza lon na
Szász fa
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Te resz te nye
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Trizs
Var bóc
Visz ló

Tor na ná das ka–Hos tov ce (Bód va ven dé gi) köz úti ha tár -
át ke lõ hely szlo vák te rü le ten

Agg te lek köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bán ré ve

Al só szu ha
Arló
Bán ré ve
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Do ma há za
Far kas lyuk
Gö mör szõ lõs
Han gony
Hét
Jár dán há za
Ke le mér
Ki ráld
Kis si ká tor
Ózd
Put nok
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sa jó ve lezd
Se rény fal va
Szu ha fõ
Zá dor fal va

Bán ré ve–Král (Sa jó szent ki rály) köz úti ha tár át ke lõ hely
szlo vák te rü le ten

Bán ré ve vas úti ha tár át ke lõ hely
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9. Balassagyarmati Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség So mos kõ új fa lu

Bár na
Ce red
Egy há zas ger ge
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka zár
Lit ke
Mát ra sze le
Mi hály ger ge
Sal gó tar ján
So mos kõ új fa lu
Szi las po gony
Za bar

So mos kõ új fa lu köz úti ha tár át ke lõ hely
So mos kõ új fa lu vas úti ha tár át ke lõ hely
So mos kõ új fa lu vas út ál lo más
Hat van vas út ál lo más
Hat van–So mos kõ új fa lu–Fi la ko vo (Fü lek)–Zvo len

( Zólyom) vas út vo nal
Ipoly tar nóc–Ka lon da köz úti ha tár át ke lõ hely szlo vák

 területen

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ba las sa gyar mat

Ba las sa gyar mat
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
End re fal va
Hol ló kõ
Hu gyag
Iliny
Ipoly szög
Ka rancs ság
Lu dány ha lá szi
Ma gyar géc
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nagy lóc
Nóg rád mar cal
Nóg rád me gyer
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Õr ha lom
Pat varc
Pi liny
Ri móc
Ság új fa lu
Szal ma tercs

Szé csény
Szé csény fel fa lu
Szügy
Var sány

Ba las sa gyar mat–Slo vens ka Dar mo ti (Szlo vák gyar mat)
köz úti ha tár át ke lõ hely szlo vák te rü le ten

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Dej tár

Bor sos be rény
Dej tár
Di ós je nõ
Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Hont
Hor pács
Ipoly ve ce
Nagy oro szi
Pa tak
Pusz ta ber ki
Szá tok
Te res ke

Hont–Pa ras sa pusz ta–Sahy (Ipoly ság) köz úti határát -
kelõhely szlo vák te rü le ten

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Let kés

Ber ne ce ba rá ti
Ipoly da másd
Ipoly töl gyes
Ke men ce
Kós pal lag
Let kés
Má ri a noszt ra
Nagy bör zsöny
Pe rõ csény
Szob
Tésa
Vá mos mi ko la
Ze be gény

Let kés köz úti ha tár át ke lõ hely
Szob–Stu ro vó (Pár kány) vas úti ha tár át ke lõ hely szlo vák 

te rü le ten
Szob–Stu ro vó (Pár kány) vas út vo nal

10. Budapesti Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Fe ri hegy–1

Fe ri hegy–1 ter mi nál légi ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Fe ri hegy–2

Fe ri hegy–2/A ter mi nál légi ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Fe ri hegy–3

Fe ri hegy–2/B ter mi nál légi ha tár át ke lõ hely
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Vas úti Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bu da pest

Bu da pest Déli pá lya ud var
Bu da pest Fe renc vá ro si pá lya ud var
Bu da pest Jó zsef vá ro si pá lya ud var
Bu da pest Ke le ti pá lya ud var
Bu da pest Nyu ga ti pá lya ud var
Bu da pest So rok sá ri ter mi nál pá lya ud var
Bu da pest–Deb re cen–Zá hony vas út vo nal
Bu da pest–Gyé ké nyes–Kop riv ni ca (Kap ron ca) vas út vo nal
Bu da pest–Gyõr–He gyes ha lom–Bruck an der Le it ha

vas út vo nal
Bu da pest–Kel ebia–Su bo ti ca (Sza bad ka) vas út vo nal
Bu da pest–Lõ kös há za–Cur ti ci (Kür tös) vas út vo nal
Bu da pest–Mis kolc–Hi das né me ti–Cana (Csány)–Ko si ce

(Kas sa) vas út vo nal
Bu da pest–Mu ra ke resz túr–Ko to ri ba (Ko tor) vas út vo nal
Bu da pest–Szob–Stu ro vó (Pár kány)–Nové Zám ky (Ér sek -

új vár) vas út vo nal
Bu da pest–Püs pök la dány–Bi har ke resz tes vas út vo nal
Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó ál lo más vízi ha tár át ke lõ hely

Az oktatási és kulturális miniszter
4/2007. (II. 9.) OKM

rendelete

egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról,
illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör -
vény 32.  §-a alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Haj dú-Bi har me gyei
 Berettyóújfalu, Dó zsa György u. 11. szám alat ti, 3381
hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3377, 3382/1, 3382/2,
3382/3, 3383, 3384 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la -
mint a 3354/1 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok -
kal ha tá ros sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1903-ban We isz mann
Béla ter vei sze rint épült his to ri zá ló stí lu sú zsi na gó ga épí -
té sze ti, kép zõ- és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

2.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Bi kal,
Sza bad ság u. 10. szám alat ti, 59 és 60/2 hely raj zi szá mú
 ingatlanokat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 48, 51, 58, 60/1, 60/3
hely raj zi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1869-ben épült evan -
gé li kus temp lom épí té sze ti, kép zõ- és ipar mû vé sze ti ér té -
ke i nek meg õr zé se.

3.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei Bód va szi las, 324/1 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 26/67, 27, 28, 29/2, 316,
319, 320, 321/1, 324/2, 325, 327/1 hely raj zi szá mú in gat -
la no kat, va la mint a 307 és 323 hely raj zi szá mú köz te rü le -
tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az Es ter há zy– Ko ós-ura -
da lom hoz tar to zó, a 18. szá zad vé gén épült mag tár épí té -
sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

4.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest V. ke rü let,
 Alkotmány u. 10. szám alat ti, 24908 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1900–1901-ben Al pár
Ig nác ter vei sze rint épült his to ri zá ló la kó ház épí té sze ti és
ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

5.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest V. ke rü let,
 Báthori u. 5. szám alat ti, 24724 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.
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(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az Al pár Ig nác ter vei sze -
rint 1903–1904 kö zött épült la kó épü let épí té sze ti és ipar -
mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

6.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest V. ke rü let,
 József At ti la u. 1. szám alat ti, 24485 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1821-ben Hof rich ter
Jó zsef ter vei alap ján épült, 1870 és 1897 kö zött his to ri zá ló 
stí lus ban át ala kí tott la kó ház épí té sze ti, kép zõ- és ipar mû -
vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

7.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest V. ke rü let,
 Szabadság tér 16. – Zol tán u. 18. szám alat ti, 24716 hely -
raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az egy ko ri „Ad ria”
 Magyar Ki rá lyi Ten ger ha jó zá si Rész vény tár sa ság
1900–1902 kö zött Me i nig Ar túr ter vei sze rint neo ba rokk
stí lus ban épült szék há za épí té sze ti és ipar mû vé sze ti ér té -
ke i nek meg õr zé se.

8.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VI. ke rü let,
Des sewf fy u. 23. szám alat ti, 29120 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá zad vé gén épült
his to ri zá ló zsi na gó ga épí té sze ti és ipar mû vé sze ti ér té ke i -
nek meg õr zé se.

9.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VI. ke rü let,
Nagy me zõ u. 54–56. szám alat ti, 29131 hely raj zi szá mú
in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat lan -
ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Ba lázs Ernõ ter vei alap -
ján 1902–1903-ban épült, his to ri zá ló és sze cesszi ós stí lus -
je gye ket mu ta tó egy ko ri Te réz Táv be szé lõ köz pont épí té -
sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

10.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VII. ke rü let,
Dob u. 109. szám alat ti, 33825 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 33824, 33826, 33828,
33966 és 33967 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint
a 33917 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal
ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1888–1889-ben
Schus beck Pál ter vei alap ján épült his to ri zá ló stí lu sú la kó -
ház épí té sze ti és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

11.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VIII. ke rü let, Ho -
ránsz ky u. 4. szám alat ti, 36631 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 36620, 36621, 36627,
36629, 36630, 36632, 36653 hely raj zi szá mú in gat la no kat, 
va la mint a 36628 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti ingat -
lanok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Gott geb An tal ter vei
sze rint 1871-ben épült his to ri zá ló stí lu sú la kó ház épí té sze -
ti és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

12.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VIII. ke rü let,
Ho ránsz ky u. 16. szám alat ti, 36637 hely raj zi szá mú in gat -
lant.
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(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 36612, 36613, 36614,
36615, 36636, 36638, 36645, 36646, 36647 hely raj zi  számú
in gat la no kat, va la mint a 36628 hely raj zi szá mú köz te rü let
fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1896–1898 kö zött No -
vák Fe renc ter vei sze rint épült ek lek ti kus stí lu sú la kó ház
épí té sze ti, kép zõ- és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

13.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VIII. ke rü let,
Má ria u. 16. szám alat ti, 36664 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 36646, 36647, 36648,
36663, 36665, 36674, 36675, 36676 hely raj zi szá mú
 ingatlanokat, va la mint a 36656 hely raj zi szá mú köz te rü let
fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1872-ben He in rich
Ká roly ter vei sze rint épült his to ri zá ló stí lu sú la kó ház épí -
té sze ti és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

14.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VIII. ke rü let,
Má ria u. 18. szám alat ti, 36665 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 36645, 36646, 36647,
36664, 36666, 36673, 36674 hely raj zi szá mú in gat la no kat, 
va la mint a 36656 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti ingat -
lanok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1862 és 1872 kö zött
épült ko rai his to ri zá ló stí lu sú la kó ház épí té sze ti és ipar mû -
vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

15.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VIII. ke rü let,
Tre fort u. 3–5. szám alat ti, 36534 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 36523, 36524, 36525,
36526, 36527, 36528, 36529, 36530, 36531, 36532,
36533, 36535, 36536, 36537, 36539, 36551 hely raj zi

 számú in gat la no kat, va la mint a 36538 hely raj zi szá mú
köz te rü le tet je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Me i nig Ar túr ter vei
alap ján 1892-ben épült his to ri zá ló stí lu sú Hu nya dy-pa lo ta
épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

16.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VIII. ke rü let,
Vas u. 14. szám alat ti, 36489 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 36442, 36443, 36488,
36493, 36497, 36498, 36499 hely raj zi szá mú in gat la no kat, 
va la mint a 36473 és a 36495 hely raj zi szá mú köz te rü le tek
fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1867-ben Frey La jos
ál tal ter ve zett his to ri zá ló stí lu sú la kó ház épí té sze ti, kép zõ- 
és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

17.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ko má rom-Esz ter gom
me gyei Do rog, Ju bi le um tér, 1826 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 1823/1 és 1823/2 hely -
raj zi szá mú köz te rü le te ket je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1931-ben Gát hy
 Zoltán ter vei alap ján his to ri zá ló stí lus ban épült ró mai
 katolikus bá nyász temp lom épí té sze ti, kép zõ- és iparmû -
vészeti ér té ke i nek, va la mint Ká ko nyi Aszt rik OFM ál tal
fes tett fal ké pé nek meg õr zé se.

18.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Gyõr-Mo son-Sop ron me -
gyei Fe nyõ fõ, Pe tõ fi utca, 108 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 25, 27, 31, 33, 34/1, 35/1,
35/2, 66/1, 66/2, 106/1, 109, 110, 111, 112, 114 hely raj zi
szá mú in gat la no kat, va la mint az 50/1, 50/2, 50/3 és 80/1
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hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 18. szá zad kö ze pén
épült ba rokk stí lu sú ró mai ka to li kus temp lom épí té sze ti
 értékeinek meg õr zé se.

19.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Gyõr-Mo son-Sop ron
 megyei Ma gyar ke reszt úr, Kos suth La jos u. 66. szám alat ti, 
164 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 54, 55/1, 56, 74/2, 163/1, 
163/2, 165/1, 165/3, 165/4, 167/2, 167/3 hely raj zi szá mú
in gat la no kat, va la mint a 74/1, 100, 167/1 hely raj zi szá mú
köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1750 kö rül épült
 barokk stí lu sú ró mai ka to li kus temp lom épí té sze ti ér té ke i -
nek és be ren de zé sé nek, va la mint a plé bá nia épü le te épí té -
sze ti és mû vé szet tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

20.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bé kés me gyei Mezõ -
hegyes, 783 hely raj zi szá mú in gat la non álló Tra un-sír ká -
pol na épü le tét.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Tra un Ja kab ménes -
parancsnok ál tal 1816-ban emel te tett sír ká pol na építé -
szeti, kép zõ- és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

21.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei Mis kolc, Szé che nyi u. 19. szám alat ti, 2512/1
hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2456/1, 2459/2, 2460/3,
2461/3, 2511/1, 2511/4, 2511/5, 2513/2, 2513/4, 2513/5,
2513/6 hely raj zi szá mú in gat la no kat, a 2456/2, 2461/4,
2513/7 hely raj zi szá mú köz te rü le te ket, va la mint a 2481

hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1911-ben Ha jós
 Alfréd és Vil lá nyi Já nos ter vei sze rint épült sze cesszi ós
épü let, az ún. We id lich Ud var épí té sze ti és ipar mû vé sze ti
ér té ke i nek meg õr zé se.

22.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei Mis kolc, Szé che nyi u. 67. szám alat ti, 3636/1 és
3637 hely raj zi szá mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3632, 3633, 3634, 3638,
3646, 3647/1, 3648, 3649, 3694, 3695 hely raj zi szá mú
 ingatlanokat, va la mint a 3688 hely raj zi szá mú köz te rü let
fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá zad utol só har -
ma dá ban épült his to ri zá ló stí lu sú la kó ház épí té sze ti és
ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

23.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei Mis kolc, Sze me re u. 20. szám alat ti, 8492 hely raj -
zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 8488, 8490, 8491, 8493
hely raj zi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1900 kö rül épült his to -
ri zá ló stí lu sú la kó ház épí té sze ti és ipar mû vé sze ti ér té ke i -
nek meg õr zé se.

24.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Pécs,
18557 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.
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(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja Zsol nay Vil mos
1907-ben fel ál lí tott, Schu lek Fri gyes, Hor vay Já nos és
Apá ti Abt Sán dor ál tal ké szí tett em lék szob ra képzõmû -
vészeti ér té ke i nek meg õr zé se.

25.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Pécs,
Fel sõ ma lom u. 15. szám alat ti, 16630 hely raj zi szá mú
 ingatlant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1912 kö rül épült sze -
cesszi ós stí lu sú la kó ház épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

26.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Pécs,
Vá ra dy An tal u. 6. szám alat ti, 18663 hely raj zi szá mú
 ingatlant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Pi at sek Gyu la ter vei
alap ján 1882–1883-ban épült his to ri zá ló la kó ház építé -
szeti ér té ke i nek meg õr zé se.

27.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Pécs vá -
rad, Kos suth tér, 988 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1780 kö rül emelt
 Nepomuki Szent Já nos-szo bor mû vé szet tör té ne ti ér té ke i -
nek meg õr zé se.

28.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei So mogy -
hárs ágy, Rá kó czi u. 63/A szám alat ti, 11 hely raj zi szá mú
 ingatlant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 12 és 13 hely raj zi szá mú
in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1832-ben emelt
klasszi cis ta stí lu sú kõ ke reszt mû vé szet tör té ne ti ér té ke i nek 
meg õr zé se.

29.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei So mogy -
hárs ágy, Rá kó czi utca, 66 hely raj zi szá mú in gat la non álló
Ne po mu ki Szent Já nos-szob rot.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 29/2, 34/2, 36, 67/1, 67/2, 
114, 119, 120 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint a 30,
35, 65/1, 65/2, 65/3, 66 hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti
in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1794-ben Buck Já nos
ál tal ké szí tett Ne po mu ki Szent Já nos-szo bor mû vé szet tör -
té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

30.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Gyõr-Mo son-Sop ron
 megyei Sop ron, Pó csi u. 2. szám alat ti, 2730 hely raj zi szá -
mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2247/1, 2722, 2726/3,
2727, 2728, 2729, 2731, 2740, 2741, 2743 hely raj zi szá mú 
in gat la no kat, va la mint a 2522, 2732 hely raj zi szá mú köz -
te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm
ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Schil ler Já nos ter vei
alap ján 1901-ben épült his to ri zá ló stí lu sú la kó épü let, az
ún. Hattyú-ház épí té sze ti és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek
meg õr zé se.

31.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Csong rád me gyei Sze ged,
Jó si ka u. 10. szám alat ti, 3222/1 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3215, 3216, 3217, 3218,
3221, 3222/2, 3227, 3228, 3229, 3245, 3258, 3268 hely -
raj zi szá mú in gat la no kat, a 3220, 3223 hely raj zi szá mú
köz te rü le te ket, va la mint a 3231, 3246 és 3259 hely raj zi
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szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka -
szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kategó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Ba um horn Li pót ter vei
alap ján 1900 és 1903 kö zött épült his to ri zá ló stí lu sú zsi na -
gó ga épí té sze ti, kép zõ- és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg -
õr zé se.

32.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Csong rád me gyei Sze -
ged, Szent há rom ság sgt. 2. szám alat ti, 3506 hely raj zi szá -
mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3508 hely raj zi szá mú
 ingatlant je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1910–1911-ben
 Raichl J. Fe renc ter vei alap ján sze cesszi ós stí lus ban épült
pa lo ta épí té sze ti, kép zõ- és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg -
õr zé se.

33.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a So mogy me gyei Szent -
gáloskér, 076 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1895-ben épült his to ri -
zá ló stí lu sú Svas tits-Bo gyay sír ká pol na épí té sze ti és
 mûvészettörténeti ér té ke i nek meg õr zé se.

34.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém me gyei Szent -
ja kab fa, 2 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 1, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 10/2,
11/1, 11/2, 13, 14, 78/1, 78/2 hely raj zi szá mú in gat la no kat, 
va la mint az 53/3 és 53/4 hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti 
in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1768-ban épült ba rokk 
stí lu sú ró mai ka to li kus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek és
be ren de zé sé nek meg õr zé se.

35.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Szent -
lász ló, Zrí nyi utca, 163 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 18. szá zad utol só
 negyedében ké szült ba rokk stí lu sú Ne po mu ki Szent Já nos- 
szo bor mû vé szet tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

36.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Nóg rád me gyei Szi rák,
Pe tõ fi u. 96. szám alat ti, 194 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 192/2, 193, 195, 197, 198, 
199, 200 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint a 196
hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1747-ben épült és a
19. szá zad elsõ ne gye dé ben bõ ví tett kú ria épí té sze ti és
ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

37.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém me gyei  Tagyon,
Pe tõ fi u. 24. szám alat ti, 21 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 16, 20, 22, 24/1, 24/2, 30,
31, 32, 57 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint az 5/4
és 17 hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal
ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1764-ben épült ba rokk 
stí lu sú ró mai ka to li kus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek és
be ren de zé sé nek meg õr zé se.

38.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Gyõr-Mo son-Sop ron
 megyei Tár nok ré ti, Fõ u. 41. szám alat ti, 19/1 és 19/2 hely -
raj zi szá mú in gat la no kat.
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(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 17, 21, 65/2, 67, 70, 74
hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint a 20, 66/2, 49/1
hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1785-ben épült evan -
gé li kus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek és be ren de zé sé nek,
va la mint a lel kész lak épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

39.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pest me gyei Tura, Park
utca, 2069/1 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2068, 2069/2, 2071,
2072, 2073/1, 2073/2, 2210, 2280/2, 2281 hely raj zi szá mú
in gat la no kat, va la mint a 2059, 2146, 2147, 2207/2 hely -
rajzi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
 szakaszát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1808-ban épült mag tár 
épí té sze ti és tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

40.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém me gyei Vi nár,
Temp lom tér, 5 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 4, 6, 7, 8, 103, 104, 105,
106 hely raj zi szá mú in gat la no kat, va la mint a 109 hely raj zi 
szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok kal ha tá rolt sza ka szát
 jelölöm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
ri á ba so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a ko ráb bi gó ti kus stí lu sú
temp lom fel hasz ná lá sá val 1838-ban épült ró mai ka to li kus
temp lom épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

41.  §

(1) Meg szün te tem a Veszp rém me gyei Áb ra hám hegy,
2545 hely raj zi szá mú in gat lan nak a 14632/1983. OMF sz.
ha tá ro zat tal ki mon dott 9596 törzs szá mú mû em lé ki vé dett -
sé gét.

(2) A mû em lé ki vé de lem alatt álló népi la kó épü let
 mûemléki ér té ke it hely re ál lít ha tat la nul el vesz tet te.

42.  §

(1) Meg szün te tem a Pest me gyei Tá pió sze le, Béke út
2. szám alat ti, 104 hely raj zi szá mú in gat lan nak a
17297/1960. ÉM sz. ha tá ro zat tal ki mon dott 7369 törzs -
számú mû em lé ki vé dett sé gét.

(2) A mû em lé ki vé de lem alatt álló egy ko ri Kál dy-kú ria
meg sem mi sült.

43.  §

Az e ren de let ben mû em lé ki vé dett ség alá he lye zett épít -
mé nyek fenn tar tá sá ról, jó kar ban tar tá sá ról a mû em lék
 tulajdonosa, va gyon ke ze lõ je, il let ve a tu laj do no si jo gok
gya kor ló ja, to váb bá jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben in gye nes hasz ná ló ja a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl
 szóló 2001. évi LXIV. tör vény sze rint kö te les gondos -
kodni.

44.  §

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

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

A szociális és munkaügyi miniszter
2/2007. (II. 9.) SZMM

rendelete

a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az érin tett mun kál ta tói
és mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kel egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM ren de let (a továb biak ban: R.) 12. §-ának
(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Mvt. 83.  §-ához]

„(5) A mun ka biz ton sá gi szak ér tõi en ge dély az alap -
képesítéshez tar to zó szak te rü let re, va la mint a 6. szá mú
mel lék let 23–25. pont ja i ban fel so rolt szak te rü le tek re
 adható meg.”
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2.  §

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

(2) Az R. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2.  számú mel lék le te lép.

3.  §

(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 se kor fo lya mat ban lévõ,
 valamint e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in dult ható -
sági ügyek ben ki adott mun ka biz ton sá gi szak ér tõi en ge -
dély, il let ve az R. 12. §-ának (8) be kez dé se sze rint meg -
hosszab bí tott en ge dély csak az R. e ren de let tel meg ál la pí -
tott 6. szá mú mel lék let ben fel so rolt szak ér tõi te rü le tek re
ad ha tó meg.

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

1. számú melléklet
a 2/2007. (II. 9.) SZMM rendelethez

[1/b. számú melléklet
az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez]

Az Mvt. 21.  §-ának (5) bekezdése alá tartozó
egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

1. Hely szí ni össze sze re lé sû gépi meg haj tá sú da ruk
2. Jár mû ürí tés és -moz ga tás hely szí ni össze sze re lé sû

kü lön le ges be ren de zé sei
3. Sze mély eme lés re ide ig le ne sen fel hasz nál ha tó eme -

lõ be ren de zé sek

2. számú melléklet
a 2/2007. (II. 9.) SZMM rendelethez

[6. számú melléklet
az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez]

Munkabiztonsági szakértõi szakterületek

1. Ál lat te nyész tés tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton -
sá ga

2. Anyag moz ga tás tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz -
ton sá ga

3. Bá nyá sza ti te vé keny ség tech no ló gi á ja és esz kö ze i -
nek biz ton sá ga

4. Egész ség ügyi te vé keny ség tech no ló gi á ja és esz kö -
ze i nek biz ton sá ga

5. Eme lõ gép tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga
6. Ener gia elõ ál lí tás, szál lí tás, tá ro lás tech no ló gi á ja

és esz kö ze i nek biz ton sá ga
7. Épí tõ ipa ri ki vi te le zés tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek

biz ton sá ga
8. Er dõ gaz dál ko dás tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz -

ton sá ga
9. Fel dol go zó ipa ri te vé keny ség tech no ló gi á ja és esz -

kö ze i nek biz ton sá ga
10. Fû tés, szel lõ zés tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz -

ton sá ga
11. Hír köz lés és elekt ro ni ka tech no ló gi á ja és esz kö ze i -

nek biz ton sá ga
12. Hul la dék ke ze lés tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz -

ton sá ga
13. Ipar i al pin tech ni ka tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek

biz ton sá ga
14. Ke res ke del mi és ven dég lá tó-ipa ri te vé keny ség

tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga
15. Mun ka he lyi zaj és rez gés el le ni vé de lem
16. Mû vé sze ti te vé keny ség tech no ló gi á ja és esz kö ze i -

nek biz ton sá ga
17. Nö vény ter mesz tés tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek

biz ton sá ga
18. Sport- és nem mû vé sze ti célú szó ra koz ta tá si te vé -

keny ség tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga
19. Szál lí tás tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga
20. Tá ro lás, rak tá ro zás tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek

biz ton sá ga
21. Vi lá gí tás tech ni ka
22. Víz gaz dál ko dás tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz -

ton sá ga
23. Be ru há zás szer ve zés
24. Üzem- és mun ka szer ve zés
25. Mun ka vé de lem gaz da sá gi elem zé se

A szociális és munkaügyi miniszter
3/2007. (II. 9.) SZMM

rendelete

egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 13/A.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, 19.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 20.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 39.  §-a (5) be kez dé se b) pont já nak 2. al -
pont já ban, va la mint 58.  §-a (8) be kez dé sé nek b) pont já -
ban, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 24.  §-ának (9)–(10) be kez dé sé ben és 49.  §-ának
o) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a 23.  §-ban
fog lal tak te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
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kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fog lal koz ta tás po li ti -
kai jog kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint
a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésére nyújtható támogatásról  szóló
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

1.  §

A fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint
a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let (a továb biak ban: R1.) 6.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § (1) Kép zé si tá mo ga tás ként – a (2)–(4) be kez dés -
ben és az Flt. 14.  §-a (4) be kez dé sé ben fog lal tak figye -
lembe véte lével – ke re set pót ló jut ta tás vagy ke re set ki egé -
szí tés nyújt ha tó, to váb bá rész ben vagy egész ben meg té rít -
he tõ a kép zõ in téz mény ál tal meg ál la pí tott kép zé si költ -
ség, va la mint a kép zés hez kap cso ló dó szál lás, élel me zés
és a he lyi, il le tõ leg hely kö zi uta zás költ sé ge.

(2) Ke re set pót ló jut ta tás a kép zés ben részt ve võ sze -
mély ré szé re ak kor ál la pít ha tó meg, ha az el mé le ti kép zés
vagy az egy ide jû leg foly ta tott el mé le ti és gya kor la ti kép -
zés idõ tar ta ma he ten te leg alább a húsz órát el éri (a továb -
biak ban: in ten zív kép zés).

(3) Kép zé si tá mo ga tás ab ban az eset ben ad ha tó, ha a
kép zést a mun ka ügyi köz pont aján lot ta fel, vagy az ab ban
tör té nõ rész vé tel lel a kép zés meg kez dé se elõtt egyet ér tett.
Ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély ré szé re
kép zé si tá mo ga tás in ten zív kép zés ben tör té nõ rész vé tel
ese tén nyújt ha tó.

(4) A kép zé si tá mo ga tást az el mé le ti és gya kor la ti kép -
zés, va la mint a kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges és a kép -
zés be fe je zé sét kö ve tõ elsõ záró vizs gá ra tör té nõ fel ké szü -
lés idõ tar ta má ra, to váb bá ezen vizs ga nap já ra kell bizto -
sítani.”

2.  §

Az R1. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.  § (1) Az Flt. 17.  §-a alap ján an nak ré szé re, akit
a mun ka ügyi köz pont leg alább há rom hó nap ja ál lás ke re -
sõ ként nyil ván tart, és aki ön ma ga fog lal koz ta tá sát egyé ni
vál lal ko zás ke re té ben, gaz da sá gi tár sa ság – a tár sa ság
 tevékenységében sze mé lye sen köz re mû kö dõ – tag ja ként,
a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör -
vény 3.  §-a 18. pont já ban meg ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi
õs ter me lõ ként old ja meg, a kö vet ke zõ tá mo ga tá sok nyújt -
ha tók:

a) 3 mil lió Ft-ig ter je dõ tõ ke jut ta tás vissza té rí ten dõ
vagy vissza nem té rí ten dõ for má ban, és

b) leg fel jebb hat hó nap idõ tar tam ra, ha von ta a kö te le zõ 
leg ki sebb mun ka bér össze gé ig ter je dõ tá mo ga tás.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo -
ga tás meg ál la pí tá sá nak to váb bi fel té te le – a be ru há zás
költ sé gé nek leg alább 20 szá za lé kát el érõ – sa ját for rás,
 továbbá a tá mo ga tás vissza té rí té se, il le tõ leg kö te le zett ség -
sze gés  miatt tör té nõ vissza fi ze té se ese té re anya gi biz to sí -
ték meg lé te.

(3) Az (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott
 támogatások – pá lyá za ti el já rás alap ján – együt te sen és
 külön-külön is nyújt ha tók.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás ra meg -
hir de tett pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell:

a) a pá lyá zat ki írá sá nak cél ját,

b) a pá lyá za ton tör té nõ rész vé tel fel té te le it,

c) a pá lyá zat ke re té ben nyújt ha tó tá mo ga tás for rá sát,
mér té két,

d) a tá mo ga tás – vissza té rí ten dõ vagy vissza nem té rí -
ten dõ – for má já nak meg je lö lé sét, il le tõ leg az egyes for -
mák igény be vé te lé nek fel té te le it,

e) a pá lyá zó ré szé rõl ren del ke zés re álló sa ját anya gi erõ 
szük sé ges mér té két,

f) az ön fog lal koz ta tás meg va ló su lá sá nak ha tár ide jét,
idõ tar ta mát,

g) a pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írásokat és a
 kötelezõen csa to lan dó mel lék le te ket,

h) a szer zõ dés sze gés jog kö vet kez mé nye it, to váb bá

i) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lyét és ha tár ide jét, a 
 pályázatot el bí rá ló szerv meg ne ve zé sét, a pá lyá zat el bí rá -
lá sá nak ha tár ide jét.

(5) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sá nak kez dõ nap ja:

a) a be je len té si kö te le zett ség gel járó egyé ni vál lal ko -
zás lét re ho zá sa ese tén a vál lal ko zói iga zol vány, il le tõ leg
ha más jog sza bály vál lal ko zói te vé keny ség foly ta tá sá nak
fel té te le ként más ok irat ki ál lí tá sát írja elõ, az ok irat át vé te -
lé nek nap ja,

b) me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi te vé keny ség ese té ben a
me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány ki ál lí tá sá nak nap ja,

c) min den más vál lal ko zás ese té ben a vál lal ko zás cég -
jegy zék be tör té nõ be jegy zé sé nek, il let ve a vál to zás be -
jegy zés nek a nap ja.

(6) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ a vál lal ko zás vagy me zõ -
gaz da sá gi õs ter me lõi te vé keny ség meg szû né sét kö te les
öt na pon be lül a mun ka ügyi köz pont nak be je len te ni.”

3.  §

Az R1. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11.  § (1) Az Flt. 16.  §-ában meg ha tá ro zott tá mo ga tás
(a továb biak ban: bér tá mo ga tás) hát rá nyos hely ze tû, to váb -
bá meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mély fog lal koz ta tá -
sá hoz ál la pít ha tó meg.
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(2) A bér tá mo ga tás meg ál la pí tá sa kor
a) hát rá nyos hely ze tû sze mély nek kell te kin te ni azt

a sze mélyt, aki
aa) ál lás ke re sõ, és

1. leg fel jebb alap fo kú is ko lai vég zett ség gel rendel -
kezik, vagy

2. a fog lal koz ta tás meg kez dé se kor az öt ve ne dik élet -
évét be töl töt te, vagy

3. 25. élet évét be nem töl tött pá lya kez dõ ál lás ke re sõ,
vagy

4. a fog lal koz ta tás meg kez dé sét meg elõ zõ 16 hó nap
alatt leg alább 12 hó na pig, 25. élet évét be nem
 töltött,  pályakezdõ ál lás ke re sõ nek nem te kint he tõ
sze mély ese té ben 8 hó nap so rán 6 hó na pig állás -
keresõként volt nyil ván tart va, vagy

5. a sa ját ház tar tá sá ban leg alább egy 18 éves nél fi a ta -
labb gyer me ket egye dül ne ve l, vagy

6. a fog lal koz ta tás meg kez dé sét meg elõ zõ 12 hó na -
pon be lül gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer mek -
ne ve lé si  támogatásban, il le tõ leg ter hes sé gi-gyer -
mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do zá si díj ban
vagy ápo lá si díj ban ré sze sült, vagy

7. a fog lal koz ta tás meg kez dé sét meg elõ zõ 12 hó na -
pon be lül elõ ze tes le tar tóz ta tás ban volt, sza bad -
ság vesz tés, vagy el zá rás bün te té sét töl töt te;

ab) olyan mun ka vál la ló, akit mun ka he lyé nek elvesz -
tése fe nye get, és

1. az öt ve ne dik élet évét be töl töt te, vagy
2. élet kor ra te kin tet nél kül leg fel jebb alap fo kú is ko lai 

vég zett ség gel ren del ke zik;
b) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mély nek kell

 tekinteni azt az ál lás ke re sõt,
ba) aki nek mun ka ké pes ség-csök ke né sé nek mér té ke

– az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos
 Orvosszakértõi In té ze té nek, il le tõ leg az Or szá gos Or vos -
szak ér tõi In té zet, vas utas biz to sí tot tak ese té ben a Ma gyar
Ál lam vas utak Or vos szak ér tõi In té ze té nek szak vé le mé nye
sze rint – leg alább a 40 szá za lé kot el éri, vagy

bb) aki a mun ka ké pes ség-csök ke né sé nek mér té ké rõl
a ba) pont ban meg ha tá ro zott szerv iga zo lá sá val nem ren -
del ke zik, de – fog lal ko zás-egész ség ügyi szak el lá tó hely
szak vé le mé nye alap ján – meg ál la pít ha tó, hogy mun ka vál -
la lá si és mun ka hely-meg tar tá si esé lyei tes ti vagy szel lem i
ká ro so dá sa  miatt csök ken tek.

(3) A (2) be kez dés aa) pont 4. al pont já ban meg ha tá ro -
zott 12 hó na pos, il le tõ leg 25. élet évét be nem töl tött,
 pályakezdõ ál lás ke re sõ nek nem te kint he tõ sze mély ese té -
ben 6 hó na pos ál lás ke re sõ ál la pot idõ tar ta má nak szá mí tá -
sá nál az ál lás ke re sõ ál la pot nak a kö vet ke zõ fog lal koz ta tá -
sok ban tör té nõ rész vé telt köz vet le nül meg elõ zõ és kö ve tõ
idõ tar ta mát össze kell adni:

a) az Flt. 29.  §-a (1) be kez dé sé nek b)–d) pont já ban
meg ha tá ro zott idõ tar ta mok,

b) az Flt. 16/A.  §-a sze rint tá mo ga tott köz hasz nú mun -
ka vég zés,

c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz mun ka -
prog ram, to váb bá

d) a rend sze res szo ci á lis se gélyt ké rel me zõ igény jo go -
sult ak tív korú nem fog lal koz ta tott szá má ra a te le pü lé si
ön kor mány zat ál tal a te le pü lést érin tõ köz fel adat el lá tá sa
ér de ké ben szer ve zett egyéb mun ka.

(4) Nem nyújt ha tó bér tá mo ga tás a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény 106.  §-a, 150.  §-a 
(1) be kez dé se, va la mint a 193/C.  §-ának a) pont ja sze rin ti
fog lal koz ta tás hoz.

(5) A bér tá mo ga tás irán ti ké rel met a fog lal koz ta tás
meg kez dé sét meg elõ zõ en kell a mun ka ügyi köz pont hoz
be nyúj ta ni.

(6) A (2) be kez dés aa) és b) pont já ban meg je lölt sze -
mély fog lal koz ta tá sá hoz tá mo ga tás an nak a mun ka adó nak
nyújt ha tó, amely az Flt. 8.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont -
jában meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek a ké re lem ben meg -
je lölt mun ka kö rök re vo nat ko zó an an nak be nyúj tá sát meg -
elõ zõ hat hó nap ban ele get tett, va la mint a mun ka ügyi köz -
pont ál tal köz ve tí tett sze mély fog lal koz ta tá sát vál lal ja.

(7) A (2) be kez dés ab) pont já ban meg ha tá ro zott mun -
kavállaló to vább fog lal koz ta tá sá hoz tá mo ga tás ab ban az
eset ben ál la pít ha tó meg, ha

a) a mun ka vi szony – a mun ka adó mû kö dé si kö ré be tar -
to zó ok ból – ren des fel mon dás sal tör té nõ megszünteté -
sérõl a mun ka vál la lót írás ban tá jé koz tat ták, vagy

b) a ha tá ro zott idõ re lé te sí tett mun ka vi szony a tá mo ga -
tás irán ti ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ ki lenc ven na pon
 belül meg szû nik, és

c) a to vább fog lal koz ta tást vál la ló mun ka adó a mun ka -
vi szony meg szün te té sét, il le tõ leg meg szû né sét megelõ -
zõen, vagy azt kö ve tõ 60 na pon be lül a mun ka vál la ló val
mun ka szer zõ dést köt.

(8) A (7) be kez dés ben meg je lölt fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén sem nyújt ha tó tá mo ga tás, ha a továbbfoglalkoz tatás 
a mun ka vi szonyt meg szün te tõ, il le tõ leg megszün tetni
 kívánó, vagy olyan mun ka adó nál tör té nik,

a) amely nek tu laj do no sa – rész ben vagy egész ben –
azo nos a mun ka vi szonyt meg szün te tõ, il le tõ leg meg szün -
tet ni kí vá nó mun ka adó tu laj do no sá val, vagy

b) a két mun ka adó kö zül leg alább az egyik va la mely
arány ban tu laj do no sa a má sik mun ka adó nak, vagy

c) a két mun ka adó egy har ma dik szer ve zet hez kö tõ dõ
tu laj don jo gi vi szo nya alap ján áll kap cso lat ban egy más sal.

(9) A bér tá mo ga tás ki zá ró lag az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a fog lal koz ta tás ra
nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló
2002. de cem ber 5-i 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let) ren -
del ke zé se i vel össz hang ban nyújt ha tó. Az igé nyel he tõ
 támogatás össze gé nek meg ha tá ro zá sa kor figye lembe kell
ven ni a bi zott sá gi ren de let 8. cik ké nek (4) be kez dé sé ben
fog lalt ren del ke zé se ket. Az összeg ki szá mí tá sá nál figye -
lembe kell ven ni az Mt. 85/A.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rinti mun kál ta tó ese té ben a jog elõd mun kál ta tó ré szé re
nyúj tott tá mo ga tást is.
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(10) Meg kell szün tet ni a bér tá mo ga tás fo lyó sí tá sát,
 illetõleg a ki fi ze tett tá mo ga tást – a kö te le zett ség sze gés
ará nyá ban rész ben vagy egész ben – vissza kell fi zet ni, ha
a mun ka adó a 12 hó nap idõ tar tam ra vál lalt fog lal koz ta tá si
kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get. Men te sül a mun ka adó
a vissza fi ze té si kö te le zett ség alól, ha iga zol ja, hogy a mun -
ka vi szony azon na li ha tállyal a pró ba idõ alatt, a mun ka adó
rend kí vü li fel mon dá sa, jog utód nél kü li meg szû né se, vagy
a mun ka vál la ló ren des fel mon dá sa kö vet kez té ben szûnt
meg, il le tõ leg a mun ka adó ál tal el ren delt ál lás idõ mér té ke
a fog lal koz ta tá si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt nem éri el
a 20 mun ka na pot.”

4.  §

Az R1. 11/A.  §-át meg elõ zõ cím, to váb bá a 11/A.  § he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Bérköltség támogatás

11/A.  § Az Flt. 19/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott mun ka bér és já ru lé ka i nak tá mo ga tá sa (a to váb bi ak -
ban: bér költ ség tá mo ga tás) a prog ram cél cso port já hoz tar -
to zó, va la mint a prog ram meg va ló sí tá sá ban köz re mû kö dõ
sze mé lyek fog lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó.”

5.  §

Az R1. 12.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A köz hasz nú mun ka vég zés tá mo ga tá sá ra a 11.  §
(4) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni
kell.”

6.  §

Az R1. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Azok nak a te le pü lé sek nek a jegy zé két, ahol a köz -
hasz nú mun ka vég zés tá mo ga tá sa a fog lal koz ta tás hoz kap -
cso ló dó köz vet len költ ség ki lenc ven szá za lé ká ig ter jed het, 
va la mint a ma ga sabb össze gû tá mo ga tás nyúj tá sá nak fel té -
te le it a mun ka ügyi köz pont – a mun ka ügyi ta nács vé le mé -
nyé nek meg hall ga tá sát kö ve tõ nyolc na pon be lül – nyil vá -
nos ság ra hoz za.”

7.  §

Az R1. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18.  § (1) Az Flt. 18.  §-a alap ján vissza nem té rí ten dõ

mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás nyújt ha tó a mun ka vál la lók
lét szá má nak nö ve lé sé vel tar tós fog lal koz ta tást biz to sí tó,

az Mt. 73.  §-ában meg ha tá ro zott mun kál ta tó (a továb biak -
ban: ked vez mé nye zett) ré szé re

a) re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás for má já ban az új
mun ka he lyek te rem té sé hez, meg lé võ mun ka he lyek bõ ví -
té sé hez, új tech no ló gia be ve ze té sé hez szük sé ges épí té si
költ sé gek hez, tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak be -
szer zé sé hez (a továb biak ban: re gi o ná lis be ru há zá si tá mo -
ga tás),

b) be ru há zás hoz kap cso ló dó fog lal koz ta tá si tá mo ga -
tás ként az új mun ka he lyek te rem té sé vel össze füg gõ sze -
mé lyi jel le gû rá for dí tá sok hoz (a továb biak ban: fog lal koz -
ta tá si tá mo ga tás).

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt tá mo ga tás an nak
a ked vez mé nye zett nek nyújt ha tó, amely

a) a mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás irán ti ké rel mét, il le -
tõ leg pá lyá za tát a be ru há zás meg kez dé se elõtt be nyújt ja,

b) a tá mo ga tás ke re té ben el szá mol ha tó költ sé gek leg -
alább 25%-át sa ját for rás ból biz to sít ja,

c) ren del ke zik a kö te le zett sé gek tel je sí té sét elõ se gí tõ
anya gi biz to sí ték kal,

d) kö te le zett sé get vál lal arra, hogy
da) a tá mo ga tá si igény ben meg je lölt összeg nél ke ve -

sebb tá mo ga tás meg ál la pí tá sa ese tén a meg va ló sí tás hoz
szük sé ges pénz ügyi fe de zet kü lön bö ze tét pó tol ja, vagy
a be ru há zás meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó ter vét a ren del ke -
zés re álló össze gek figye lembe véte lével át dol goz za,

db) a be ru há zást a tá mo ga tá si igényt el bí rá ló szerv
(10) be kez dés sze rin ti ér te sí té sét köve tõen kez di meg,

dc) a be ru há zást an nak meg kez dé sé tõl szá mí tott két
éven be lül be fe je zi,

dd) a mun ka vál la ló kat a tá mo ga tá si igény ben meg je lölt 
lét szám ban a be ru há zás be fe je zé sé tõl szá mí tott 90 na pon
be lül mun ka vi szony ke re té ben al kal maz za, majd azt kö ve -
tõ en a be ru há zás ra te kin tet tel al kal ma zott lét szá mot és
a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ 12 hó nap ban meg lé võ
 átlagos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mot együt te sen fog lal -
koz tat ja (fog lal koz ta tá si kö te le zett ség).

(3) A fog lal koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se so rán az
át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám alatt a Köz pon ti Sta -
tisz ti kai Hi va tal lét szám szá mí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásai
sze rint szá mí tott lét szá mot kell ér te ni az zal, hogy a rész -
mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak a tel jes mun ka idõ ben
 alkalmazottak ará nyos tört ré szé nek fe lel nek meg.

(4) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás
a) a 27/A.  §-ban fog lal tak alap ján a tá mo ga tás ból ki zárt 

mun kál ta tó ré szé re,
b) an nak, aki a Mun ka erõ pi a ci Alap ból, va la mint az

Ak tív fog lal koz ta tá si cé lok tá mo ga tá sa fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat ból a pá lyá zat be nyúj tá sá nak hó nap ját meg elõ -
zõ há rom év ben a pá lyá za tá ban meg je lölt be ru há zás hoz
mun ka hely te rem tõ be ru há zá si tá mo ga tás ban ré sze sült,

c) an nak, aki a Mun ka erõ pi a ci Alap ból, va la mint az
Ak tív fog lal koz ta tá si cé lok tá mo ga tá sa fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat ból a b) pont ban meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt
el nyert mun ka hely te rem tõ tá mo ga tá sok kal kap cso la tos
kö te le zett sé ge it ha tár idõ re nem tel je sí tet te,
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d) an nak, aki a be ru há zás he lye sze rin ti re gi o ná lis mun -
ka ügyi köz pont ille té kességi te rü le tén a pá lyá zat be nyúj tá -
sát meg elõ zõ fél éves idõ szak ban a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény 94/A–94/G.  §-a sze -
rin ti cso por tos lét szám csök ken tést haj tott vég re,

e) an nak, aki a tá mo ga tá si igénnyel érin tett be ru há zást
a (10) be kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé te lét megelõ -
zõen meg kezd te,

f) csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt
álló szer ve zet nek.

(5) A tá mo ga tá si in ten zi tás mér té ke – be le ért ve a más
ál lam ház tar tá si for rá sok ból ka pott ál la mi tá mo ga tá so kat –
nem ha lad hat ja meg a Ró mai Szer zõ dés 87. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos
el já rá sok ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let [a továb biak ban:
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let] 30.  §-ában meg ha tá ro -
zott szá za lé kos mér té ket. Re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás 
ese té ben a 85/2004. (IV.19.) Korm. ren de let 30.  §-ában
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tást vagy a be ru há zás
 elszámolható tár gyi és im ma te ri á lis költ sé ge i nek há nya da -
ként, vagy – köz vet le nül a be ru há zá si pro jekt tel létre -
hozott mun ka he lyek ese tén – az al kal ma zott sze mély két
évre be csült bér költ sé ge i nek há nya da ként, vagy e fen ti két
mód szer kom bi nált al kal ma zá sá val kell ki szá mí ta ni, fel té -
ve, hogy a tá mo ga tás nem lépi túl a két faj ta szá mí tás al kal -
ma zá sá ból ere dõ ked ve zõbb ér té ket.

(6) A tá mo ga tás pá lyá za ti el já rás alap ján vagy az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 82.  § (1) be kez dé se sze rint – a Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um hoz be nyúj tott ké re lem alap ján – 
meg ho zott egye di kor mány dön tést köve tõen ve he tõ
igény be.

(7) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zat ki írá sá nak cél ját,
b) a pá lyá za ton tör té nõ rész vé tel fel té te le it,
c) a pá lyá zat ke re té ben nyújt ha tó tá mo ga tás for rá sát,

for má ját és mér té két,
d) a pá lyá zó ré szé rõl ren del ke zés re álló sa ját anya gi

erõ, to váb bá az anya gi biz to sí ték mér té két, for má ját,
e) azo kat az elõ írásokat, ame lye ket az ál lam ház tar tás

mû kö dé si rend jé rõl  szóló kü lön jog sza bály a pá lyá zat tar -
tal mi kö ve tel mé nye ként elõ ír, va la mint a szük sé ges mel -
lék le te ket,

f) a be ru há zás és a fog lal koz ta tás meg va ló su lá sá nak
ha tár ide jét, idõ tar ta mát,

g) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak rész le tes fel té te le it tar -
tal ma zó szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le it és ha tár ide jét,

h) a szer zõ dés sze gés jog kö vet kez mé nye it,
i) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lyét és ha tár ide jét, a

 pályázatot el bí rá ló szerv meg ne ve zé sét, a pá lyá zat el bí rá -
lá sá nak fõbb szem pont ja it és ha tár ide jét, to váb bá

j) az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét.
(8) A pá lyá za ti fel hí vást, il le tõ leg a pá lyá za ti úton nyúj -

tott tá mo ga tás fel té te le it a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz -
té ri um az in ter ne tes hon lap ján köz zé te szi.

(9) A pá lyá za tot a ter ve zett be ru há zás he lye sze rint ille -
té kes mun ka ügyi köz pont hoz, az egye di kor mány dön té sen 
ala pu ló ké rel met a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um -
hoz kell be nyúj ta ni.

(10) Ha a mun kál ta tó és a pá lyá zat ban, il le tõ leg ké re -
lem ben meg je lölt mun ka hely te rem tõ be ru há zás, tá mo ga -
tá si igény meg fe lel a jog sza bá lyi fel té te lek nek, azaz a
–  további rész le tes vizs gá lat tár gyát ké pe zõ – pá lyá zat,
 illetve ké re lem meg fe lel a je len ren de let ben, va la mint
a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott jo go sult sá gi fel té te -
lek nek, er rõl a pá lyá zót – a pá lyá zat, il le tõ leg ké re lem be -
nyúj tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül – írás ban tá jé koz tat ni kell.

(11) A pá lyá za ti úton nyúj tott tá mo ga tás ról a szo ci á lis
és mun ka ügyi mi nisz ter dönt.

(12) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti re gi o ná lis tá mo -
ga tás mun ka erõ-pi a ci prog ram ke re té ben tör té nõ nyúj tá sa
ese tén ez e pa rag ra fus ban, va la mint a 18/A.  §-ban fog lal ta -
kat az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a tá mo ga tás

a) bár mely mun ka adó [Flt. 58.  § (5) be kez dés c) pont]
ré szé re nyújt ha tó, és

b) a pá lyá zat el bí rá lá sá ról a mun ka erõ-pi a ci prog ra mot
in dí tó szerv dönt.”

8.  §

Az R1. a kö vet ke zõ 18/A.  §-sal egé szül ki, és a je len le gi
18/A.  § szá mo zá sa 18/C.  §-ra vál to zik:

„18/A.  § (1) Re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás in du ló
 beruházáshoz – a 18.  §-ban fog lal ta kon kí vül az e pa rag ra -
fus ban meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett, az Eu ró pai
 Közösséget 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
2006.11.1. 302/29, a továb biak ban: 1628/2006/EK bi zott -
sá gi ren de let) elõ írásaival össz hang ban – nyújt ha tó.

(2) Nem nyújt ha tó re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás
a) a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó nem ze ti

re gi o ná lis tá mo ga tás ról  szóló 2006/C 54/08 szá mú irány -
mu ta tás (a továb biak ban: irány mu ta tás) I. szá mú mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott acél ipa ri te vé keny ség hez,

b) a ha jó épí té si ága zat ba tar to zó te vé keny sé gek hez,
c) az irány mu ta tás ban meg ha tá ro zott szén bá nyá szat hoz,
d) az irány mu ta tás II. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro -

zott szin te ti kus szál-ipa ri te vé keny ség hez,
e) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös

szer ve zé sé rõl  szóló 104/2000/EK ta ná csi ren de let (HL L
17., 2000.1.21., 22–52. o.) sze rin ti ha lá sza ti és akvakul -
túra te vé keny sé get szol gá ló be ru há zá sok hoz, to váb bá
 halászati ter mé kek fel dol go zá sát és for gal ma zá sát szol -
gáló be ru há zás hoz,

f) az 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let 2. cikk (1) be -
kez dé sé nek n) pont ja ér tel mé ben az EK Szer zõ dés I. mel -
lék le té ben fel so rolt me zõ gaz da sá gi ter mé kek el sõd le ges
ter me lé sé hez,
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g) az 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let 2. cikk (1) be -
kez dés p) és q) pont já ban meg ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi
ter mé kek fel dol go zá sá hoz, for ga lom ba ho za ta lá hoz,

h) a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men té sé -
hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tás -
ról  szóló bi zott sá gi köz le mény (HL 2004/C 244/02.)
2.1 al pont ja sze rin ti ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás -
nak.

(3) A re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás ke re té ben a kö -
vet ke zõ költ sé gek szá mol ha tók el:

a) a be ru há zás cél ját szol gá ló
aa) tár gyi esz köz nek a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi

C. tör vény (a továb biak ban: Sztv.) 47–48.  §-ai, 51.  §-a sze -
rin ti be ke rü lé si ér té ke,

ab) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da -
lom, a li cenc és a know-how Sztv. 47–48.  §-ai, 51.  §-a sze -
rin ti be ke rü lé si ér té ke, nagy vál lal ko zás nál leg fel jebb
az el szá mol ha tó költ ség 50 szá za lé ká ig (a továb biak ban:
tá mo gat ha tó im ma te ri á lis ja vak),

vagy
b) a be ru há zás üzem be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik

 hónap vé gé ig új on nan lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal -
koz ta tott mun ka vál la lók – az Sztv. 79.  §-a sze rint el szá -
mol ha tó – sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sá nak 24 havi össze ge, 
a mun ka kör lét re ho zá sá nak nap já tól szá mít va.

(4) A tá mo ga tás ke re té ben új tár gyi esz kö zök és im ma -
te ri á lis ja vak költ sé gei szá mol ha tók el. Az el szá mol ha tó
költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell figye lembe ven ni, ha
az a ked vez mé nye zett és a vele kap csolt vál lal ko zá si
 viszonyban lévõ sze mély kö zött a szo ká sos pi a ci ár tól
 eltérõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült fel.

(5) Im ma te ri á lis ja vak hoz tá mo ga tás ak kor nyújt ha tó,
ha azo kat a ked vez mé nye zett

a) pi a ci fel té te lek mel lett har ma dik fél tõl vá sá rol ja, és
b) leg alább öt – kis- és kö zép vál lal ko zá sok (a továb -

biak ban: KKV) ese té ben leg alább há rom – évig ki zá ró lag
a re gi o ná lis tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te sít mény ben hasz -
nál ja, és

c) esz köz nyil ván tar tás ba ve szi, és az Sztv. 52–53.  §-a
sze rin ti ér ték csök ke nést al kal maz za.

(6) A (3) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ el szá mol ha tó
költ sé gek re nyúj tott tá mo ga tás ese tén a be ru há zás sal lét re -
ho zott ka pa ci tást a be ru há zás be fe je zé sé tõl (üzem be
 helyezés idõ pont já tól) szá mí tott leg alább öt – KKV ese -
tében leg alább há rom – évig fenn kell tar ta ni az érin tett
 régióban. Ez a kö ve tel mény – amennyi ben ezen idõ szak
alatt a gaz da sá gi te vé keny ség fenn tar tá sa biz to sí tott az
érin tett ré gi ó ban – nem aka dá lyoz za a tech no ló gi ai vál to -
zá sok  miatt kor sze rût len né vált tár gyi esz kö zök és im ma -
te ri á lis ja vak cse ré jét. A kor sze rût len né vált tár gyi esz kö -
zök és im ma te ri á lis ja vak cse ré jét kö ve tõ fenn tar tá si idõ -
szak ban a ked vez mé nye zett a tár gyi esz kö zök és imma -
teriális ja vak cse ré jé re tá mo ga tás ban nem ré sze sül het.

(7) A (3) be kez dés a) pont já ban meg je lölt el szá mol ha tó
költ sé gek re nyúj tott tá mo ga tás ese tén a (6) be kez dés ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gen túl me nõ en a foglalkozta -

tási kö te le zett sé get az érin tett ré gi ó ban leg alább há rom
– KKV ese té ben két – éven át fo lya ma to san, éves át la gos
sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám ra vo nat koz tat va tel je sí te ni
kell.

(8) A (3) be kez dés b) pont já ban meg je lölt el szá mol ha tó
költ sé gek alap ján nyúj tott mun ka hely te rem tést szol gá ló
be ru há zá si tá mo ga tás ese tén a fog lal koz ta tá si kö te le zett -
sé get az érin tett ré gi ó ban leg alább öt – KKV ese té ben
 három – éven át fo lya ma to san, éves át la gos sta tisz ti kai
 állományi lét szám ra vo nat koz tat va kell tel je sí te ni. Az
 újonnan lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott mun -
ka vál la lók szá ma a ked vez mé nye zett nél köz vet le nül tel jes 
mun ka idõ ben al kal ma zott sze mé lyek szá má nak net tó
 növekedése az elõ zõ 12 hó nap át la gá hoz ké pest. A mun ka -
he lye ket köz vet le nül a tá mo ga tott be ru há zá si pro jekt nek
kell lét re hoz nia.

(9) Egye di kor mány dön tés ese tén a 18.  § (2) be kez dés
dd) pont já ban meg ha tá ro zott 90 na pos idõ tar tam egy év -
ben is meg ha tá roz ha tó, il let ve a (7) be kez dé sé ben elõ írt
fel té tel tõl el le het te kin te ni.

(10) A tá mo ga tás ke re té ben nem szá mol ha tók el az
aláb bi költ sé gek:

a) a szint en tar tást szol gá ló tár gyi esz köz be ke rü lé si
 értéke,

b) in gat lan, föld te rü let vá sár lá sa,

c) gép jár mû vek be ke rü lé si ér té ke,

d) szál lí tá si ága zat ban a szál lí tó be ren de zé sek (gör dü lõ 
esz kö zök) be ke rü lé si ér té ke,

e) bér le ti dí jak, lí zing költ sé gek,

f) a (3) be kez dés ab) al pont sze rin ti im ma te ri á lis ja vak
be ke rü lé si ér té ke, ha azt a ked vez mé nye zett nem ki zá ró lag 
a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te sít mény ben hasz nál ja,

g) a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett tár gyi esz köz be ke -
rü lé si ér té ke,

h) a 18.  § (10) be kez dé sé ben sze rep lõ írá sos ér te sí tés
át vé te lét meg elõ zõ en fel me rült költ sé gek.”

9.  §

Az R1. 18/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„18/B.  § (1) Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás – a 18.  §-ban
fog lal ta kon kí vül az e pa rag ra fus ban meg ha tá ro zott fel -
tételek mel lett, a 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let elõ -
írásaival össz hang ban – tár gyi esz köz re vagy im ma te ri á lis
ja vak ra irá nyu ló be ru há zás sal lét re ho zott mun ka he lyen
tör té nõ fog lal koz ta tás hoz nyújt ha tó, ha a ked vez mé nye -
zett az új mun ka he lyen olyan mun ka vál la ló mun ka vi szony 
ke re té ben tör té nõ al kal ma zá sá ra vál lal kö te le zett sé get,

a) aki elsõ al ka lom mal lé te sít mun ka vi szonyt,

b) aki ál lás ke re sõ,

c) akit mun ka vi szo nya meg szû né sé rõl, il le tõ leg meg -
szün te té sé rõl írás ban ér te sí tet tek.
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(2) A fog lal koz ta tá si tá mo ga tás nem nyújt ha tó
a) a 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let 1. cikk (2) be -

kez dé sé ben meg ha tá ro zott szén bá nyá sza ti, ha jó épí té si és
szál lí tá si ága za tok ban, to váb bá

b) a 18/A.  §-ban fog lalt tá mo ga tás sal együtt,
c) a 18.  § (10) be kez dé sé ben sze rep lõ írá sos ér te sí tés

át vé te lét meg elõ zõ en fel me rült sze mé lyi jel le gû rá for dí tá -
sok hoz,

d) a be ru há zás meg kez dé se elõtt lét re ho zott munka -
helyekhez.

(3) Az el szá mol ha tó költ ség ként a mun ka vi szony ke re -
té ben új on nan al kal ma zás ra ke rü lõ mun ka vál la lók 24 havi
fog lal koz ta tá sá hoz kap cso ló dó, az Sztv. 79.  §-a sze rin ti
sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok ve he tõk figye lembe.

(4) A fog lal koz ta tá si kö te le zett ség ke re té ben a lét re ho -
zott mun ka he lyet a ko ráb ban meg lé võk kel együtt fo lya -
ma to san, éves át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám ként
leg alább há rom – KKV ese té ben leg alább két – évig fenn
kell tar ta ni. A lét re ho zott mun ka hely az utol só 12 hó nap
át la gá val össze ha son lít va net tó nö ve ke dést kell, hogy
 jelentsen mind a mun ka vál la lói lét szám ban, mind az érin -
tett lé te sít mény ben, va la mint az érin tett vál lal ko zás ban.

(5) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá -
sa kor figye lembe kell ven ni a 2204/2002/EK bi zott sá gi
ren de let 8. cik ké nek (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé -
se ket.”

10.  §

(1) Az R1. e ren de let ál tal meg ál la pí tott 18/C.  §-a
(8) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

[(8) A tá mo ga tás a mun ka bér és já ru lé kai 50–90 szá za -
lé ká ig ter je dõ mér té ké ben ál la pít ha tó meg, ha az érin tett
mun ka vál la ló]

„b) a 11.  § (2) be kez dé sé nek ba)–bb) pont ja i ban meg -
határozott meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mély,”

(2) Az R1. e ren de let ál tal meg ál la pí tott 18/C.  §-a
(9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A mun ka hely meg õr zés tá mo ga tá sá ra a 11.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.”

11.  §

(1) Az R1. 19.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A tá mo ga tás szem pont já ból meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû sze mély nek azt a sze mélyt kell te kin te ni,]

„a) aki nek mun ka ké pes ség-csök ke né sé nek mér té ke
– az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos
 Orvosszakértõi In té ze té nek, il le tõ leg az Or szá gos Or vos -
szak ér tõi In té zet, vas utas biz to sí tot tak ese té ben a Ma gyar
Ál lam vas utak Or vos szak ér tõi In té ze té nek szak vé le mé nye
sze rint – leg alább az 50 szá za lé kot el éri, vagy”

(2) Az R1. 19.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A fog lal koz ta tá si kö te le zett sé get a tá mo ga tás sal
érin tett, il le tõ leg a tá mo ga tás ra te kin tet tel fel vett lét szá mú
sze mé lyek re vo nat ko zó an, ezen be lül a tá mo ga tás nyúj tá -
sá nak cél cso port ja ként meg je lölt tes ti vagy szel lem i ká ro -
so dás sal élõ sze mé lyek re, és a pá lyá zat be nyúj tá sát meg -
elõ zõ hó nap ban meg lé võ havi át la gos sta tisz ti kai ál lo má -
nyi lét szám ra kell meg ál la pí ta ni.”

12.  §

Az R1. 19/B.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A tá mo ga tás a 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let
6. cik ké ben fog lal tak kal össz hang ban nyújt ha tó. A tá mo -
ga tás men tes sé gé nek fel té te le, hogy a ked vez mé nye zett
nyil ván tar tást ve zes sen, amely le he tõ vé te szi an nak el len -
õr zé sét, hogy a nyúj tott tá mo ga tás meg fe lel az e §-ban és
a 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let 8. cik ké nek (4) be kez -
dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek nek.

(7) A 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lal ta kat
nem kell al kal maz ni, ha a tá mo ga tást kérõ költ ség ve té si
szerv, egye sü let, ala pít vány, köz ala pít vány, köz tes tü let,
ki sebb sé gi ön kor mány zat vagy köz hasz nú tár sa ság,
amennyi ben az ál ta la vég zett tá mo ga tott te vé keny ség nem
mi nõ sül gaz da sá gi te vé keny ség nek, il let ve a tá mo ga tás sal
érin tett mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá ra nem gaz da sá gi
te vé keny ség ke re té ben ke rül sor.”

13.  §

(1) Az R1. 26/B.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) Az a) és b) pont ban fog lal tak nem vo nat koz nak
a 11.  §-ban, va la mint a 19/A. és 19/B.  §-ban sza bá lyo zott
tá mo ga tá sok ra.”

(2) Az R1. 26/B.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) A prog ram ele mét ké pe zõ tá mo ga tá sok – a 11.  §-ban 
sza bá lyo zott tá mo ga tás ki vé te lé vel – a prog ram tel jes idõ -
tar ta ma alatt nyújt ha tók.”

(3) Az R1. 26/B.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„e) a bér költ ség tá mo ga tás, a hely kö zi uta zás támoga -
tása, va la mint a cso por tos sze mély szál lí tás tá mo ga tá sa
együt te sen a prog ram tel jes idõ tar ta ma alatt nyújt ha tó.”

14.  §

Az R1. 26/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26/C.  § (1) A prog ram le het:
a) köz pon ti mun ka erõ-pi a ci prog ram,
b) re gi o ná lis mun ka erõ-pi a ci prog ram.
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(2) A köz pon ti mun ka erõ-pi a ci prog ram in dí tá sá ról
– a MAT vé le mé nyé nek ki ké rést köve tõen – a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter, a re gi o ná lis mun ka erõ-pi a ci prog -
ram in dí tá sá ról – a mun ka ügyi ta nács vé le mé nyé nek ki ké -
ré sét köve tõen – a mun ka ügyi köz pont fõ igaz ga tó ja dönt.

(3) A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, a mun ka -
ügyi köz pont csat la koz hat más szerv ál tal in dí tott, a mun -
ka erõ-pi a cot be fo lyá so ló prog ram hoz.

(4) Az Flt. és e ren de let sza bá lyai az irány adók a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott prog ra mok ese té ben is.”

15.  §

Az R1. 26/D.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26/D.  § A köz pon ti prog ram in dí tá sa kor meg kell ha tá -

roz ni:
a) a köz pon ti prog ram cél ját,
b) a köz pon ti prog ram ele me it,
c) a prog ram, il le tõ leg az egyes prog ram ele mek vég re -

haj tá sa so rán el éren dõ ered ményt,
d) a prog ram meg va ló sí tá sá ban köz re mû kö dõk kö rét,
e) a prog ram fi nan szí ro zá sá nak fel té te le it,
f) a prog ram vég re haj tá sá ról tör té nõ be szá mo lás rend jét,
g) a prog ram mo ni to ro zá sá nak ide jét és mód ját.”

16.  §

(1) Az R1. 27.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból]
„c) a mun ka vi szony meg szün te té se ese té ben
ca) a mun ka vál la ló ren des fel mon dá sán az Flt. 58.  §-a

(6) be kez dé sé nek a) pont já ban,
cb) a mun ka adó rend kí vü li fel mon dá sán az Flt. 58.  §-a

(6) be kez dé sé nek b) pont já ban,
cc) a mun ka adó ren des fel mon dá sán az Flt. 58.  §-a

(6) be kez dé sé nek c) pont já ban
fog lal ta kat kell ér te ni.”
 (2) Az R1. 27.  §-a (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e)–s) pon -
tok kal egé szül ki:

[(1) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból]
„e) ál la mi tá mo ga tás: az Eu ró pai Kö zös sé get létre hozó 

Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás
és az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let 2. cik ke sze rin ti
cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás,

f) 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let: a Bi zott ság 2006.
de cem ber 15-i a 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 ren -
de le te (HL L so ro zat 379. szám, 2006.12.28.),

g) a be ru há zás meg kez dé sé nek nap ja: az épí té si mun -
ká la tok meg kez dé se, vagy a fel sze re lés nek a ked vez mé -
nye zett ál tal elsõ al ka lom mal, jo gi lag kö te le zõ ere jû kö te -
le zett ség vál la lás sal tör té nõ meg ren de lé se (az elõ ze tes

meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok ki vé te lé vel) kö zül az,
ame lyik re ko ráb ban ke rül sor,

h) nagy be ru há zás: az az in du ló be ru há zás, amely hez
kap cso ló dó an az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken leg -
alább 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg; en nek
meg ha tá ro zá sa kor több be ru há zá si pro jek tet egyet len be -
ru há zá si pro jekt nek kell te kin te ni, ha azok egy vagy több
vál la lat ál tal egy há rom éves idõ sza kon be lül ki vi te le zett
in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan mó don kom bi -
nált ál ló esz kö zök re vo nat koz nak; an nak meg ál la pí tá sa -
kor, hogy az in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan-e, 
a tech ni kai, funk ci o ná lis és stra té gi ai kap cso la to kat, va la -
mint a köz vet len föld raj zi kö zel sé get kell figye lembe ven -
ni; a gaz da sá gi oszt ha tat lan sá got a tu laj don vi szo nyok tól
füg get le nül kell ér té kel ni; az eu ró ra való át szá mí tás ra a
 támogatás oda íté lé sé nek idõ pont ja kor ér vé nyes árak és
 árfolyam al kal ma zan dó, il let ve azon nagy be ru há zá si pro -
jek tek ese té ben, ame lyek nek – a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let sze rin ti – egye di egyé ni be je len té se szük sé ges,
a be je len tés idõ pont ja kor ér vé nyes árak és ár fo lyam al kal -
ma zan dó,

i) re fe ren cia ráta: a tá mo ga tás tar ta lom és az el szá mol -
ha tó költ ség je len ér té ké nek ki szá mí tá sá hoz hasz nált mu ta -
tó szám; a 659/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról
 szóló 794/2004/EK bi zott sá gi ren de let 9. cik ke sze rint
meg ha tá ro zott ráta, ame lyet a pénz ügy mi nisz ter is köz zé -
tesz a Pénz ügyi Köz löny ben,

j) sa ját for rás: A ked vez mé nye zett ál tal a fej lesz té si
prog ram hoz igény be vett ál la mi tá mo ga tás nak nem mi nõ -
sü lõ for rás,

k) tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és a
 jelenértéken szá mí tott el szá mol ha tó költ ség há nya do sa,
szá za lé kos for má ban ki fe jez ve,

l) tá mo ga tás tar ta lom: a ked vez mé nye zett szá má ra
nyúj tott ál la mi tá mo ga tás nak a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt mód szer alap ján
ki szá molt ér té ke,

m) kis- és kö zép vál lal ko zás (KKV): a kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi
XXXIV. tör vény 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zás,

n) in du ló be ru há zás: tár gyi esz köz be vagy im ma te ri á -
lis ja vak ba tör té nõ be ru há zás, amely új lé te sít mény fel ál lí -
tá sá val, meg lé võ lé te sít mény bõ ví té sé vel, egy lé te sít mény
ter me lé sé nek to váb bi, új ter mék kel tör té nõ di ver zi fi ká ci ó -
já val, egy meg lé võ lé te sít mény tel jes ter me lé si fo lya ma tá -
nak alap ve tõ meg vál toz ta tá sá val kap cso la tos, vagy egy
 létesítményhez köz vet le nül kap cso ló dó tár gyi esz kö zök
meg vá sár lá sa, amennyi ben a lé te sít mény be zá rás ra ke rült
– vagy amennyi ben nem vá sá rol ják fel – be zá rás ra ke rült
vol na, és az esz kö zö ket egy füg get len be ru há zó ve szi meg,

o) szint en tar tást szol gá ló esz köz: az az esz köz, amely
a ked vez mé nye zett ál tal már hasz nált tár gyi esz közt,
 immateriális jó szá got vált ja ki anél kül, hogy a ki vál tás az
elõ ál lí tott ter mék, a nyúj tott szol gál ta tás, a ter me lé si, il let -
ve a szol gál ta tá si fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé -
nyez né,
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p) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: az a tár sa ság,
amely nek a sa ját tõ ké je vesz te ség foly tán nem éri el a jegy -
zett tõke fe lét a ké re lem be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló
utol só be szá mo ló ban, és ezen vesz te ség több mint egy -
negyede a meg elõ zõ be szá mo ló óta el telt idõ alatt kelet -
kezett,

q) vé dett mun ka hely: a 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de -
let 2. cikk h) pont já ban meg ha tá ro zott mun ka hely,

r) szén: az Egye sült Nem ze tek Eu ró pai Gaz da sá gi
 Bizottsága ál tal a szén te kin te té ben meg ál la pí tott nem zet -
kö zi ko di fi ká ci ós rend szer ér tel mé ben ki vá ló mi nõ sé gû,
kö ze pes mi nõ sé gû és gyen ge mi nõ sé gû A és B cso port ba
so rolt szén,

s) ha jó épí té si ága zat: a ha jó gyár tás hoz nyúj tott ál la mi
 támogatásokról  szóló ke ret sza bály (2003/C 317/06) 3.1 pont
(11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tevékeny ségek.”
 (3) Az R1. 27.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A 9.  §-ban, a 11/A.  §-ban, a 18/C.  §-ban, a
19/A.  §-ban, a 21/A.  §-ban, va la mint a 26/G.  §-ban meg ha -
tá ro zott tá mo ga tá sok az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let
2. cik ke sze rin ti cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá -
sok nak mi nõ sül nek. Cse kély össze gû tá mo ga tást ki zá ró lag 
az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let elõ írásaival össz -
hang ban le het nyúj ta ni. A ked vez mé nye zett nek nyi lat koz -
nia kell az elõ zõ há rom pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett
cse kély össze gû tá mo ga tá sok tá mo ga tás tar tal má ról. Nem
kell al kal maz ni az EK ren de let ben fog lal ta kat, ha a tá mo -
ga tást kérõ költ ség ve té si szerv, egye sü let, ala pít vány, köz -
ala pít vány, köz tes tü let, ki sebb sé gi ön kor mány zat vagy
köz hasz nú tár sa ság, amennyi ben az ál ta la vég zett tá mo ga -
tott te vé keny ség nem mi nõ sül gaz da sá gi te vé keny ség nek,
il let ve a tá mo ga tás sal érin tett mun ka vál la lók fog lal koz ta -
tá sá ra nem gaz da sá gi te vé keny ség ke re té ben ke rül sor.”
 (4) Az R1. 27.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Az e ren de let ben sza bá lyo zott, a 2204/2002/EK
 bizottsági ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást 2008. jú -
ni us 30-ig le het meg ál la pí ta ni. E ren de let ben sza bá lyo zott, 
az 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let vagy az
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to zó
 támogatást 2013. de cem ber 31-ig le het meg ál la pí ta ni.”
 (5) Az R1. 27.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) A 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let, az
1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let, to váb bá az
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to zó
 támogatások ese té ben a ked vez mé nye zett kö te les a tá mo -
ga tás sal kap cso la tos ok ira to kat és do ku men tu mo kat a
 támogatási dön tés nap já tól szá mí tott tíz évig meg õriz ni.”
 (6) Az R1. 27.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) A mun ka erõ-pi a ci prog ram ele me it ké pe zõ tá mo ga -
tá sok ra a kö zös sé gi ál la mi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat meg fele lõen al kal maz ni kell.”

A megváltozott munkaképességû személyek
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás

megállapításának részletes szabályairól  szóló
15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosítása

17.  §

A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz -
ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás meg ál la pí tá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM
ren de let (a továb biak ban: R2.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.  § E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók

fog lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás
iránt pá lyá zó, il le tõ leg ké rel met elõ ter jesz tõ, to váb bá a
 támogatásban ré sze sü lõ mun kál ta tók ra,

b) a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont ra (a továb biak ban:
mun ka ügyi köz pont),

c) a mun ka ügyi köz pont re gi o ná lis ki ren delt sé gé re
(a továb biak ban: ki ren delt ség),

d) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal ra (a továb -
biak ban: Hi va tal),

e) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ra (a továb -
biak ban: SZMM), va la mint

f) a tá mo ga tás meg ál la pí tá sa irán ti pá lyá zat, il le tõ leg
ké re lem el bí rá lá sá ra irá nyu ló el já rás ban, és a tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ mun kál ta tók el len õr zé sé ben köz re mû kö dõ
szak ér tõk re.”

18.  §

Az R2. a kö vet ke zõ al cím mel és 2/A.  §-sal egé szül ki:

„A munkahelyi segítõ személy foglalkoztatásához
nyújtott támogatás

2/A.  § (1) A 2.  §-ban fog lal tak figye lembe véte lével
 támogatás nyújt ha tó a mun kál ta tó val mun ka vi szony ban
álló mun ka vál la ló, il le tõ leg meg vál to zott munkaképes -
ségû mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sá hoz, ha te vé keny sé ge
a leg alább 67%-ban meg vál to zott mun ka ké pes sé gû vagy
fo gya té kos mun ka vál la ló mun ka kö ri fel ada ta i nak el lá tá -
sá hoz, az egyes mun ka fá zi sok hoz, mun ka fo lya ma tok hoz
köz vet le nül kap cso ló dik.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás, ha a mun ka vál la ló a meg -
vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló

a) mun ka kö ré be tar to zó ér de mi fel ada tot lát el, ide nem 
ért ve a mun ká ba ál lást kö ve tõ, il le tõ leg új fel adat el lá tá sát
meg elõ zõ be ta ní tó kép zést,

b) fel ügye le tét vég zi,
c) mun ká ját el len õr zi vagy irá nyít ja,
d) ré szé re nyúj tan dó se gí tõ szol gál ta tás hoz kap cso ló dó 

te vé keny sé get foly tat.
(3) A tá mo ga tás ha von ta nem ha lad hat ja meg a tárgy -

évet meg elõ zõ má so dik év – a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va -
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tal ál tal köz zé tett – nem zet gaz da sá gi éves brut tó át lag ke re -
set egy ti zen ket ted ré szé nek 80%-át.

(4) Ha a se gí tés re for dí tott idõ nem éri el a tel jes mun ka -
idõt, a tá mo ga tás össze gé nek fel sõ ha tá ra ként a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott összeg ará nyos ré szét kell figye -
lembe ven ni.”

19.  §

(1) Az R2. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó költ sé gek kö zött
el szá mol ha tók

a) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló
aa) mun ka bé re és an nak já ru lé kai,
ab) ré szé re jut ta tott mun ka ru ha és egyé ni vé dõ esz köz

költ sé gei,
ac) mun ká baj árá sá val kap cso la tos uta zá si költ sé gé nek

– kü lön jog sza bály sze rint – mun kál ta tót ter he lõ költ sé ge,
va la mint a mun ka vál la ló mun ka ké pes sé gé nek meg vál to -
zá sá ból adó dó uta zá si több let költ sé gek,

ad) fog lal koz ta tá sá hoz kap cso ló dó mun kás szál lí tás
költ sé gei,

ae) mun ka vég zé sé hez nél kü löz he tet len mun ka esz kö zök
költ sé gei,

af) mun ka-al kal mas sá gi vizs gá la tá nak költ sé ge;
b) a mun ka he lyi se gí tõ sze mély mun ka bé re és an nak

já ru lé kai;
c) a szál lí tás költ sé gei;
d) a mun ka vég zés hez fel hasz nált anyag, ener gia költ -

sé gei;
e) az irá nyí tás, mun ka szer ve zés, lo gisz ti ka költ sé gei.”

 (2) Az R2. 4.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A se gí tõ sze mély fog lal koz ta tá sá hoz kap cso ló dó
költ sé gek irán ti igény el bí rá lá sa kor a 2/A.  § (1)–(2) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.”

Az álláskeresõként való nyilvántartásba vételrõl,
a nyilvántartásból való törlésrõl, valamint

az álláskeresési megállapodásról  szóló
18/2005. (X. 18.) FMM rendelet módosítása

20.  §

Az ál lás ke re sõ ként való nyil ván tar tás ba vé tel rõl, a nyil -
ván tar tás ból való tör lés rõl, va la mint az ál lás ke re sé si meg -
ál la po dás ról  szóló 18/2005. (X. 18.) FMM ren de let
(a továb biak ban: R3.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„2.  § (1) A mun ka ügyi köz pont re gi o ná lis ki ren delt sé ge
(a továb biak ban: ki ren delt ség) ál lás ke re sõ ként – kérel -
mére – azt a sze mélyt ve szi nyil ván tar tás ba, aki

a) meg fe lel az Flt. 58.  §-a (5) be kez dé se d) pont já nak
1–4. al pont ja i ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek, és

b) kö te le zett sé get vál lal arra, hogy el he lyez ke dé se
 érdekében a ki ren delt ség gel – az Flt. 54.  §-a (9) bekez -
désében fog lal tak sze rint – együtt mû kö dik.

(2) Az Flt. 54.  §-a (9) be kez dé sé nek d) pont já ban meg -
ha tá ro zott ak tív mun ka hely ke re sõ nek az a sze mély te kint -
he tõ, aki 30 na pon be lül ké pes és kész mun ká ba áll ni a
 kirendeltség ál tal fel aján lott meg fe le lõ mun ka he lyen,
vagy az ön ma ga ál tal ta lált olyan mun ka he lyen, ahol a heti
mun ka idõ el éri a leg alább 16 órát.”

21.  §

(1) Az R3. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki ren delt ség az ál lás ke re sõt – az (5) be kez dés ben 
fog lal tak ki vé te lé vel – tör li a nyil ván tar tás ból, ha az ál lás -
ke re sõ

a) kéri,
b) együtt mû kö dé si kö te le zett sé gét az Flt. 54.  §-a

(12) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint meg sze gi,
c) a kö rül mé nye i ben be kö vet ke zett vál to zás  miatt nem

te kint he tõ a 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ak tív
 álláskeresõnek,

d) meg halt,
e) az Flt. 58.  §-a (5) be kez dé se d) pont já nak 1–4. alpont -

jaiban meg ha tá ro zott fel té te lek bár me lyi ke meg szûnt.”
 (2) Az R3. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha az ál lás ke re sõt az (1) be kez dés b) pont já ban
fog lal tak alap ján tö röl ték a nyil ván tar tás ból, az új bó li nyil -
ván tar tás ba vé tel re csak a tör lés tõl szá mí tott 60 nap el tel té -
vel ke rül het sor.”

22.  §

Az R3. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek ab) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„ab) vál lal ja az Flt. 54.  §-a (9) be kez dé sé ben fog lalt
kö te le zett ség tel je sí té sét, va la mint”

Az Aktív foglalkoztatási célok támogatása
fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának

és kezelésének részletes szabályairól  szóló
21/1999. (IV. 28.) GM rendelet módosítása

23.  §

Az Ak tív fog lal koz ta tá si cé lok tá mo ga tá sa fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 21/1999. (IV. 28.) GM ren de let
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(a továb biak ban: R4.) 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az elõ irány zat ke ze lé sé vel, mû köd te té sé vel kap -
cso la tos rész fel ada to kat – a mi nisz té ri um meg bí zá sá ból –
a Vál lal ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ Zárt kö rû Rész vény tár -
sa ság (Cg. 01-10-045526) mint köz re mû kö dõ szer ve zet tel
(a továb biak ban: köz re mû kö dõ szer ve zet) lát ja el.”

A munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint
az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról  szóló 

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása

24.  §

A mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok ról, va la mint az azok -
hoz kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló
30/2000. (IX. 15.) GM ren de let (a továb biak ban: R5.)
21.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo -
ga tás az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let 2. cik ke sze rin ti 
cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás nak mi nõ sül.
 Csekély össze gû tá mo ga tást ki zá ró lag az 1998/2006/EK
bi zott sá gi ren de let elõ írásaival össz hang ban le het nyúj -
tani. A ked vez mé nye zett nek nyi lat koz nia kell az elõ zõ
 három pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû
tá mo ga tá sok tá mo ga tás tar tal má ról. Nem kell al kal maz ni
az EK ren de let ben fog lal ta kat, ha a tá mo ga tást kérõ költ -
ség ve té si szerv, egye sü let, ala pít vány, köz ala pít vány, köz -
tes tü let, ki sebb sé gi ön kor mány zat vagy köz hasz nú tár sa -
ság, amennyi ben az ál ta la vég zett tá mo ga tott te vé keny ség
nem mi nõ sül gaz da sá gi te vé keny ség nek, il let ve a tá mo ga -
tás sal érin tett mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá ra nem gaz -
da sá gi te vé keny ség ke re té ben ke rül sor. Az 1998/2006/EK 
bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás ról tá mo -
ga tá si dön tést hoz ni 2013. de cem ber 31-ig le het.”

25.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembe véte lével – a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba. Ez zel egy ide jû leg

a) a mun ka ügyi köz pon tok fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós
el já rá sá ról, va la mint a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka nél kü li ek fog lal koz ta tá sát elõ se gí tõ egyes tá mo ga -
tá sok ról  szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM ren de let, va la mint

b) az R1. 9.  §-ának (7)–(8) be kez dé se, 16–17/B.  §-a,
18/B.  §-át meg elõ zõ „A fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó já -
ru lé kok át vál la lá sa” cím, 19/A.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja, 19/C.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja, 21.  §-a,
26/B.  §-ának g)–h) pont jai, az R3. 4.  §-ának (3) be kez dé se, 
to váb bá az R5. 21.  §-ának (5)–(7) be kez dé se ha tá lyát
 veszti, és

c) az R1. 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá -
ro si) mun ka ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná -
lis mun ka ügyi köz pont” szö veg rész, az R.2. 4.  §-ának
(6) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter” szö veg rész, az R3. 1.  §-a b) pont já ban a
„ megyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont ra” szö veg rész
 helyébe a „re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont ra” szö veg rész
lép.
 (2) Az e ren de let sza bá lya it a 2007. ja nu ár 1-jét köve -
tõen be nyúj tott ké rel mek el bí rá lá sá ra meg fele lõen al kal -
maz ni kell.
 (3) Az R1. 18.  § (2) be kez dés db) pont já nak és (10) be -
kez dé sé nek írás be li köz lés re vo nat ko zó elõ írásait nem kell 
al kal maz ni ak kor, ha a 18/A.  §-ban sze rep lõ – egye di kor -
mány dön tés ke re té ben el bí rá lás ra ke rü lõ – re gi o ná lis
 támogatás irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra 2007. ja nu ár 1-je
elõtt ke rül sor, azon ban a ké re lem be nyúj tá sa elõtt fel me -
rült költ sé gek hez tá mo ga tás eb ben az eset ben sem szá mol -
ha tó el.

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

 III. rész HATÁROZATOK

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
9/2007. (II. 9.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a katonai
és mûszaki együttmûködésrõl szóló, Budapesten,

2006. január 20-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 80/2006. (IV. 6.) Korm. rendelet

hatálybalépésérõl

A 80/2006. (IV. 6.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2006. áp ri lis 6-i, 39. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Mi nisz te ri Ka bi net je
kö zött a ka to nai és mû sza ki együtt mû kö dés rõl szó ló,
 Budapesten, 2006. ja nu ár 20-án alá írt Egyez mény sze rint
az Egyez mény azon ké sõb bi írás be li ér te sí tés kéz hez vé te le 
nap ján lép ha tály ba, mely ben a Fe lek ér te sí tik egy mást
az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi
 követelmények tel je sí té sé rõl.

Az Uk rán Fél jegy zé ké nek a Ma gyar Fél ré szé rõl tör -
ténõ kéz hez vé te le 2006. au gusz tus 30-án tör tént meg, míg
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a Ma gyar Fél jegy zé két az Uk rán Fél 2006. szep tem ber
18-án vet te kéz hez, így az Egyez mény ben fog lal tak nak
meg fe le lõ en a ha tály ba lé pés nap ja 2006. szep tem ber 18.
nap ja.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 80/2006. (IV. 6.)
Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Mi nisz te ri
Ka bi net je kö zött a ka to nai és mû sza ki együtt mû kö dés rõl
szó ló, Bu da pes ten, 2006. ja nu ár 20-án alá írt Egyez mény
ki hir de té sé rõl szó ló 80/2006. (IV. 6.) Korm. ren de let
2–3. §-a 2006. szep tem ber 18-án, azaz ket tõ ezer-hat szep -
tem ber ti zen nyol ca di kán ha tály ba lé pett.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség
Alapszabályának módosítása

A Szö vet ség a 2006. de cem ber 19. nap ján meg tar tott
köz gyû lé sén az Alap sza bály mó do sí tá sá ról a 24/2006.
(XII. 19.) köz gyû lé si ha tá ro zat tal a kö vet ke zõ kép pen ren -
del ke zett:

1. Az Alap sza bály 17/A.7., 17/A.8. és 17/A.10. pont jai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, és a to váb bi
pon tok szá mo zá sa en nek meg fele lõen vál to zik:

„17/A.7.1. A tag min den hó 15-éig kö te les a Szö vet -
ség nek nyi lat koz ni ar ról, hogy a meg elõ zõ hó nap ban
(tárgy hó nap ban) mennyi volt az Fbkt. ha tá lya alá tar to zó,
a tagi hoz zá já ru lás fi ze té se alap já ul szol gá ló föld gáz
mennyi sé ge és hõ mennyi sé ge.

17/A.7.2. A 17/A.1. a) pont já ban sze rep lõ ta gok a
tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20-áig kö te le sek a Szö vet ség
ré szé re meg ad ni a tagi hoz zá já ru lás fi ze té se alap já ul szol -
gá ló bel föl di föld gáz ér té ke sí tés net tó ár be vé te lét, meg -
jelölve a föld gáz ér té ke sí tés hez tar to zó mennyi sé get (köb -
mé ter) és hõ mennyi sé get (gi ga jo u le).

17/A.7.3. A 17/A.1. a) pont já ban sze rep lõ ta gok éven te 
kö te le sek a Szö vet ség ré szé re meg kül de ni

a) a könyv vizs gá lói je len tést is tar tal ma zó éves be szá -
mo ló ju kat;

b) a könyv vizs gá ló juk nyi lat ko za tá val meg erõ sí tett
nyi lat ko za tot, amely ben rög zí tés re és össze sí tés re ke rül az
adott nap tá ri évre vo nat ko zó 17/A.7.2. pont ban tett adat -
szol gál ta tás, il let ve an nak eset leg szük sé ges mó do sí tá sa.

17/A.7.4. A 17/A.1. a)–c) pont já ban sze rep lõ ta gok a
tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20-áig kö te le sek a Szö vet ség
ré szé re meg ad ni, hogy mek ko ra volt a havi nyi lat ko zat tal
érin tett hó nap ban a la kos sá gi, va la mint az egyéb irány ban
ér té ke sí tett föld gáz hõ mennyi sé ge és mennyi sé ge. A díj -

szá mí tás alap ja a tárgy hó ban ki szám lá zott gáz hõ mennyi -
sé ge.

17/A.7.5. A 17/A.1. b)–d) pont já ban sze rep lõ tag a
tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20-áig kö te les a Szö vet ség
 részére meg ad ni, a tagi hoz zá já ru lás fi ze té se alap já ul
a havi nyi lat ko zat ban meg je lölt föld gáz hõ mennyi ség
 milyen szám lá zá si idõ sza ko kat érint, meg je löl ve a szám -
lázási idõ sza kok hoz tar to zó hõ mennyi ség és köb mé ter
ada to kat is, va la mint az érin tett szám lák sor szá mát és ese -
dé kes sé gét.

17/A.7.6. A 17/A.1. e) pont já ban sze rep lõ ta gok kö te -
le sek a Szö vet ség ré szé re meg ad ni a szá muk ra tárgy -
hónapban be szál lí tott föld gáz mennyi sé gét, a vám ok mány
és a jegy zõ könyv dá tu mát, va la mint a rend szer irá nyí tó
iga zo lá sát a tény le ge sen át vett föld gáz mennyi sé gé rõl.

17/A.7.7. A 17/A.1. f) pont já ban sze rep lõ ta gok kö te le -
sek a Szö vet ség ré szé re meg ad ni a szá muk ra tárgy hó nap -
ban be szál lí tott föld gáz mennyi sé gét, a szál lí tá si jegy zõ -
könyv dá tu mát, va la mint a rend szer irá nyí tó iga zo lá sát
a tény le ge sen át vett föld gáz mennyi sé gé rõl.

A ta gok ál tal adott nyi lat ko za to kat a Szö vet ség az Alap -
sza bály 18.1. pont já ban fog lal tak sze rint ke ze li.

17/A.8.1. A havi nyi lat ko zat ban kö zölt ada tok alap ján
a tag ki szá mít ja az ese dé kes tagi hoz zá já ru lás fi ze té si kö te -
le zett ség össze gét, és azt a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap
utol só mun ka nap já ig kö te les a Szö vet ség bank szám lá já ra
át utal ni.

17/A.8.2. A Szö vet ség fel hí vá sá ra a tag kö te les min den 
olyan ada tot, do ku men tá ci ót ha la dék ta la nul be nyúj ta ni,
amely a tagi hoz zá já ru lás tel je sí té sé nek el len õr zé sé hez
szük sé ges.

17/A.8.3. A tag kö te les hoz zá já ru lá sát adni ah hoz,
hogy az ál ta la ér té ke sí tett, il let ve tag ál lam ból vagy har ma -
dik or szág ból be ho zott föld gáz mennyi sé gé rõl a rend szer -
irá nyí tó és az el osz tó a Szö vet ség ré szé re tá jé koz ta tást
 adjon.

17/A.10.1. A Szö vet ség a fel ada ta i nak el lá tá sá hoz
szük sé ges be vé te lek biz to sí tá sa ér de ké ben va gyo ni biz to -
sí ték nyúj tá sát ír hat ja elõ, kü lö nö sen, ha

a) a tag az Alap sza bály meg ha tá ro zá sa sze rint új tag -
nak mi nõ sül,

b) a fi ze ten dõ tagi hoz zá já ru lás havi át la gos össze ge
– tény ada tok és/vagy elõ ze tes becs lés alap ján – a tag alap -
tõ ké jét vagy törzs tõ ké jét meg ha lad ja,

c) a tag a kész le te zé si jog sza bá lyok ban és/vagy az
Alap sza bály ban rög zí tett adat szol gál ta tá si, nyil ván tar tá si,
tagi hoz zá já ru lás fi ze té si kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te,

d) a Szö vet ség a fel ada ta i nak el lá tá sá hoz a be vé te lek
biz to sí tá sa ér de ké ben azt szük sé ges nek íté li.

17/A.10.2. A va gyo ni biz to sí ték tel je sí té se te kin te té -
ben az Alap sza bály 17.17–17.23. pont ja i ban fog lal ta kat
al kal maz ni kell.

17/A.10.3. Az adat szol gál ta tá si és nyil ván tar tá si kö te -
le zett sé gek te kin te té ben az Alap sza bály 17.24. és
17.26. pont ja i ban fog lal ta kat al kal maz ni kell.
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17/A.10.4. A cég ada tok ban be kö vet ke zõ vál to zás be je -
len té se te kin te té ben az Alap sza bály 18.1. pont ja i ban fog -
lal ta kat al kal maz ni kell.

17/A.11. A tagi hoz zá já ru lás mér té két a köz gyû lés
a költ ség ve tés ke re té ben ál la pít ja meg.

17/A.12. A tagi hoz zá já ru lás fi ze té sé nek kez dõ idõ -
pont ja 2007. ja nu ár 1.”

Zá ra dék:

Az Alap sza bály mó do sí tá sát a 2007. ja nu ár 31. nap ján
kelt 1970/2007. sz. ha tá ro za tom mal jó vá hagy tam.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14., 4002 Pf. 404)

h i r d e t m é n y e

A Haj dú-Bi har Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló
1993. évi II. tör vény 4/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Pol gár, Tán csics Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet hasz ná la tá ban álló rész arány-föld tu laj do nú föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Pol gár mes te ri Hi va tal ta nács te rem (4090 Pol gár, Ba ran ko vics tér 5.)

A  sor so lás ide je: 2007. áp ri lis 3., 10.00 óra.

 A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Fo lyás (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó

kor lá to zás

0370/6 gyep (le ge lõ) 1,4825 4,15
109/415-öd ré sze

0384/1 gyep (le ge lõ) 0,5318 1,49

0384/3 gyep (le ge lõ) 0,7443 2,08

0390/2 gyep (le ge lõ) 0,6303 1,76

0390/4 gyep (le ge lõ) 0,6442 1,80

0457/1 gyep (le ge lõ) 0,2797 0,78 Gáz szol gál ta tó ja vá ra

0480/3 gyep (rét) 10,1138 87,99
30/8799-ed ré sze

0482 gyep (le ge lõ) 0,0737 0,09

0514/5 gyep (le ge lõ) 2,2717 6,36 Bá nya szol gal mi jog, MOL Rt.

0514/7 gyep (le ge lõ) 0,9643 2,70 Bá nya szol gal mi jog, MOL Rt.

0514/9 gyep (le ge lõ) 0,2970 0,83 Bá nya szol gal mi jog, MOL Rt.

0514/11 gyep (le ge lõ) 3,9413 11,04 Bá nya szol gal mi jog, MOL Rt.

0514/21 gyep (le ge lõ) 2,5064 7,02
190/702-ed ré sze

0515/2 gyep (le ge lõ) 2,0949 12,36

0517 gyep (le ge lõ, út) 0,5260 3,10

0604/2 gyep (rét) 0,1639 0,16

0609/13 gyep (le ge lõ) 0,8217 4,85

0609/16 gyep (le ge lõ) 61,0064 277,04
542/27704-ed ré sze

Ve ze ték jog, E.ON. Rt.



Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó

kor lá to zás

0609/18 gyep (le ge lõ) 15,1468 80,07
2565/8007-ed ré sze

Ve ze ték jog, E.ON. Rt.

0620/1 erdõ 1,5540 13,99

0642 gyep (le ge lõ) 2,2546 2,71

648/21 gyep (le ge lõ) 2,8311 7,93 Ve ze ték jog, E.ON. Rt.

Te le pü lés: Pol gár (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó kor lá to zás

0104/2 szán tó 27,3768 189,05
16097/18905-öd

ré sze

0680/3 gyep (le ge lõ) 1,6814 2,02 Ve ze ték jog, E.ON. Rt.

0710/10 gyep (le ge lõ) 0,2334 1,38 Ve ze ték jog, Ma gyar Vil la mos
 Mûvek Rt.

0714/13 gyep (le ge lõ) 1,9322 15,43
9/1543-ad ré sze

0714/15 gyep (le ge lõ) 0,1931 1,14

0748/14 szán tó 6,6161 61,70
1473/6170-ed ré sze

Te le pü lés: Új szent mar gi ta (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó kor lá to zás

094/108 gyep (le ge lõ) 0,1008 0,64

Te le pü lés: Ti sza új vá ros (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó kor lá to zás

039 szán tó (mo csár) 1,5746 11,09

049/1 szán tó (ná das) 13,5841 151,83 A ná das köz sé gi min ta tér

049/2 ná das 3,6401 50,60

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben rész arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek. Több rész arány-föld tu laj do nos
egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó cse re meg ál la po dá so kat a tör vény
9/B. §-a alap ján a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv fi gye lem be ve szi.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal,
a  sorsolás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal nál
( Budapest, Kos suth tér 11.) a Haj dú-Bi har Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz (4024 Deb re cen,
 Kossuth u. 12–14.) cí mez ve.

Har sá nyi An tal s. k.,
fõ igaz ga tó
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1)  bekezdése alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá -
mát te szi köz zé:
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083470E
168024B
804307D
775883B
091025A
503534G
495203C
334307B
533746B
279412B
878245E
322077E
783118A
725359B
270488G
803138A
628028E
460302B
440847A
204647E
874906D
126675E
190973D
459049G
244654C
262424F
271087B
807881B
180378F
134111E
726739F
985917D
076517E
631738D
715486F
014220E
776257B
560113E
227642B

822123C
420749A
940915B
065614F
585384A
220046D
350706F
406910B
557096G
970800F
411475B
302094C
427769D
686221F
173273D
904605C
577730C
720891F
486622G
509756B
860538E
128950F
495942C
462271C
428167F
789666B
374456B
730679D
529564D
100208D
397828A
514380E
734215C
085631E
152264A
607386F
068481A
881772E
579394B

006272F
388651B
531523F
130327F
249932G
957311A
471679G
245972D
587681F
171513E
045186D
032109G
779096B
099849D
655513F
863721C
874057A
943085C
348621B
655434C
850918E
706602C
988195D
400556C
702120C
378447B
026882B
684765F
616642C
945467B
152227F
477385G
777685G
030335C
898016B
696385C
515204E
985601C
690463G

421660C
261319F
231931B
404708F
913190E
548074D
908434D
555541E
773108D
083846G
102155D
132870B
948731D
712534F
307508E
671110G
420254D
374791F
759324A
472020E
891556D
796163C
869651F
567007G
954872B
222129B
860865A
342291D
262135C
187104F
231353A
570161A
153195F
703069F
233438C
513891B
225910E
048978C
060453D

400924A
935712B
416981E
276176D
386513A
989260F
156236F
098490G
876187A
481313E
388826B
363797D
048771A
515674D
452991A
296607C
534708B
058045E
039261C
507167E
401556E
176296B
773067E
615804B
006966D
783770D
174832G
246927B
382750G
743121D
788803F
146459F
911844F
373312F
824659E
536646E
698009E
737912E

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 160. szá má ban ki hir de tett, a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2006. évi
CXXIX. tör vény 24. §-a (4) be kez dé sé nek utol só tag mon da ta he lye sen:
  „… az Mvt. 86/A. §-ának (7) be kez dé sé ben a „fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „mun ka vé del mi ha tó ság” szö veg rész lép.”

(Kéz irat hi ba)



MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2007. január hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2007. évi 14. szá ma tartalmazza.

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

07.0375 – 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.


