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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
45/2007. (III. 20.) Korm.

rendelete

az egészségügyben dolgozók alap- és mûködési
nyilvántartásának vezetésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny -
ség rõl  szóló 1991. évi XI. tör vény 15.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az
egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
112.  §-ának (8) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1.  §

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi -
va tal ról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 2.  §-a az aláb bi (4)–(5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A Kor mány a Hi va talt je lö li ki az egész ség ügy rõl
 szóló 1997. évi CLIV. tör vény

a) 111.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti or vo sok, fog or vo -
sok, gyógy sze ré szek, kli ni kai szak pszi cho ló gu sok, va la -
mint vizs gá zott fo gász egész ség ügyi szak ké pe sí tést szer -
zett sze mé lyek alap nyil ván tar tá sá nak,

b) 112.  §-ának (8) be kez dé se sze rint az egész ség ügyi
szak ké pe sí tést szer zett sze mé lyek mû kö dé si nyil ván tar tá -
sá nak ve ze té sé re.

(5) Az egész ség ügyi szak ké pe sí tést – ide nem ért ve az
or vo si, fog or vo si, gyógy sze ré szi, a kli ni kai szak pszi cho -
ló gu si szak ké pe sí tést, va la mint a vizs gá zott fo gász egész -
ség ügyi szak ké pe sí tést – szer zett sze mé lyek mû kö dé si
nyil ván tar tá sá nak ve ze té sé ben a Ma gyar Egész ség ügyi
Szak dol go zói Ka ma ra a Hi va tal lal kö tött meg ál la po dás
sze rint köz re mû kö dik.”

2.  §

A Kor mány az Egész ség ügyi Szak kép zõ és To vább kép -
zõ In té ze tet je lö li ki az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. tör vény 111.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti, az
egész ség ügyi szak ké pe sí tést – ide nem ért ve az or vo si,
fog or vo si, gyógy sze ré szi, a kli ni kai szak pszi cho ló gu si

szak ké pe sí tést, va la mint a vizs gá zott fo gász egész ség ügyi
szak ké pe sí tést – szer zett sze mé lyek alap nyil ván tar tá sá nak 
ve ze té sé re.

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba az R. – e ren de let
1.  §-ával meg ál la pí tott – 2.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja és 
(5) be kez dé se.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé se nap ján ha tá lyát vesz ti az
R. 2.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja.

(4) 2007. áp ri lis 1-jén ha tá lyát vesz ti az Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról és a gyógy sze ré -
sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé sé rõl  szóló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. ren de let 12.  §-ának (1) be kez dé se.

(5) A 2007. áp ri lis 1-je elõtt az egész ség ügyi dol go zó
ré szé re ki ál lí tott, a mû kö dé si nyil ván tar tás ban sze rep lõ
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – ada tok iga zo lá sá ra 
szol gá ló iga zol vány az azon fel tün te tett ér vé nyes sé gi idõ
le tel té nek nap já ig ér vé nyes.

(6) A mû kö dé si nyil ván tar tást 2007. áp ri lis 1-jét meg -
elõ zõ en ve ze tõ szerv e na pon

a) a mû kö dé si nyil ván tar tás ak tu á lis ada ta it
aa) elekt ro ni kus úton, va la mint
ab) a mû kö dé si nyil ván tar tá si szám sze rint emel ke dõ

sor rend ben ki nyom ta tott for má ban,
b) to váb bá a mû kö dé si nyil ván tar tás alap ját ké pe zõ do -

ku men tu mo kat
át ad ja az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si
Hi va tal ré szé re.

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

A Kormány
46/2007. (III. 20.) Korm.

rendelete

a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról
 szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet

módosításáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 80.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:
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1.  §

A ma gán sze mé lyek köz mû fej lesz té si tá mo ga tá sá ról
 szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

(E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból)
„a) jo go sult: az a ma gán sze mély, aki kü lön jog sza bály

alap ján az öreg sé gi tel jes nyug díj leg ki sebb össze gé nek
két sze re sét meg nem ha la dó nyug el lá tás ban, il let ve idõs -
ko rú ak já ra dé ká ban, rend sze res szo ci á lis se gély ben, nor -
ma tív la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül, vagy rend -
sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re – a sa ját vagy
a gyer me ke jo gán – jo go sult, és a köz mû fej lesz té si hoz zá -
já ru lást nem vál lal ko zá si cél ra épí tett, la kás ként, la kó ház -
ként vagy la kás épí tés re szol gá ló te lek ként (a továb biak -
ban: épí té si te lek) be jegy zett in gat lan köz mû ve sí té se ér de -
ké ben, an nak tu laj do no sa ként elsõ íz ben, köz vet le nül fi ze -
ti meg, és azt akár rész ben, akár egész ben ko ráb ban más
mó don (a he lyi adók meg fi ze té se so rán, vagy az ál lam ál tal 
tá mo ga tott la kás-ta ka rék pénz tá ri szám lán össze gyûlt meg -
ta ka rí tás ból, il let ve ez alap ján, vagy en nek fe de ze té vel
a la kás-ta ka rék pénz tár tól, vagy más hi tel in té zet tõl fel vett
hi tel la kás cé lú fel hasz ná lá sa ként) még nem szá mol ta el,
és a jö võ ben sem szá mol ja el;”

2.  §

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

(Nem igé nyel he tõ köz mû fej lesz té si tá mo ga tás)
„c) a köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lás cí mén meg fi ze tett

azon összeg után, ame lyet a jo go sult ön kor mány za ti tá mo -
ga tás ból, az ál lam ál tal tá mo ga tott la kás-ta ka rék pénz tá ri
szám lán össze gyûlt meg ta ka rí tás ból, il let ve ez alap ján,
vagy en nek fe de ze té vel a la kás-ta ka rék pénz tár tól, vagy
más hi tel in té zet tõl fel vett hi tel bõl, to váb bá az ön kor mány -
zat nak vagy a jo go sult nak har ma dik sze méllyel kö tött
szer zõ dé se alap ján kéz hez vett pénz esz köz bõl fi ze tett
meg, vagy azt az em lí tett for rá sok ból be fi ze té se ként ja vá ra 
jó vá ír ták.”

3.  §

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

„(2) Az írás be li igény be je len tés hez csa tol ni kell a jo go -
sult nyi lat ko za tát, hogy a meg fi ze tett köz mû fej lesz té si
hoz zá já ru lást más mó don (a he lyi adók meg fi ze té se so rán,
vagy az ál lam ál tal tá mo ga tott la kás-ta ka rék pénz tá ri szám -
lán össze gyûlt meg ta ka rí tás ból, il let ve ez alap ján, vagy
 ennek fe de ze té vel a la kás-ta ka rék pénz tár tól, vagy más

 hitelintézettõl fel vett hi tel la kás cé lú fel hasz ná lá sa ként)
még nem szá mol ta el és a jö võ ben sem szá mol ja el. Csa tol -
nia kell to váb bá a jo go sult nak a köz mû fej lesz té si hozzá -
járulás meg fi ze té sé rõl  szóló – a be ru há zás szer ve zé si mód -
já tól, il let ve a köz mû tu laj do no sá tól vagy szol gál ta tás el lá -
tó já tól füg gõ en – a he lyi ön kor mány zat tól, a szol gál ta tó tól
vagy a ví zi köz mû tár su lat tól szár ma zó iga zo lást. Az iga zo -
lás nak tar tal maz nia kell a köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lás
meg fi ze tõ je ne vét és lak cí mét, a meg fi ze tés sel érin tett
 ingatlan cí mét, a köz mû meg ne ve zé sét, a meg fi ze tés
össze gét és idõ pont ját, va la mint az iga zo lás ki adá sá nak
idõ pont ját. Köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lás rész le tek ben
tör té nõ meg fi ze té se ese tén az iga zo lá son fel kell tün tet ni
a rész let fi ze tés té nyét és a meg fi ze ten dõ köz mû fej lesz té si
hoz zá já ru lás tel jes össze gét is.”

4.  §

Az R. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A jegy zõ a mel lék let sze rin ti rész le te zett sé gû 

nyil ván tar tást kö te les ve zet ni az iga zo lá sok ada ta i ról, a
köz mû fej lesz té si tá mo ga tás ra való jo go sult ság ról, a ki -
fi ze tett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás ról, va la mint a
vissza fizetett köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lás ról és tá mo -
ga tás ról.

(2) A jegy zõ a jo go sul tak tól be ér ke zett, a tá mo ga tá si
fel té te lek nek meg fe le lõ igé nye ket köz mû faj tán ként és
az igény lõk szá má nak meg je lö lé sé vel össze sít ve, min -
den  negyedévet kö ve tõ hó nap 20-áig a Ma gyar Ál lam -
kincs tár ille té kes terü leti igaz ga tó sá gán (a továb biak -
ban: Igaz ga tó ság) ke resz tül, az Igaz ga tó ság ál tal ren del -
ke zés re bo csá tott nyom tat vá nyon – ha gyo má nyos vagy
elekt ro ni kus for má ban és alá írás sal – igény li a köz mû -
fej lesz té si tá mo ga tást.

(3) A jegy zõ az igény lés sel egy idõ ben nyi lat ko zik ar ról, 
hogy a köz mû fej lesz té si tá mo ga tás tény le ge sen a ma gán -
sze mély jo go sul tak ré szé re ke rül ki fi ze tés re.

(4) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zés tõl szá mí tott 15 mun ka -
na pon be lül to váb bít ja az össze sí tett igé nye ket az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um ré szé re.

(5) A köz mû fej lesz té si tá mo ga tást az Ön kor mány za ti
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um utal vá nyoz za, majd
a Ma gyar Ál lam kincs tár az érin tett köz pon to sí tott elõ -
irány zat ter hé re a kö vet ke zõ havi köz pon ti tá mo ga tás sal
egy ide jû leg utal ja át.

(6) A jegy zõ a köz mû fej lesz té si tá mo ga tás jo go sul -
tak hoz tör té nõ el jut ta tá sá ról a köz pon ti költ ség ve té si tá -
mo ga tás meg ér ke zé sé tõl szá mí tott 20 na pon be lül gon -
dos ko dik.

(7) Ha a jo go sult a köz mû fej lesz té si tá mo ga tást a (6) be -
kez dés sze rin ti 20 na pon be lül nem ve szi át, an nak össze ge 
a meg ér ke zé sé tõl szá mí tott egy évig az ön kor mány zat nál
kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány ként ke rül ki mu ta tás ra.
Ezen idõ szak alatt a jo go sult ké ré sé re a jegy zõ a közmû -
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fejlesztési tá mo ga tást kö te les ha la dék ta la nul ki fi zet ni.
E ha tár idõ el mu lasz tá sa a jo go sult ré szé re jog vesz tõ.

(8) Ha a jo go sult a köz mû fej lesz té si tá mo ga tást a
(7) be kez dés sze rin ti idõ szak alatt nem ve szi át, an nak
össze gét a jegy zõ a (7) be kez dés sze rin ti egy év le tel tét
kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül vissza utal ja a Ma gyar
 Államkincstárhoz.

(9) A (8) be kez dés sze rin ti vissza fi ze tést ka mat fi ze té si
kö te le zett ség nem ter he li.

(10) Ha a jegy zõ a (8) be kez dés sze rin ti vissza uta lást
nem, vagy ké se del me sen tel je sí ti, a vissza fi ze tést az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B.  §
(2) be kez dé se sze rin ti ka mat fi ze té si kö te le zett ség ter he li
a vissza fi ze tés nap já ig.”

5.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti mel lék let tel egé szül ki.

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg ál la pí tott és írás ban
kö zölt köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lá sok után járó köz mû -
fej lesz té si tá mo ga tás igény be vé te lé nél kell al kal maz ni az -
zal, hogy az R. e ren de let 4.  §-ával mó do sí tott 6.  §-ának
ren del ke zé se it az e ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat -
ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

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

(3) 2007. áp ri lis 1-jén az R. 6.  § (2) be kez dé sé ben
a „Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti igaz ga tó sá gán”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes
 regionális igaz ga tó sá gán” szö veg lép.

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

Melléklet a 46/2007. (III. 20.) Korm. rendelethez

„Mel lék let a 262/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let hez

NYILVÁNTARTÁS-MINTA

a jegyzõ közmûfejlesztési támogatás-igényléssel összefüggõ nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez

Sor -
szám

A köz mû-
fej lesz tési

 hoz zá-
já ru lás

meg fi ze tõ-
jé nek neve

A köz mû-
fej lesz té si

hoz zá já ru lás
meg fi ze tõ-
jé nek címe

A hoz zá já ru -
lás meg fi ze -

té sé vel
érin tett 

in gat lan címe

A hoz zá já ru-
lás hoz kap -

cso ló dó 
köz mû meg -

ne ve zé se1

A jo go sult -
nak be fi ze-
té si kö te le -

zett ség-
ként írás ban

elõ írt köz mû-
fej lesz té si

hoz zá já ru lás
össze ge
(fo rint)

A 
tény le ge sen
meg fi ze tett

hoz zá já ru lás
össze ge
(fo rint)

A köz mû-
fej lesz té si

hoz zá já ru lás
meg fi ze té si
idõ pont ja

Az iga zo lás
ki adá sá nak
idõ pont ja

A 
hoz zá já ru lás
rész- vagy

tel jes
össze gé nek
meg fi ze té se

tör tént2

(R/T)

Az igé nyelt
köz mû-

fej lesz té si
 tá mo ga tás
mér té ke3

(%)

A 262/2004.
(IX. 23.)
Korm. 
ren de let
sze rin ti
igény lés
ese té ben

a jo go sult ság
ka te gó ri á ja4

A köz mû-
fej lesz té si
tá mo ga tá si
igény Igaz-
ga tó ság hoz

való to váb bí-
tá sá nak

idõ pont ja

A jo go sult -
nak

ki fi ze tett
köz mû fej -

lesz té si
tá mo ga tás
össze ge
(fo rint)

A ma gán-
sze mély nek

vissza fi ze tett
köz mû fej -

lesz té si hoz -
zá já ru-

lás össze ge5

(fo rint)

A 
Kincs tár nak

 vissza fi ze tett 
köz mû-

fej lesz té si 
tá mo ga tás
össze ge
(fo rint)

A 
köz mû fej -

lesz té si
 tá mo ga tás

vissza-
fi ze té sé nek

oka6

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

1 A köz mû meg ne ve zé se gáz el osz tó ve ze ték há ló zat, víz- és csa tor na há ló zat, köz cé lú vil la mos há ló zat, il let ve út le het.
2 Rész let fi ze tés ese tén az „R”, tel jes összeg meg fi ze té se ese tén a „T” be tût kell fel tün tet ni.
3 A 73/1999. (V. 21.) Korm. ren de let sze rin ti igény lés ese té ben 15%, a 262/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let sze rin ti igény lés ese té ben 25%-ot kell feltün -

tetni.
4 A kor mány ren de let sze rin ti ka te gó ri ák: 1. öreg sé gi tel jes nyug díj leg ki sebb össze gé nek két sze re sét meg nem ha la dó nyug el lá tás ban, 2. idõs ko rú ak já ra -

dé ká ban, 3. rend sze res szo ci á lis se gély ben, 4. nor ma tív  lakásfenntartási tá mo ga tás ban, vagy 5. rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben való ré sze sü lés.
Az osz lop ban a ka te gó ri á hoz tar to zó szá mot kell fel tün tet ni.

5 A köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lás kor mány ren de let ben sza bá lyo zott vissza fi ze té se ese té ben kell ki töl te ni.
6 Csak ak kor kell ki töl te ni, ha köz mû fej lesz té si tá mo ga tás-vissza fi ze tés tör té nik.”



A Kormány
47/2007. (III. 20.) Korm.

rendelete

az üvegházhatású gázoknak
a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó

kibocsátási egységeivel való rendelkezés
részletes szabályairól  szóló

109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet
módosításáról

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek
 kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. tör vény (a továb -
biak ban: Üht.) 20.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1.  §

Az üveg ház ha tá sú gá zok nak a Ma gyar Ál lam kincs tá ri
va gyo ná ba tar to zó ki bo csá tá si egy sé ge i vel való ren del ke -
zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló 109/2006. (V. 5.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 7.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(4) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a (3) be kez -
dés ben fog lalt egyet ér té sét 15 na pon be lül adja meg.”

2.  §

Az R. 8.  §-a (1)–(4) be kez dé se i nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki bo csá -
tá si egy sé gek ér té ke sí té se az Áht. 109/D.  §-a (3) be kez -
dé sé nek

a) c) pont ja sze rin ti ár ve rés nek mi nõ sü lõ auk ci ós el já -
rás sal, vagy

b) e) pont ja sze rin ti, tõzs dei ér té ke sí tés re adott meg bí -
zás sal
tör té nik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér té ke sí té sen
min den, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma i nak ki bo -
csá tá si egy ség ke res ke del mi jegy zé ké ben szám lá val ren -
del ke zõ jog alany részt ve het.

(3) Az elekt ro ni kus auk ci ó ra bo csá tott ki bo csá tá si egy -
sé gek a leg jobb ár aján la tot tevõ ré szé re ke rül nek ér té ke sí -
tés re, vagy több, azo nos leg jobb áron aján la tot tevõ ese tén
az aján lat te võk kö zött egyen lõ arány ban ke rül nek fel osz -
tás ra.

(4) Elekt ro ni kus auk ci ón tör té nõ ér té ke sí tés ese tén a ki -
író az elekt ro ni kus auk ci ó ra vo nat ko zó hir det ményt – az
auk ció ki tû zött nap ja elõtt 15 nap pal – oly mó don te szi
köz zé, hogy az bár mely ér dek lõ dõ szá má ra el ér he tõ le -

gyen (pl. ha zai és nem zet kö zi saj tó ter mé kek ben, in ter ne -
tes ol da la kon).”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg az R. 8.  §-a (5) be kez dé sé nek
e) pont ja, va la mint az R. 8.  §-ának (7) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

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

A Kormány
48/2007. (III. 20.) Korm.

rendelete

a temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló
1999. évi XLIII. tör vény végrehajtásáról  szóló

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
 módosításáról

A Kor mány a te me tõk rõl és a te met ke zé sek rõl  szóló
1999. évi XLIII. tör vény 41.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és
d) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 145/1999. (X. 1.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ko por sós föld be te me tés cél já ra te me tõt vagy te -
met ke zé si em lék he lyet (a továb biak ban együtt: te me tõ) lé -
te sí te ni vagy bõ ví te ni csak olyan te rü le ten le het, ahol a ta -
laj víz leg ma ga sabb szint je a ta laj szint alatt 2,5 mé ter nél
iga zol ha tó an nem emel ke dik ma ga sabb ra.”

2.  §

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

„(3) A sír gö dör mély sé ge 2,5 mé ter mély ség ben, vagy
an nál mé lyeb ben ta lál ha tó ta laj víz szint ese tén 2 mé ter.
Ko por sós rá te me tés ese tén úgy kell mé lyí te ni, hogy a fe -
lül re ke rü lõ ko por só alj za ta leg alább 1,6 mé ter mély ség be
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ke rül jön. A rá te me tés fel té te le it a nyil ván tar tó könyv be be
kell je gyez ni. A sír göd röt az üze mel te tõ hoz zá já ru lá sá val
ter mé sze tes – a ta laj ban le bom ló – anyag gal bur kol ni
 lehet.”

(2) Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(7) Azon a te me té si he lyen, ahol a ta laj víz a ta laj szint -
tõl szá mí tott leg fel jebb 2 mé te rig emel ke dik, a sír gö dör
mély sé ge a ta laj víz szint fe lett 0,4 mé ter, de leg alább
1,6 mé ter. Az ilyen sír hely re rá te me tés csak ak kor vé gez -
he tõ, ha

a) az elsõ be te me tés óta leg alább tíz év el telt,

b) a ta laj víz szint jét havi rend sze res ség gel mé rik, és a
mért ada tok fo lya ma tos nyil ván tar tá sá ról az üze mel te tõ
gon dos ko dik, és

c) a rá te me tés elõtt az elsõ be te me tés kor el he lye zett ko -
por sót a ta laj víz szint jé nek csök ke né sét köve tõen leg alább 
2 mé te res sír gö dör mély ség be he lye zik.

(8) Nem vé gez he tõ ko por sós te me tés azon a te me té si
he lyen, ahol a ta laj víz a ta laj szint alat ti 2 mé tert el éri.
A te me té si ti lal mat a nyil ván tar tó könyv be be kell je -
gyez ni.”

3.  §

Az R. 35.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az in té zet a sír nyi tás irán ti ké re lem rõl egy sze rû sí -
tett ha tá ro za tot hoz hat, ki vé ve, ha a ké re lem tár gya

a) a 29.  §-ban meg ha tá ro zott be teg sé gek ben, il let ve
egyéb más fer tõ zõ be teg sé gek ben el huny tak sír já nak vagy
sír bolt já nak fel nyi tá sa,

b) a 11.  § (7) be kez dé se sze rin ti rá te me tés cél já ból tör -
té nõ sír nyi tás,

c) a 38.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rend kí vü li
mó don be kö vet ke zett ha lál lal el hunyt sír já nak ham vasz tá -
si cél lal tör té nõ fel nyi tá sa.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó nap
elsõ nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. mó -
do sí tá sá ról  szóló 121/2005. (VI. 28.) Korm. ren de let
1.  §-a, 10.  §-a és 12.  §-a a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

15/2007. (III. 20.) FVM
rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának
és felhasználásának engedélyezésérõl,

 valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról,
jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról  szóló

 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
65.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban, (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a (3) be kez dés 
a) pont ja vo nat ko zá sá ban az egész ség ügyi mi nisz ter rel,
va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1.  §

A nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 45.  §-a (1) be kez dé se a) pont já nak 1. alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[a) a Ta nács 1991. jú li us 15-i 91/414/EGK irány el ve a
nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról, va la mint az
en nek mó do sí tá sá ról  szóló,]

„1. a Ta nács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK,
va la mint a Bi zott ság 1993/71/EGK, 1994/37/EK,
1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK,
1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK,
2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK,
2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK,
2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK,
2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK,
2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,
2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK,
2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK
irány elv vel mó do sí tott 2004/60/EK, 2004/62/EK,
2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK,
2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK,
2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK,
2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK,
2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/41/EK,
2006/45/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK, 2006/75/EK,
2006/76/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK,
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2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK és
2006/136/EK irány el vei.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek A. ré sze e ren de let mel -
lék le te sze rint mó do sul.

3.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
veszti

a) az R. 1. szá mú mel lék le te B. ré szé nek 61. (di no kap),
71. (fe na ri mol), 91. (flu zi la zol), 115. (kar ben da zim),
150. (me ta mi do fosz) és 188. (procimidon) sora,

b) a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, tá ro lá sá ról és szál lí tá sá ról  szóló
89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/2007. (I. 22.) FVM rendelet 2.  §-a.

4.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Unió kö vet ke zõ jogi ak tu sa i -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2006/131/EK irány el ve (2006. de cem -
ber 11.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a me ta mi do -
fosz ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó -
do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2006/132/EK irány el ve (2006. de cem -
ber 11.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a pro ci mi -
don ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó -
do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2006/133/EK irány el ve (2006. de cem -
ber 11.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a flu zi la zol
ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá -
sá ról,

d) a Bi zott ság 2006/134/EK irány el ve (2006. de cem -
ber 11.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a fe na ri mol
ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá -
sá ról,

e) a Bi zott ság 2006/135/EK irány el ve (2006. de cem -
ber 11.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a kar ben da -
zim ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó -
do sí tá sá ról,

f) a Bi zott ság 2006/136/EK irány el ve (2006. de cem -
ber 11.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a di no kap
ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá -
sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter



Melléklet a 15/2007. (III. 20.) FVM rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze a kö vet ke zõ 141–146. so rok kal egé szül ki:

[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„141. 145 me ta mi do fosz CAS-szám: 10265-92-6
CI PAC-szám: 355

O, S di me til-fosz for-
ami do ti o át

³680 g/kg 2007. 01. 01. 2007. 07. 01. 2008. 06. 30. 2008. 06. 30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag ro var ölõ
szer ként, bur go nyá ban
való al kal ma zá sa en ge -
dé lyez he tõ.
A kö vet ke zõ fel hasz ná -
lá si fel té te le ket be kell
tar ta ni:
– leg fel jebb 0,5 kg ha -

tó anyag/hek tár/ki jut -
ta tás,

– idé nyen ként leg fel -
jebb 3 ki jut ta tás.

A kö vet ke zõ hasz ná la to -
kat ti los en ge dé lyez ni:
– légi ki jut ta tás,
– ki jut ta tás háti per -

me te zõ vel vagy bár -
mi lyen kézi per me -
te zõ vel, akár szak -
em be rek, akár nem
szak em be rek ál tal,

– házi kert.
Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság biz to sít ja, hogy
min den meg fe le lõ koc -
ká zat csök ken tõ in téz -
ke dés meg tör tén jen.
Kü lön fi gyel met kell
for dí ta ni a kö vet ke zõk
vé del mé re: 
– ma da rak és em lõ sök

(Az en ge dé lye zés
fel té te lei kö zött sze -
re pel ni ük kell koc -
ká zat csök ken tõ in -
téz ke dé sek nek, mint
pél dá ul a ki jut ta tás
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

idõ zí té sé nek gon dos
meg vá lasz tá sa, és
olyan ké szít mé nyek
ki vá lasz tá sa, ame -
lyek fi zi kai meg je le -
né sük vagy meg fe le -
lõ el ri asz tást biz to sí -
tó anya gok je len lé te
ered mé nye ként a le -
he tõ leg ki sebb re
csök ken tik az érin -
tett fa jok ve szé lyez -
te té sét.);

– vízi szer ve ze tek és
nem cél-ízelt lá bú ak
(A ke zelt te rü le tek
és a fel szí ni vi zek,
va la mint az ül tet vé -
nyek ha tá rai kö zött
meg fe le lõ vé dõ tá -
vol sá got kell tar ta ni. 
Ez a tá vol ság an nak
függ vé nye 
lehet, hogy al kal -
maz nak-e a per met
el sod ró dá sát gát ló
el já rá so kat vagy esz -
kö zö ket.);

– a ke ze lõk, akik nek
meg fe le lõ vé dõ öl tö -
zé ket kell vi sel ni ük,
kü lö nö sen kesz tyût,
ove rallt, gu mi csiz mát 
és lég zés vé dõt a ke -
ve rés és be töl tés, va -
la mint kesz tyût, ove -
rallt, gu mi csiz mát és
arc vé dõt vagy vé dõ -
szem üve get a ki jut ta -
tás és a nö vény vé del -
mi be ren de zés tisz tí -
tá sa so rán. A fent em -
lí tett in téz ke dé se ket
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

al kal maz ni kell, ki -
vé ve, ha az anyag
ál tal je len tett ve szé -
lyek kel lõ en ki kü -
szö böl he tõk a nö -
vény vé del mi be ren -
de zés ki ala kí tá sá -
nak, vagy an nak kö -
szön he tõ en, hogy a
be ren de zést spe ci á lis 
vé dõ ele mek kel lát -
ták el.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let -
ben fog lalt egy sé ges el -
vek meg va ló sí tá sa
ér de ké ben figye lembe
kell ven ni a me ta mi do -
fosz ról  szóló fe lül vizs -
gá la ti je len tés
kö vet kez te té se it, és kü -
lö nö sen an nak I. és II.
füg ge lé két. A szer rel
dol go zók (ke ze lõk)
egész ség ká ro so dá sá val
járó ese mé nye ket a
fog lal ko zá si be teg sé -
gek és fo ko zott ex po zí -
ci ós ese tek
be je len té sé rõl és ki -
vizs gá lá sá ról  szóló
27/1996. (VIII. 28.)
NM ren de let elõ írásai
sze rint kell be je len te ni.
Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság a Tv. 24.  §-a sze -
rin ti – ér té ke sí té si
ada tok ra vo nat ko zó – 
je len té si kö te le zett sé -
gen túl to váb bi adat -
szol gál ta tá si
kö te le zett sé get
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

ír hat elõ (mint pél dá ul
a fel hasz ná lá si szo ká -
sok fel mé ré se), hogy
re á lis kép ala kul jon ki
a me ta mi do fosz hasz -
ná la tá nak kö rül mé nye i -
rõl és le het sé ges
to xi ko ló gi ai hatásáról.

142. 146 pro ci mi don CAS-szám: 32809-16-8
CI PAC-szám: 383

N-(3,5-dik lór-fe nil)-
1,2-di me til cik lop ro -
pán-1,2-di kar bo xi mid

985 g/kg 2007. 01. 01. 2007. 07. 01. 2008. 06. 30. 2008. 06. 30. A. RÉSZ
Csak gom ba ölõ szer -
ként en ge dé lyez he tõ a
kö vet ke zõ nö vé nyek -
hez:
– üveg há zi ubor ka

(zárt hid ro pó ni ás
rend szer),

– szil va (fel dol go zás -
ra),

leg fel jebb a kö vet ke zõ
mér ték ben: 0,75 kg ha -
tó anyag/hek tár/ki jut ta -
tás.
A kö vet ke zõ hasz ná la -
to kat ti los en ge dé lyez -
ni:
– légi ki jut ta tás,
– ki jut ta tás háti per -

me te zõ vel vagy kézi 
per me te zõ vel, akár
szak em be rek, akár
nem szak em be rek
által,

– házi kert.
Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság biz to sít ja, hogy
min den meg fe le lõ koc -
ká zat csök ken tõ in téz -
ke dés meg tör tén jen.
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

Kü lön fi gyel met kell
for dí ta ni a kö vet ke zõk
vé del mé re:
– vízi szer ve ze tek

(Adott eset ben a ke -
zelt te rü le tek és a
fel szí ni vi zek kö zött
meg fe le lõ vé dõ tá -
vol sá got kell tar ta ni. 
Ez a tá vol ság an nak
függ vé nye le het,
hogy al kal maz nak-e
a per met el sod ró dá -
sát gát ló eljárásokat
vagy eszközöket.);

– ma da rak és em lõ sök
(Az en ge dé lye zés
fel té te lei kö zött sze -
re pel ni ük kell koc -
ká zat csök ken tõ in -
téz ke dé sek nek, mint
pél dá ul a ki jut ta tás
idõ zí té sé nek gon dos
meg vá lasz tá sa, és
olyan ké szít mé nyek
ki vá lasz tá sa, ame -
lyek fi zi kai meg je le -
né sük vagy meg fe le -
lõ el ri asz tást biz to sí -
tó anya gok je len lé te
ered mé nye ként a
lehetõ legkisebbre
csökkentik az
érintett fajok
veszélyeztetését.);

– olyan fo gyasz tók,
akik nek az akut ét -
ke zé si ex po zí ci ó ját
sza bá lyoz ni kell;
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– fel szín alat ti víz, ha
a ha tó anya got ér zé -
keny ta laj- és/vagy
ég haj la ti adott sá gú
te rü le te ken al kal -
maz zák (Az en ge -
dély fel té te lei kö zött 
sze re pel ni ük 
kell koc ká zat csök -
ken tõ in téz ke dé sek -
nek.);

– a ke ze lõk, akik nek
meg fe le lõ vé dõ öl tö -
zé ket kell vi sel ni ük,
kü lö nö sen kesz tyût,
ove rallt, gu mi csiz -
mát és arc vé dõt
vagy vé dõ szem üve -
get a ke ve rés, be töl -
tés, ki jut ta tás és a
nö vény vé del mi be -
ren de zés tisz tí tá sa
so rán, ki vé ve, ha az
anyag ál tal je len tett
ve szé lyek kel lõ en
ki kü szö böl he tõk a
nö vény vé del mi be -
ren de zés ki ala kí tá sá -
nak, vagy an nak
köszönhetõen, hogy
a berendezést
speciális
védõelemekkel
látták el;

– a dol go zók, akik nek
meg fe le lõ vé dõ öl tö -
zé ket kell vi sel ni ük,
kü lö nö sen kesz tyût,
ha be kell lép ni ük a
ke zelt te rü let re a
per me te zés utá ni 
be lé pé si ti la lom
alatt.
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let -
ben fog lalt egy sé ges el -
vek meg va ló sí tá sa
ér de ké ben figye lembe
kell ven ni a pro ci mi -
don ról  szóló fe lül vizs -
gá la ti je len tés
kö vet kez te té se it, és kü -
lö nö sen an nak I. és II.
füg ge lé két.
A szer rel dol go zók (ke -
ze lõk) egész ség ká ro so -
dá sá val járó
ese mé nye ket a fog lal -
ko zá si be teg sé gek és
fo ko zott ex po zí ci ós
ese tek be je len té sé rõl és 
ki vizs gá lá sá ról  szóló
27/1996. (VIII. 28.)
NM ren de let elõ írásai
sze rint kell be je len te ni.
Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság a Tv. 24.  §-a sze -
rin ti – ér té ke sí té si
ada tok ra vo nat ko zó –
je len té si kö te le zett sé -
gen túl to váb bi adat -
szol gál ta tá si
kö te le zett sé get ír hat elõ 
(mint pél dá ul a fel hasz -
ná lá si szo ká sok fel mé -
ré se), hogy re á lis kép
ala kul jon ki a pro ci mi -
don hasz ná la tá nak kö -
rül mé nye i rõl és
le het sé ges to xi ko ló gi ai
hatásáról.
Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság to váb bi meg erõ sí tõ
ada tok vagy in for má-
ci ók be nyúj tá sát
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

írja elõ a ha tó anyag el -
fo gad ha tó sá gá nak iga -
zo lá sá ra, ha azt olyan
kö rül mé nyek kö zött al -
kal maz zák, ahol fenn áll 
a va ló szí nû sé ge a va -
don élõ em lõ sök
hosszú távú ter he lé sé -
nek, il let ve üveg há zi
al kal ma zás nál a
szenny víz tisz tí tás érin -
tett sé ge ese tén.

143. 147 flu zi la zol CAS-szám: 85509-19-9
CI PAC-szám: 435

bisz(4-flu o ro fe nil)
(me til) (1H-1,2.4-tri a -
zol-1-il me til)-szi lán

925 g/kg 2007. 01. 01. 2007. 07. 01. 2008. 06. 30. 2008. 06. 30. A. RÉSZ
Csak gom ba ölõ szer -
ként en ge dé lyez he tõ a
kö vet ke zõ nö vé nyek -
hez:
– ka lá szo sok, rizs ki -

vé te lé vel,
– ku ko ri ca,
– rep ce,
– cu kor ré pa,
leg fel jebb 200 g ha tó -
anyag/hek tár/ki jut ta tás
mér ték ben.
A kö vet ke zõ hasz ná la -
to kat ti los en ge dé lyez -
ni:
– légi ki jut ta tás,
– ki jut ta tás háti per -

me te zõ vel vagy kézi 
per me te zõ vel, akár
szak em be rek, akár
nem szak em be rek
által,

– házi kert.
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság biz to sít ja, hogy
min den meg fe le lõ koc -
ká zat csök ken tõ in téz -
ke dés meg tör tén jen.
Kü lön fi gyel met kell
for dí ta ni a kö vet ke zõk
vé del mé re:
– vízi szer ve ze tek (A

ke zelt te rü le tek és a
fel szí ni vi zek kö zött
meg fe le lõ vé dõ tá -
vol sá got kell tar ta ni. 
Ez a tá vol ság an nak
függ vé nye le het,
hogy al kal maz nak-e
a per met el sod ró dá -
sát gát ló eljárásokat
vagy eszközöket.);

– ma da rak és em lõ sök
(Az en ge dé lye zés
fel té te lei kö zött sze -
re pel ni ük kell koc -
ká zat csök ken tõ in -
téz ke dé sek nek, mint
pél dá ul a ki jut ta tás
idõ zí té sé nek gon dos
meg vá lasz tá sa, és
olyan ké szít mé nyek
ki vá lasz tá sa, ame -
lyek fi zi kai meg je le -
né sük vagy meg fe le -
lõ el ri asz tást biz to sí -
tó anya gok je len lé te
ered mé nye ként a le -
he tõ leg ki sebb re
csök ken tik az érin -
tett fa jok ve szé lyez -
te té sét.);
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– a ke ze lõk, akik nek
meg fe le lõ vé dõ öl tö -
zé ket kell vi sel ni ük,
kü lö nö sen kesz tyût,
ove rallt, gu mi csiz -
mát és arc vé dõt
vagy vé dõ szem üve -
get a ke ve rés, be töl -
tés, ki jut ta tás és a
nö vény vé del mi be -
ren de zés tisz tí tá sa
so rán, ki vé ve, ha az
anyag ál tal je len tett
ve szé lyek kel lõ en
ki kü szö böl he tõk a
nö vény vé del mi be -
ren de zés ki ala kí tá sá -
nak, vagy an nak kö -
szön he tõ en, hogy a
be ren de zést spe ci á lis 
vé dõ ele mek kel lát -
ták el.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let -
ben fog lalt egy sé ges el -
vek meg va ló sí tá sa
ér de ké ben figye lembe
kell ven ni a flu zi la zol -
ról  szóló fe lül vizs gá la ti 
je len tés kö vet kez te té-
se it, és kü lö nö sen an -
nak I. és II. füg ge lé két.
A szer rel dol go zók (ke -
ze lõk) egész ség ká ro so -
dá sá val járó
ese mé nye ket a fog lal -
ko zá si be teg sé gek és
fo ko zott ex po zí ci ós
ese tek be je len té sé rõl és 
ki vizs gá lá sá ról  szóló
27/1996. (VIII. 28.)
NM ren de let
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

elõ írásai sze rint kell
be je len te ni. Az en ge dé -
lye zõ ha tó ság a Tv.
24.  §-a sze rin ti – ér té -
ke sí té si ada tok ra vo nat -
ko zó – je len té si
kö te le zett sé gen túl to -
váb bi adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé get ír hat elõ 
(mint pél dá ul a fel hasz -
ná lá si szo ká sok fel mé -
ré se), hogy re á lis kép
ala kul jon ki a flu zi la zol 
hasz ná la tá nak kö rül mé -
nye i rõl és le het sé ges
to xi ko ló gi ai ha tá sá ról

144. 148 fe na ri mol CAS-szám: 60168-88-9
(meg ne ve zet len szte -
reo ké mia)
CI PAC-szám: 380

(±)-2,4’-dik lór-a-(pi ri -
mi din-5-il)benz hid ril-
al ko hol

980 g/kg 2007. 01. 01. 2007. 07. 01. 2008. 06. 30. 2008. 06. 30. A. RÉSZ
Csak gom ba ölõ szer ként 
en ge dé lyez he tõ a kö vet -
ke zõ nö vé nyek hez:
– pa ra di csom,
– üveg ház ban ne velt

pap ri ka,
– pad li zsán,
– üveg ház ban ne velt

ubor ka,
– gö rög dinnye,
– dísz nö vé nyek, fa is -

ko lák és éve lõ nö vé -
nyek,

leg fel jebb a kö vet ke zõ
mér ték ben:
– 0,058 kg ha tó anyag/

hek tár/ki jut ta tás a
sza bad föl di pa ra di -
csom hoz és 0,072 kg 
ha tó anyag/hek tár/ki -
jut ta tás az üveg há zi
paradicsomhoz,

– 0,072 kg ha tó -
anyag/hek tár/ki jut ta -
tás pap ri ká hoz,
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– 0,038 kg ha tó -
anyag/hek tár/ki jut ta -
tás pad li zsán hoz,

– 0,048 kg ha tó -
anyag/hek tár/ki jut ta -
tás ubor ká hoz,

– 0,024 kg ha tó -
anyag/hek tár/ki jut ta -
tás a sza bad föl di gö -
rög dinnyé hez és
0,048 kg ha tó -
anyag/hek tár/ki jut ta -
tás az üveg há zi
görögdinnyéhez,

– 0,054 kg ha tó -
anyag/hek tár/ki jut ta -
tás a sza bad föl di
dísz nö vé nyek hez,
fa is ko lák hoz és éve -
lõ nö vé nyek hez, il -
let ve 0,042 kg ha tó -
anyag/hek tár/ki jut ta -
tás az üvegházi
dísznövényekhez.

A kö vet ke zõ hasz ná la -
to kat ti los en ge dé lyez -
ni:
– légi ki jut ta tás,
– ki jut ta tás háti per -

me te zõ vel vagy kézi 
per me te zõ vel, akár
szak em be rek, akár
nem szak em be rek
által,

– házi kert.
Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság biz to sít ja, hogy
min den meg fe le lõ koc -
ká zat csök ken tõ in téz -
ke dés meg tör tén jen.
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

Kü lön fi gyel met kell
for dí ta ni a kö vet ke zõk
vé del mé re:
– vízi szer ve ze tek

(Adott eset ben a ke -
zelt te rü le tek és a
fel szí ni vi zek kö zött
meg fe le lõ vé dõ tá -
vol sá got kell tar ta ni. 
Ez a tá vol ság an nak
függ vé nye le het,
hogy al kal maz nak-e
a per met el sod ró dá -
sát gát ló eljárásokat
vagy eszközöket.);

– föl di gi lisz ta (Az en -
ge dély fel té te lei kö -
zött sze re pel nie kell
koc ká zat csök ken tõ
in téz ke dé sek nek,
mint pél dá ul a ki jut -
ta tá sok szá má nak és
idõ zí té sé nek, az al -
kal ma zott dó zis nak,
és szük ség ese tén a
ha tó anyag-kon cent -
rá ció leg meg fe le -
lõbb
kombinációjának
megválasztása.);

– ma da rak és em lõ sök
(Az en ge dé lye zés
fel té te lei kö zött sze -
re pel ni ük kell koc -
ká zat csök ken tõ in -
téz ke dé sek nek, mint
pél dá ul a ki jut ta tás
idõ zí té sé nek gon dos
meg vá lasz tá sa, és
olyan ké szít mé nyek
ki vá lasz tá sa, ame -
lyek fi zi kai meg je le -
né sük vagy
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

meg fe le lõ el ri asz tást 
biz to sí tó anya gok je -
len lé te ered mé nye -
ként a le he tõ leg ki -
sebb re csök ken tik az 
érin tett fa jok ve szé -
lyez te té sét.);

– a ke ze lõk, akik nek
meg fe le lõ vé dõ öl tö -
zé ket kell vi sel ni ük,
kü lö nö sen kesz tyût,
ove rallt, gu mi csiz -
mát és arc vé dõt
vagy vé dõ szem üve -
get a ke ve rés, be töl -
tés, ki jut ta tás és a
nö vény vé del mi be -
ren de zés tisz tí tá sa
so rán, ki vé ve, ha az
anyag ál tal je len tett
ve szé lyek kel lõ en
ki kü szö böl he tõk a
nö vény vé del mi be -
ren de zés ki ala kí tá sá -
nak vagy an nak
köszönhetõen, hogy
a berendezést
speciális
védõelemekkel
látták el;

– dol go zók, akik nek
meg fe le lõ vé dõ öl tö -
zé ket kell vi sel ni ük,
kü lö nö sen kesz tyût,
ha be kell lép ni ük a
ke zelt te rü let re a
per me te zés utá ni
be lé pé si ti la lom
alatt.

2
1

1
0

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

7
/3

2
. szám



[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let -
ben fog lalt egy sé ges el -
vek meg va ló sí tá sa
ér de ké ben figye lembe
kell ven ni a fe na ri mol -
ról  szóló fe lül vizs gá la ti 
je len tés kö vet kez te té se -
it, és kü lö nö sen an nak
I. és II. füg ge lé két.
A szer rel dol go zók (ke -
ze lõk) egész ség ká ro so -
dá sá val járó
ese mé nye ket a fog lal -
ko zá si be teg sé gek és
fo ko zott ex po zí ci ós
ese tek be je len té sé rõl és 
ki vizs gá lá sá ról  szóló
27/1996. (VIII. 28.)
NM ren de let elõ írásai
sze rint kell be je len te ni. 
Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság a Tv. 24.  §-a sze -
rin ti – ér té ke sí té si
ada tok ra vo nat ko zó –
je len té si kö te le zett sé -
gen túl to váb bi adat -
szol gál ta tá si
kö te le zett sé get ír hat elõ 
(mint pél dá ul a fel hasz -
ná lá si szo ká sok fel mé -
ré se), hogy re á lis kép
ala kul jon ki a fe na ri -
mol hasz ná la tá nak kö -
rül mé nye i rõl és
le het sé ges to xi ko ló gi ai
hatásáról.
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

145. 149 kar ben da zim
(meg ne ve zet len 
szte reo ké mia)

CAS-szám:
10605-21-7
CI PAC-szám: 263

me til-ben zi mi da zol–
2-il kar ba mát

980 g/kg 2007. 01. 01. 2007. 07. 01. 2009. 12. 31. 2009. 12. 31. A. RÉSZ
Csak gom ba ölõ szer -
ként en ge dé lyez he tõ a
kö vet ke zõ nö vé nyek -
hez:
– ka lá szo sok,
– rep ce,
– cu kor ré pa,
– ku ko ri ca,
leg fel jebb a kö vet ke zõ
mér ték ben:
– 0,25 kg

ha tó anyag/hek tár/ki -
jut ta tás ka lá szo sok -
hoz és rep cé hez,

– 0,075 kg
ha tó anyag/hek tár/ki -
jut ta tás cu kor ré pá -
hoz,

– 0,1 kg
ha tó anyag/hek tár/ki -
jut ta tás ku ko ri cá hoz.

A kö vet ke zõ hasz ná la -
to kat ti los en ge dé lyez -
ni:
– légi ki jut ta tás,
– ki jut ta tás háti per -

me te zõ vel vagy kézi 
per me te zõ vel, akár
szak em be rek, akár
nem szak em be rek
ál tal,

– házi kert.
Az enge dé lye zõ ha tó -
ság biz to sít ja, hogy
min den meg fe le lõ koc -
ká zat csök ken tõ in téz -
ke dés meg tör tén jen.

2
1

1
2

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

7
/3

2
. szám



[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

Kü lön fi gyel met kell
for dí ta ni a kö vet ke zõk
vé del mé re:
– vízi szer ve ze tek 

(A ke zelt te rü le tek
és a fel szí ni vi zek
kö zött meg fe le lõ vé -
dõ tá vol sá got kell
tar ta ni. Ez a tá vol ság 
an nak függ vé nye le -
het, hogy al kal maz -
nak-e a per met el -
sod ró dá sát gát ló el -
já rá so kat vagy esz -
kö zö ket.);

– föl di gi lisz ták és a ta -
laj ban élõ más mak -
ro or ga niz mu sok
(Az en ge dély fel té -
te lei kö zött sze re pel -
nie kell koc ká zat -
csök ken tõ in téz ke -
dé sek nek, mint pél -
dá ul a ki jut ta tá sok
szá má nak és idõ zí té -
sé nek, az al kal ma -
zott dó zis nak, és
szük ség ese tén a ha -
tó anyag-kon cent rá -
ció leg meg fe le lõbb
kom bi ná ci ó já nak
meg vá lasz tá sa.);

– ma da rak és em lõ sök
(Az en ge dé lye zés
fel té te lei kö zött sze -
re pel ni ük kell koc -
ká zat csök ken tõ in -
téz ke dé sek nek, mint
pél dá ul a ki jut ta tás
idõ zí té sé nek gon dos
meg vá lasz tá sa, és
olyan ké szít mé nyek
ki vá lasz tá sa,
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

ame lyek fi zi kai
meg je le né sük vagy
meg fe le lõ el ri asz tást 
biz to sí tó anya gok je -
len lé te ered mé nye -
ként a le he tõ leg ki -
sebb re csök ken tik az 
érin tett fa jok ve szé -
lyez te té sét.);

– a ke ze lõk, akik nek
meg fe le lõ vé dõ öl tö -
zé ket kell vi sel ni ük,
kü lö nö sen kesz tyût,
ove rallt, gu mi csiz -
mát és arc vé dõt
vagy vé dõ szem üve -
get a ke ve rés, be töl -
tés, ki jut ta tás és a
nö vény vé del mi be -
ren de zés tisz tí tá sa
so rán, ki vé ve, ha az
anyag ál tal je len tett
ve szé lyek kel lõ en
ki kü szö böl he tõk a
nö vény vé del mi be -
ren de zés ki ala kí tá sá -
nak, vagy an nak kö -
szön he tõ en, hogy a
be ren de zést spe ci á lis 
vé dõ ele mek kel
látták el.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let -
ben fog lalt egy sé ges el -
vek meg va ló sí tá sa
ér de ké ben figye lembe
kell ven ni a kar ben da -
zim ról  szóló fe lül vizs -
gá la ti je len tés
kö vet kez te té se it és kü -
lö nö sen an nak I. és II.
füg ge lé két.
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

A szer rel dol go zók (ke -
ze lõk) egész ség ká ro so -
dá sá val járó
ese mé nye ket a fog lal -
ko zá si be teg sé gek és
fo ko zott ex po zí ci ós
ese tek be je len té sé rõl és 
ki vizs gá lá sá ról  szóló
27/1996. (VIII. 28.)
NM ren de let elõ írásai
sze rint kell be je len te ni. 
Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság a Tv. 24.  §-a sze -
rin ti – ér té ke sí té si
ada tok ra vo nat ko zó –
je len té si kö te le zett sé -
gen túl to váb bi adat -
szol gál ta tá si
kö te le zett sé get ír hat elõ 
(mint pél dá ul a fel hasz -
ná lá si szo ká sok fel mé -
ré se), hogy re á lis kép
ala kul jon ki a kar ben -
da zim hasz ná la tá nak
kö rül mé nye i rõl és le -
het sé ges to xi ko ló gi ai
ha tá sá ról.

146. 150 di no kap CAS-szám: 39300-45-3
(az izo mer-
ke ve rék re)
CI PAC-szám: 98

2,6-di nit ro-4-ok til fe -
nilk ro to ná tok és 2,4-di -
nit ro-6-ok til fe nil-
kro to ná tok,
ahol az «ok til» az
1-me til hep til
1-etil he xil és 1-pro pil -
pen til cso por tok ke ve -
ré ke

920 g/kg 2007. 01. 01. 2007. 07. 01. 2009. 12. 31. 2009. 12. 31. A. RÉSZ
Csak gom ba ölõ szer -
ként en ge dé lyez he tõ a
kö vet ke zõ nö vény hez:
– szõ lõ,
leg fel jebb 0,21 kg ha -
tó anyag/hek tár/ki jut ta -
tás mér ték ben.
A kö vet ke zõ hasz ná la to -
kat ti los en ge dé lyez ni:
– légi ki jut ta tás,
– háti per me te zõ vagy

kézi per me te zõ
hasz ná la ta nem
szak em be rek ál tal,

– házi kert.
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság biz to sít ja, hogy
min den meg fe le lõ koc -
ká zat csök ken tõ in téz -
ke dés meg tör tén jen.
Kü lön fi gyel met kell
for dí ta ni a kö vet ke zõk
vé del mé re:
– vízi szer ve ze tek (A

ke zelt te rü le tek és a
fel szí ni vi zek kö zött
meg fe le lõ vé dõ tá -
vol sá got kell tar ta ni. 
Ez a tá vol ság an nak
függ vé nye le het,
hogy al kal maz nak-e
a per met el sod ró dá -
sát gát ló el já rá so kat
vagy esz kö zö ket.);

– ma da rak és em lõ sök
(Az en ge dé lye zés
fel té te lei kö zött sze -
re pel ni ük kell koc -
ká zat csök ken tõ in -
téz ke dé sek nek, mint
pél dá ul a ki jut ta tás
idõ zí té sé nek gon dos
meg vá lasz tá sa, és
olyan ké szít mé nyek
ki vá lasz tá sa, ame -
lyek fi zi kai meg je le -
né sük vagy meg fe le -
lõ el ri asz tást biz to sí -
tó anya gok je len lé te
ered mé nye ként a le -
he tõ leg ki sebb re
csök ken tik az érin -
tett fa jok ve szé lyez -
te té sét.);
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– a ke ze lõk, akik nek
meg fe le lõ vé dõ öl tö -
zé ket kell vi sel ni ük,
kü lö nö sen kesz tyût,
ove rallt, gu mi csiz -
mát és arc vé dõt
vagy vé dõ szem üve -
get a ke ve rés, be töl -
tés, ki jut ta tás és a
nö vény vé del mi be -
ren de zés tisz tí tá sa
so rán, ki vé ve, ha az
anyag ál tal je len tett
ve szé lyek kel lõ en
ki kü szö böl he tõk a
nö vény vé del mi be -
ren de zés ki ala kí tá sá -
nak vagy an nak kö -
szön he tõ en, hogy a
be ren de zést spe ci á lis 
vé dõ ele mek kel lát -
ták el;

– a dol go zók, akik nek
meg fe le lõ vé dõ öl tö -
zé ket kell vi sel ni ük,
kü lö nö sen kesz tyût,
ha be kell lép ni ük a
ke zelt te rü let re a
per me te zés utá ni be -
lé pé si ti la lom alatt.
A be lé pé si ti la lom -
nak leg alább 24 
órá ig kell fenn áll nia.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let -
ben fog lalt egy sé ges el -
vek meg va ló sí tá sa
ér de ké ben figye lembe
kell ven ni a di no kap ról
 szóló fe lül vizs gá la ti je -
len tés kö vet kez te té se it, 
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag meg -
ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra ér té -

ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat idõ -
pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

és kü lö nö sen an nak
I. és II. füg ge lé két.
A szer rel dol go zók (ke -
ze lõk) egész ség ká ro so -
dá sá val járó
ese mé nye ket a fog lal -
ko zá si be teg sé gek és
fo ko zott ex po zí ci ós
ese tek be je len té sé rõl és 
ki vizs gá lá sá ról  szóló
27/1996. (VIII. 28.)
NM ren de let elõ írásai
sze rint kell be je len te ni. 
Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság a Tv. 24.  §-a sze -
rin ti – ér té ke sí té si
ada tok ra vo nat ko zó –
je len té si kö te le zett sé -
gen túl to váb bi adat -
szol gál ta tá si
kö te le zett sé get ír hat elõ 
(mint pél dá ul a fel hasz -
ná lá si szo ká sok fel mé -
ré se), hogy re á lis kép
ala kul jon ki a di no kap
hasz ná la tá nak kö rül mé -
nye i rõl és le het sé ges
to xi ko ló gi ai ha tá sá ról.”
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
22/2007. (III. 20.) OGY

határozata

az Alkotmánybíróság két tagjának
megválasztásáról*

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 32/A. §-ának (4) be kez -
dé sé ben fog lal tak alap ján – 2007. áp ri lis 21. napjától

dr. Len ko vics Bar na bást és

dr. Lé vay Mik lóst

az Al kot mány bí ró ság tag já vá meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
23/2007. (III. 20.) OGY

határozata

az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek
végrehajtásáról és a Kormányképviselet

tevékenységérõl**

1. Az Or szág gyû lés fon tos nak tart ja, hogy fi gye lem mel 
kí sér je az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga íté le te i nek nem -
ze ti ha tó sá gok általi foganatosítását.

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz tert, hogy éven te egy szer – elsõ al ka lom mal 2007. jú -
ni us 30-ig – tá jé koz tas sa az Or szág gyû lés al kot má nyos -
ság gal, il let ve em be ri jogi ügyek kel fog lal ko zó bizottsá -
gait az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga íté le te i nek nem ze ti

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 19-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 19-i ülés nap ján
 fogadta el.

ha tó sá gok ál ta li fo ga na to sí tá sá ról és a Kor mány kép vi se let
te vé keny sé gé rõl.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
24/2007. (III. 20.) OGY

határozata

a világ kulturális és természeti örökségének
védelmérõl szóló 1972. évi UNESCO

Világörökség Egyezmény 2002–2006. közötti
magyarországi végrehajtásáról szóló

jelentés elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés el fo gad ja a vi lág kul tu rá lis és ter mé -
sze ti örök sé gé nek vé del mé rõl szó ló 1972. évi UNESCO
Vi lág örök ség Egyez mény 2002–2006. kö zöt ti ma gyar or -
szá gi vég re haj tá sá ról szó ló je len tést.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
25/2007. (III. 20.) OGY

határozata

az Országgyûlés felhatalmazásának megadásáról
az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján
az M6-os autópályává fejleszthetõ autóút

Szekszárd–Bóly közötti szakaszának és az M60-as
autópályává fejleszthetõ autóút Bóly–Pécs közötti

szakaszának koncesszióba adására vonatkozó
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez**

Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi 
XXXVIII. tör vény 22. § (2) be kez dé se alap ján az M6-os

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 19-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 19-i ülés nap ján
 fogadta el.
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au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au tó út Szek szárd–Bóly kö zöt ti
sza ka szá nak és az M60-as au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au tó út
Bóly–Pécs kö zöt ti sza ka szá nak kon cesszi ó ba adá sá ra vo -
nat ko zó, a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör -
vény ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en le foly ta tan dó köz be -
szer zé si el já rás meg in dí tá sá hoz az aláb bi ak sze rint:

1. A köz be szer zé si el já rás aján lat ké rõ je és a kon cesszi ós
szer zõ dést kötõ fél:

A Ma gyar Ál lam kép vi se le té ben a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter jár el.

2. A köz be szer zé si el já rás és a szer zõ dés tár gya:

Az M6-os jelû au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au tó út Szek -
szárd (143+200 km szelvény) és Bóly (192+200
km szelvény) kö zöt ti sza ka szá ra, va la mint az M60-as
 autópályává fej leszt he tõ au tó út Bóly (0+000 km szelvény) 
és Pécs (30+200 km szelvény) kö zöt ti sza ka szai (össze sen
79,2 km), va la mint a kap cso ló dó ki szol gá ló lé te sít mé nyek
meg ter ve zé sé re, több ütem ben tör té nõ meg épí té sé re, fel -
újí tá sá ra, üze mel te té sé re, fenn tar tá sá ra, fi nan szí ro zá sá ra
és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó ki zá ró la gos kon cesszi ós jog
nyúj tá sa a köz be szer zé si el já rás ban nyer tes konc esszor ré -
szé re az aján lat ké rõ ál tal meg ha tá ro zott, de leg alább 22 év
idõ tar tam ra.

A kon cesszi ós szer zõ dés alap ján a Ma gyar Ál lam az
autó út ren del ke zés re ál lá sá nak és az út ke ze lés mi nõ sé gé -
nek függ vé nyé ben ren del ke zés re ál lá si dí jat fi zet a kon -
cesszor nak.

Az au tó út sza ka szok az egy sé ges nem ze ti díj sze dé si
rend szer ke re té ben ve he tõk igény be.

3. A köz be szer zé si el já rás sze rin ti aján la tok el bí rá lá sát
kö ve tõ en, ha volt olyan aján lat te võ, aki nyer tes nek nyil vá -
nít ha tó, a Kor mány ter jesszen az Or szág gyû lés elé or szág -
gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot a nyer tes aján lat te võ rõl (kon -
cesszor ról) és mu tas sa be a kon cesszi ós szer zõ dés fõbb
tar tal mi ele me it, az ál la mi fi nan szí ro zá si szük ség le tet,
 ennek ke re te it, il let ve üte me zé sét. A nyer tes ki hir de té sé -
nek és a szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le a szer zõ dés
fõbb tar tal mi ele me i nek és az ál la mi fi nan szí ro zá si szük -
ség let nek, va la mint üte me zés nek az Or szág gyû lés ál ta li
jó vá ha gyá sa.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

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

A Köztársasági Elnök
43/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Kos suth-díj ról és a Szé che nyi-díj ról  szóló 1990. évi
XII. tör vény 5.  § (1) be kez dé se alap ján, a Kor mány elõ ter -
jesz tésére

az ope ra iro da lom te nor sze re pe i nek ki vá ló meg for má lá -
sá ért, mû vé szi pá lya fu tá sa el is me ré se ként

B. Nagy Já nos nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Liszt
 Ferenc-díjas ma gán éne ke sé nek, Ér de mes Mû vész nek,

stí lus te rem tõ mû vé szi te vé keny sé gé ért, a kor társ imp ro -
vi za tív zene és jazz nem zet kö zi leg is el is mert mû ve lé sé ért, 
sok ol da lú ze ne szer zõi mun kás sá gá ért

Dés Lász ló Liszt Fe renc-dí jas ze ne szer zõ nek, elõ adó -
mû vész nek, Ér de mes Mû vész nek,

a szel le mi ha gyo má nyok és a mai kor fes té sze ti tö rek vé -
se i nek szim bo li kus, nagy ha tá sú egye sí té sé ért

Föl di Pé ter Mun ká csy Mi hály-dí jas fes tõ mû vész nek,
Ér de mes Mû vész nek, az egri Esz ter há zy Ká roly Ta nár -
kép zõ Fõ is ko la fõ is ko lai ta ná rá nak,

több év ti ze des ki ma gas ló szí né szi ala kí tá sa i ért

Gálf fi Lász ló Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, Ér de -
mes Mû vész nek,

új utak ke re sé sé ért és a port ré szob rá szat meg újí tá sá ért

Gu lyás Gyu la szob rász mû vész nek, Ér de mes Mû vész -
nek,

több év ti ze des nagy si ke rû ren de zõi mun kás sá ga el is me -
ré se ként

Hor váth Ádám Ba lázs Bé la-dí jas ren de zõ nek, a Szín ház 
és Film mû vé sze ti Egye tem egye te mi ta ná rá nak, Ki vá ló
Mû vész nek,

sok ol da lú mû vé szi mun kás sá ga el is me ré se ként

Kern And rás nak, a Víg szín ház Já szai Ma ri-dí jas szín -
mû vé szé nek, Ki vá ló Mû vész nek,
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fél év szá za dos ki emel ke dõ épí té sze ti mun kás sá gá ért, az
épí té sze ti kul tú ra ter jesz té sé ért, tö ret len ki tar tás sal lét re -
ho zott, min dig kor sze rû szel le mi sé get tük rö zõ al ko tá sa i ért

Ké vés György Ybl Mik lós-dí jas épí tész nek, a Ké vés és
Épí tész tár sa Rt. el nö ké nek,

nagy ha tá sú, ma gas szín vo na lú já ték- és do ku men tum -
film je i ért

Kósa Fe renc Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek, Ér de -
mes Mû vész nek,

több év ti ze des kar mes te ri, ze ne kar ve ze tõi, va la mint
ze ne kar épí tõ és mû vé szet ok ta tói te vé keny sé gé ért, ze nei 
kul tú ránk nem zet kö zi hír ne vét öreg bí tõ mû vé szi pá lya -
fu tá sá ért

Li ge ti And rás Liszt Fe renc-dí jas kar mes ter nek, he ge dû -
mû vész nek, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem egye -
te mi do cen sé nek, a MATÁV Szim fo ni kus Ze ne kar ze ne -
igaz ga tó já nak, mû vé sze ti ve ze tõ jé nek, Ér de mes Mû vész -
nek,

rend kí vü li szak mai tu dá sá ért, a ki fe je zõ tech no ló gi ák
meg újí tá si ké pes sé gé vel és az igé nyes ség gel tár sult mû vé -
szi éles lá tá sá ért, a fi gu ra li tás és a non fi gu ra li tás le le mé -
nyes öt vö zé sé ért

Pa izs Lász ló Mun ká csy Mi hály-dí jas fes tõ mû vész nek,
Ér de mes Mû vész nek,

a ma gyar köl té szet, a pró za és drá ma nyel vi vi lá gá nak
meg újí tá sá ért

Par ti Nagy La jos Ba bér ko szo rú-dí jas író nak, köl tõ nek,
drá ma író nak,

több év ti ze des ki emel ke dõ mû vé szi mun ká já ért, a ma -
gyar kó rus kul tú ra nem zet kö zi hír ne vé nek öreg bí té se, a
ma gyar ze nész-tár sa da lom ge ne rá ci ó i nak fel ne ve lé se ér -
de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Pár kai Ist ván Liszt Fe renc-dí jas kar nagy nak, Ér de -
mes Mû vész nek, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye -
tem ny. egye te mi ta ná rá nak, pro fes sor eme ri tus nak,

az egész vi lá gon el is mert elõ adó mû vé szi te vé keny sé -
gé ért, a szebb re és jobb ra való szün te len tö rek vé sé ért

Pe ré nyi Mik lós Kos suth-dí jas gor don ka mû vész nek, a
Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem egye te mi ta ná rá nak, 
Ki vá ló Mû vész nek,

több év ti ze des, nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ, sok ol -
da lú mû vé szi mun kás sá gá ért, elõ adó mû vé szi te vé keny -
sé gé ért

Pé csi Il di kó Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, Ki vá ló
Mû vész nek, ren de zõ nek,

szín há zi és film sze re pek em lé ke ze tes meg for má lá sá ért,
mél tán nép sze rû, sok ol da lú mû vé szi mun kás sá gá ért, élet -
pá lyá ja el is me ré se ként

Pso ta Irén nek, a Ma dách Szín ház Kos suth-dí jas szín -
mû vé szé nek, Ér de mes Mû vész nek, a Nem zet Szí né szé -
nek,

több mint négy év ti ze des, vi lág szer te nagy ra be csült
tárgy mû vé sze ti és fel ta lá lói te vé keny sé gé ért, is ko la te rem -
tõ je len tõ sé gû ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

Ru bik Ernõ Ál la mi-dí jas épí tész mér nök nek, tárgy ter ve -
zõ nek, a Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem cím ze tes
egye te mi ta ná rá nak, a Ru bik Stu dio Kft. ügy ve ze tõ igaz -
ga tó já nak,

a XIX. és XX. szá za di klasszi kus és nép sze rû ze ne iro da -
lom ma gyar stí lus ban való tol má cso lá sá ért, a ha zánk ze nei
kul tú rá já nak ré szét ké pe zõ ci gány mu zsi ka ma gas szin tû
mû ve lé sé ért

ifj. Sán ta Fe renc Liszt Fe renc-dí jas he ge dû mû vész nek,

erõ tel jes szí né szi ala kí tá sa i ért és ren de zõi mun kás sá ga
el is me ré se ként

Szi lá gyi Ti bor Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, Ki vá ló 
Mû vész nek,

a köl tõi ha gyo má nyok és a mo der ni tás sze mé lyes in tel -
lek tu á lis, ma gas szin tû öt vö ze té nek meg te rem té sé ért

Ta kács Zsu zsa Ba bér ko szo rú-dí jas köl tõ nek, mû for dí -
tó nak,

az avant gar de ha gyo mány ma gas szin tû meg újí tá sá ért
és a vaj da sá gi ma gyar iro da lom szer ve zé sé ben vál lalt sze -
re pé ért

Tol nai Ottó Jó zsef At ti la-dí jas köl tõ nek, író nak, mû for -
dí tó nak

a KOSSUTH-DÍJAT;

a ha zai kor sze rû agy élet ta ni ku ta tás és ok ta tás, a pszi -
cho fi zi o ló gia meg ho no sí tá sá ért és ma gas szin tû mûvelé -
séért, az ele mi ta nu lá si fo lya ma tok élet ta ni hát te ré nek fel -
tá rá sá ért

Ádám György nek, az MTA ren des tag já nak, Ál la mi-
dí jas or vos nak, pszi cho fi zi o ló gus nak, pro fes sor eme ri -
tus nak,

a ter mé sze tes anya gok ké mi á ja te rü le tén vég zett szé les
körû, nem zet kö zi leg el is mert ku ta tá sa i ért, ered mé nyes
gyógy szer fej lesz tõi és tu do mány szer ve zõi tevékenysé -
géért

Blas kó Gá bor ké mi kus nak, az MTA le ve le zõ tag já nak,
az EGIS Gyógy szer gyár Rt. ku ta tá si igaz ga tó já nak, a
 Budapesti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
 Vegyészmérnöki Kar cím ze tes egye te mi ta ná rá nak,



a XX. szá za di ma gyar iro da lom – el sõ sor ban az el be szé -
lõ ma gyar pró za – kor sze rû tö rek vé se i nek elem zõ összeg -
zé sé ért és ki ma gas ló tu do mány szer ve zõi mun kás sá gá ért

dr. Bod nár György Jó zsef At ti la-dí jas iro da lom tör té -
nész nek, az iro da lom tu do mány dok to rá nak, az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem cím ze tes egye te mi ta ná rá nak,

a bo nyo lult, sok vál to zós, nem ará nyos vi sel ke dé sû
nagy rend sze rek irá nyí tá sá ban el ért ered mé nye i ért, nem -
zet kö zi el is mert sé gû és a gya kor lat ban ki vá ló an hasz no sít -
ha tó ku ta tá sa i ért

Bo kor Jó zsef vil la mos mér nök nek, az MTA ren des tag -
já nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye -
tem egye te mi ta ná rá nak, a Szá mí tás tech ni kai és Au to ma ti -
zá lá si Ku ta tó In té zet tu do má nyos igaz ga tó he lyet te sé nek,
ku ta tó pro fesszor nak,

az in for má ció el mé let ben és al kal ma zás ban el ért, vi lág -
szer te nagy ra be csült ered mé nye i ért, va la mint az in for má -
ció el mé let ok ta tá sá ban vég zett is ko la te rem tõ mun kás sá -
gá ért

Csi szár Imre ma te ma ti kus nak, az MTA ren des tag já -
nak, az MTA Ré nyi Alf réd Ma te ma ti kai Ku ta tó in té zet ku -
ta tó pro fesszo rá nak,

az ag rár in no vá ció, ag rár gé pé szet, va la mint a mû sza ki
fej lesz tés te rü le tén el ért rend kí vül ered mé nyes mun kás sá -
ga el is me ré se ként

Di mény Imre ag rár köz gaz dász nak, az MTA ren des tag -
já nak, ny. egye te mi ta nár nak, pro fes sor eme ri tus nak,

az ex pe ri men tá lis der ma to ló gia, ezen be lül a der ma to -
im mu no ló gia te rü le tén el ért ered mé nye i ért, a fel sõ ok ta tás -
ban vég zett ve ze tõi, ok ta tói te vé keny sé gé ért, is ko la te rem -
tõ mun kás sá gá ért

Do bo zy At ti la bõr gyó gyász or vos nak, az MTA ren des
tag já nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem egye te mi ta ná rá -
nak,

nem zet kö zi leg is el is mert esszé írói te vé keny sé gé ért,
egye te mes mû vé szet el mé le ti mun kás sá gá ért

dr. Föl dé nyi F. Lász ló Jó zsef At ti la-dí jas iro da lom tör té -
nész-esz té tá nak, kri ti kus nak, a fi lo zó fi ai tu do mány kan di -
dá tu sá nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Böl csé -
szet tu do má nyi Kar Össze ha son lí tó és Vi lág iro dal mi Tan -
szék egye te mi do cen sé nek,

a kö zös ség szer ve zõ dés me cha niz mu sa i ra vo nat ko zó
vizs gá la ta i ért, a táj öko ló gi á ban, a tár sas ro va rok öko ló gi á -
ja ta nul má nyo zá sá ban nem zet kö zi leg is el is mert tu do má -
nyos mun kás sá gá ért, ok ta tói és tu do mány szer ve zõi te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Gal lé Lász ló bi o ló gus nak, öko ló gus nak, a bi o ló gi ai
tu do mány dok to rá nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem TTK
Öko ló gi ai Tan szék egye te mi ta ná rá nak,

a nem zet kö zi tu do má nyos élet ben is nagy ra be csült
ku ta tó in té zet irá nyí tá sá ban al kal ma zott út tö rõ mód sze -
re i ért, a nagy gaz da sá gi hasz not hozó ku ta tá sok össze -
han go lá sá ért

dr. In zelt Pé ter mér nök-köz gaz dász nak, a mû sza ki tu -
do mány kan di dá tu sá nak, az MTA Szá mí tás tech ni kai és
Au to ma ti zá lá si Ku ta tó in té ze te igaz ga tó já nak, cím ze tes
egye te mi ta nár nak,

több év ti ze des ki emel ke dõ, nem zet kö zi leg is el is mert 
gyó gyí tó, ok ta tó és tu do má nyos, va la mint pél da ér té kû
köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként; a Ha e mog lo bin
Sa va ria fel fe de zé sé ért

dr. Ist ván La jos nak, az or vos tu do mány kan di dá tu sá nak, 
a Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház ny. ve ze tõ-fõ or vo sá -
nak, cím ze tes egye te mi ta nár nak,

a nyelv fi lo zó fia, a tör té ne lem fi lo zó fia és az itá li ai fi lo -
zó fi ai gon dol ko dás fej lõ dé sé re irá nyu ló tu do má nyos mun -
kás sá gá ért, va la mint a fi lo zó fi ai köz élet ben ki fej tett ha zai
és nem zet kö zi te vé keny sé gé ért

Ke le men Já nos fi lo zó fus nak, az MTA le ve le zõ tag já -
nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Böl csé szet -
tu do má nyi Kar egye te mi ta ná rá nak, az ELTE Fi lo zó fi ai
In té ze te igaz ga tó já nak,

a szá zad for du ló és a XIX. szá zad mû vé szet tör té ne ti ku -
ta tá sa i ért, a kor társ mû vé szet nép sze rû sí té sét szol gá ló ki -
ál lí tá sok ren de zé sé ért, egye te mi ok ta tói mun kás sá ga el is -
me ré se ként

Ke se rü Ka ta lin Mun ká csy Mi hály-dí jas mû vé szet tör té -
nész nek, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Böl csé -
szet tu do má nyi Kar Mû vé szet tör té ne ti Tan szék egye te mi
do cen sé nek,

a heb ra isz ti ka és asszí ro ló gia ke re té ben nem zet kö zi leg
is el is mert tu do má nyos ered mé nye i ért, va la mint e sza kok
ha zai meg ala po zá sá ért és fej lesz té sé ért

dr. Ko mo ró czy Gé zá nak, a nyelv tu do mány kan di dá tu -
sá nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Bölcsészet -
tudományi Kar Asszí ro ló gi ai és Heb ra isz ti kai Tan szék
egye te mi ta ná rá nak, az MTA Ju da isz ti kai Ku ta tó cso port
ve ze tõ jé nek,

a me te o ro ló gia te rü le tén hosszú idõn át vég zett ki emel -
ke dõ szak mai és tu do má nyos mun kás sá ga, kü lö nö sen me -
te o ro ló gi ai su gár zás ta ni, il let ve mû hol das me te o ro ló gi ai
ku ta tá sai, va la mint ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ma jor György me te o ro ló gus nak, az MTA ren des tag já -
nak, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat ny. mun ka tár sá -
nak, ny. ku ta tó pro fesszor nak,

az egy ide jû hõ- és anya gát adás, a transz port el mé let, va -
la mint az al kal ma zott ener ge ti ka te rü le tén nem zet kö zi leg
is el is mert tu do má nyos-köz éle ti mun kás sá gá ért, a ma gyar
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fel sõ ok ta tás meg újí tá sá ban vég zett te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

dr. Mol nár Ká roly gé pész mér nök nek, a mû sza ki tu do -
mány dok to rá nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do -
má nyi Egye tem rek to rá nak, tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár -
nak,

a vi lág gaz da sá gi fej lõ dés fõ irá nya i ra és szer ke ze ti vál -
to zá sa i ra vo nat ko zó tu do má nyos ered mé nye i ért, va la mint
egye te mi ok ta tói és is ko la ala pí tói mun kás sá gá ért

Si mai Mi hály köz gaz dász nak, az MTA ren des tag já nak,
az MTA Vi lág gaz da sá gi Ku ta tó in té ze te ku ta tó pro fesszo -
rá nak,

ta ná ri, ze ne tu do má nyi és ze ne szer zõi te vé keny sé gé ért,
a ma gyar zene, a ma gyar kul tú ra gaz da gí tá sá ért, ter jesz té -
sé ért és el is mer te té sé ért

Szöl lõ sy And rás Kos suth-dí jas ze ne szer zõ nek, ze ne tör -
té nész nek, Ki vá ló Mû vész nek

a SZÉCHENYI-DÍJAT

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 1.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-1/0896/2007.

A Köztársasági Elnök
44/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a gaz da ság po li ti ka, ezen be lül a mo ne tá ris po li ti ka te rü -
le tén vég zett ki ma gas ló el mé le ti és gya kor la ti mun kás sá -
gá ért, az eu ró pai Gaz da sá gi és Mo ne tá ris Unió lét re ho zá -

sá ban ját szott meg ha tá ro zó sze re pé ért és Ma gyar or szág
nem zet kö zi hír ne vé nek öreg bí té sé ért

dr. Lám fa lus sy Sán dor nak, a Lo u va i ni Egye tem, Eu ró -
pa Ta nul má nyok In té ze te ve ze tõ jé nek, pro fes sor eme ri tus -
nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozat);

több év ti ze des mun kás sá ga, ok ta tói, ku ta tói, va la mint a
ma gyar köz igaz ga tás re form já nak elõ ké szí té sé ben és
 koordinálásában vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ágh At ti lá nak, a fi lo zó fi ai tu do mány dok to rá nak, a
Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem egye te mi ta ná rá nak,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett mun ká ja el is me -
ré se ként

Bali Jó zsef nek, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um vé de lem -
po li ti kai szak ál lam tit ká rá nak,

a ha zai pénz ügyi el len õr zés köz gaz da sá gi hát te ré nek
ku ta tá sá ban, ille tõ leg az ál lam ház tar tás át lát ha tó sá ga ér -
de ké ben vég zett el mé le ti és mód szer ta ni te vé keny sé ge el -
is me ré se ként

dr. Bá ger Gusz táv nak, a köz gaz da ság tu do mány kan di -
dá tu sá nak, az Ál la mi Szám ve võ szék Fej lesz té si és Mód -
szer ta ni In té ze te fõ igaz ga tó já nak, a Páz mány Pé ter Ka to li -
kus Egye tem egye te mi ta ná rá nak,

az au to ma ta el mé let és az uni ver zá lis al geb ra te rén vég -
zett, nem zet kö zi leg is el is mert ku ta tá sa i ért, ok ta tói, szak -
mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Gé cseg Fe renc nek, az MTA ren des tag já nak, a Sze ge di
Tu do mány egye tem Szá mí tás tu do má nyi Tan szék tu do má -
nyos ta nács adó já nak, egye te mi ta nár nak,

is ko la te rem tõ tu do má nyos és ok ta tói mun kás sá gá ért,
va la mint a Ma gyar Mér nök aka dé mia lét re ho zá sa és mû -
köd te té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Ginszt ler Já nos nak, az MTA le ve le zõ tag já nak, a Bu da -
pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Anyag tu -
do má nyi Tan szé ke tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak, a
BMGE Mér nök to vább kép zõ In té zet igaz ga tó já nak,

a ma gyar és nem zet kö zi gyógy szer ana li ti kai ku ta tá sok -
ban vég zett – ha tá ra in kon túl is nagy ra be csült – fél év szá -
za dos tu do má nyos mun kás sá ga, ok ta tói te vé keny sé ge el is -
me ré se ként



Gö rög Sán dor Szé che nyi-dí jas ké mi kus nak, az MTA
ren des tag já nak, a Rich ter Ge de on Ve gyé sze ti Gyár Nyrt.
tu do má nyos ta nács adó já nak,

a ma gyar or szá gi lab da rú gás ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge, sport pá lya fu tá sa el is me ré se ként

Ilovsz ky Ru dolf nyu gal ma zott edzõ nek, szö vet sé gi ka pi -
tány nak,

több mint négy év ti ze des, nagy nép sze rû ség nek ör ven -
dõ, sok ol da lú mû vé szi mun kás sá ga el is me ré se ként

Koncz Gá bor nak, a Bu da ör si Já ték szín Kos suth-dí jas
szín mû vé szé nek, ren de zõ jé nek, Ér de mes Mû vész nek,

népi kul tú ránk, nép dal kin csünk ápo lá sá ért, sok ol da lú,
nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ elõ adó mû vé sze te el is me ré -
se ként

Ko vács Apol ló nia Dan kó Pis ta-dí jas elõ adó mû vész nek,

a kö zép ko ri bronz mû ves ség és öt vös ség te rü le tén vég -
zett ku ta tá sa i ért, a mú ze um ügy ér de ké ben ki fej tett négy
év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

Lo vag Zsu zsa Fe ren czy No é mi-dí jas mu ze o ló gus nak,
az Ipar mû vé sze ti Mú ze um volt fõ igaz ga tó já nak,

több év ti ze des, az or szág ha tá ra in túl is el is mert tu do -
má nyos ku ta tói, ok ta tói és tu do mány szer ve zõi te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Már ta Fe renc Ál la mi-dí jas ké mi kus nak, az MTA ren -
des tag já nak, nyu gal ma zott egye te mi ta nár nak,

az or vos tu do mány, ezen be lül a vi ro ló gia te rü le tén el ért, 
nem zet kö zi el is mert sé get szer zett ku ta tá si ered mé nye i ért,
is ko la te rem tõ ok ta tói és tu do má nyos köz éle ti mun kás sá -
gá ért

Nász Ist ván Szé che nyi-dí jas vi ro ló gus nak, im mu no ló -
gus nak, az MTA ren des tag já nak, pro fes sor eme ri tus nak,

sok ol da lú iro dal mi mun kás sá ga el is me ré se ként

Pén tek Imre Jó zsef At ti la-dí jas köl tõ nek, kri ti kus nak,
lap szer kesz tõ nek,

iro dal mi élet mû ve el is me ré se ként

Sán ta Fe renc Kos suth-dí jas író nak,

nem zet kö zi leg is el is mert mû vé szi mun kás sá gá ért, a
ma gyar ope ra kul tú ra hír ne vé nek öreg bí té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé gé ért

Sass Syl via Liszt Fe renc-dí jas ope ra éne kes nek, Ér de -
mes Mû vész nek,

az ag rár gaz da ság tan és az ag rár po li ti ka te rén vég -
zett – nem zet kö zi leg is el is mert – tu do má nyos ku ta tói
mun kás sá gá ért, va la mint ok ta tói te vé keny sé gé ért

dr. Var ga Gyu lá nak, a köz gaz da ság tu do mány dok to rá -
nak, a Ka pos vá ri Egye tem Gaz da ság tu do má nyi Kar egye -
te mi ta ná rá nak, a Dok to ri Is ko la ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat);

szín há zi- és film sze re pek ben nyúj tott ki vá ló ala kí tá -
sa i ért

An do rai Pé ter nek, a Jó zsef At ti la Szín ház Kos suth-dí jas 
szín mû vé szé nek,

a kül ügyi szol gá lat ban el töl tött több év ti ze des mun kás -
sá gá ért, va la mint a ha tá ron túli ma gyar ság gal kap cso la tos
kor mány za ti fel ada tok te rü le tén vég zett te vé keny sé ge,
élet pá lyá ja el is me ré se ként

Bagi Gá bor nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal fõ osz tály ve -
ze tõ jé nek,

nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ, sok ol da lú mû vé szi mun -
ká ja el is me ré se ként

Ba jor Imre szín mû vész nek,

az ön kor mány za ti rend szer fej lesz té se ér de ké ben vég -
zett sok ol da lú mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Csef kó Fe renc nek, a Köz sé gek, Kis te le pü lé sek és
Kis tér sé gek Or szá gos Ön kor mány za ti Szö vet sé ge fõ tit ká -
rá nak,

tu do má nyos, gyó gyí tó és ok ta tó, va la mint pél da ér té kû
egye te mi ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

dr. Édes Ist ván nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent -
rum Kar di o ló gi ai Kli ni ka igaz ga tó já nak, egye te mi ta nár -
nak,

nem zet kö zi leg is el is mert tu do má nyos, ok ta tó, gyó gyí tó 
és az egye tem ér de ké ben vég zett pél da ér té kû köz éle ti te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Fe ke te Ká roly nak, az or vos tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi
Cent rum ÁOK Tra u ma to ló gi ai és Kéz se bé sze ti Tan szék
tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

az Ope ra ház ér de ké ben vég zett mun ká ja, va la mint mû -
vé szi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Fü löp At ti la ma gán éne kes nek, a Ma gyar Ál la mi Ope ra -
ház nyu gal ma zott fõ tit ká rá nak,
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a mun ka ügyi szak te rü le ten, kü lö nö sen a fel sõ fo kú kép -
zés ben és a fel nõtt kép zés ben vég zett ki emel ke dõ ok ta tói,
ok ta tásszer ve zõi és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Hal mos Csa bá nak, a Pé csi Tu do mány egye tem Fel -
nõtt kép zé si és Em be ri Erõ for rás Fej lesz té si Kar Em be ri
Erõ for rás Fej lesz té si In té zet igaz ga tó já nak, egye te mi do -
cens nek,

a ma gyar kép zõ mû vé szet nem zet kö zi megismerteté -
séért, a ma gyar kul tu rá lis élet nem zet kö zi kap cso la ta i nak
bõ ví té sé ért

dr. He gyi Ló ránd Mun ká csy Mi hály-dí jas mû vé szet tör -
té nész nek, a Sa int Eti en ne-i Mû vé sze ti Mú ze um igaz ga tó -
já nak,

az in téz mé nyes gyer mek vé de lem, a csa lád ju kon kí vül
ne vel ke dõ gyer me kek el lá tá sá nak ja ví tá sa és az in téz -
mény rend sze rek mû kö dé sé nek se gí té se te rü le tén vég zett
in no va tív, kre a tív szak mai, tu do má nyos, va la mint köz éle ti 
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Her czog Má ri á nak, a szo ci o ló gi ai tu do mány kan di -
dá tu sá nak, a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet szak -
re fe ren sé nek,

a köz szol gá lat ban több mint há rom év ti ze den ke resz tül
vég zett szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Hoff man né dr. Né meth Il di kó nak, a Dél-du nán tú li Ré -
gió meg bí zott köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Né meth Évá nak, a Nyu gat-du nán tú li Ré gió meg bí -
zott köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek,

a ma gyar nép ze nei ha gyo má nyok ápo lá sá ért, a ma gyar
kul tú rát szol gá ló elõ adó mû vé sze te el is me ré se ként

Ke re kes Tóth Er zsé bet elõ adó mû vész nek, nép ze ne ku ta -
tó nak, a ma ros vá sár he lyi Ma ros Mû vész együt tes nyu gal -
ma zott éne kes szó lis tá já nak,

a bank szek tor ban vég zett ki emel ke dõ mun ká ja el is me -
ré se ként

Kis be ne dek Pé ter nek, az Ers te Bank Hun ga ry Nyrt. ve -
zér igaz ga tó já nak,

több év ti ze des szak mai mun ká ja, a köz löny ki adás fej -
lesz té se, gaz da sá gos sá té te le, presz tí zsé nek eme lé se ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge, élet pá lyá ja el is me ré se ként

dr. Koz ma Lász ló né nak, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny -
ki adó nyu gal ma zott ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

több mint négy év ti ze des ok ta tói, ok ta tásszer ve zõi és
tan könyv írói mun kás sá ga, nem zet kö zi leg is szá mon tar tott 
ku ta tói élet mû ve el is me ré se ként

dr. Kul csár Zsu zsan ná nak, a pszi cho ló gi ai tu do mány
dok to rá nak, az ELTE Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Kar

Sze mé lyi ség- és Egész ség pszi cho ló gi ai Tan szék egye te mi 
ta ná rá nak,

a ter mé szet és táj vé de lem, az er dõk vé del me és meg óvá -
sa, a ha té kony er dõ gaz dál ko dás meg va ló sí tá sa ér de ké ben
hat év ti ze den át vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ma das Lász ló nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány kan -
di dá tu sá nak, a Pi li si Ál la mi Park er dõ gaz da ság nyu gal ma -
zott igaz ga tó já nak,

a ha zai ge og rá fus ok ta tás tar tal mi ki ala kí tá sa ér de ké ben 
vég zett ok ta tói, ok ta tásszer ve zõi, va la mint ku ta tói és tu do -
má nyos köz éle ti te vé keny sé gé ért

dr. Mez õsi Gá bor nak, a föld rajz tu do mány dok to rá nak,
a Sze ge di Tu do mány egye tem TTK Ter mé sze ti Föld raj zi
és Geo in for ma ti kai Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná -
rá nak,

több év ti ze des ok ta tásszer ve zõi, ok ta tói, ku ta tói, va la -
mint tu do má nyos köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Mol nár Ár pád nak, a ké mi ai tu do mány dok to rá nak, a 
Sze ge di Tu do mány egye tem TTK Szer ves Ké mi ai Tan szék 
egye te mi ta ná rá nak,

a biz to sí tás és ér té ke sí té si há ló zat irá nyí tá sa és szer ve -
zé se te rü le tén vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Pál völ gyi Má tyás nak, a Ge ne rá li-Pro vi den cia Zrt.
ve zér igaz ga tó já nak,

a ma gyar ma te ma ti kai te het ség gon do zás ér de ké ben
vég zett négy év ti ze des mun ká ja, ok ta tói, pub li ká ci ós és is -
me ret ter jesz tõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Re i man Ist ván nak, a ma te ma ti kai tu do mány kan di -
dá tu sá nak, nyu gal ma zott egye te mi ta nár nak,

a fog lal koz ta tás po li ti ka és a mun ka ügyi igaz ga tás te rü -
le tén vég zett szak mai, ku ta tói te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Szé kely Ju dit nak, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz -
té ri um szak ál lam tit ká rá nak,

az ope ra iro da lom nagy mez zo sze re pe i nek em lé ke ze -
tes meg szó lal ta tá sá ért, mû vé szi pá lya fu tá sa el is me ré se -
ként

Ta kács Klá ra Liszt Fe renc-dí jas ope ra éne kes nek,

a ha zai szö vet ke ze ti együtt mû kö dés fej lesz té sé ben, va -
la mint a nem zet kö zi szö vet ke ze ti moz ga lom szer ve ze te i -
ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Zs. Szõ ke Zol tán nak, az Ál ta lá nos Fo gyasz tá si Szö -
vet ke ze tek és Ke res ke del mi Tár sa sá gok Or szá gos Szö vet -
sé ge al el nö ké nek,
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a veszp ré mi Mo dern Kép tár lét re ho zá sa ér de ké ben vég -
zett mun kás sá gá ért, ér té kes ado má nya i ért

Vass Lász ló mû gyûj tõ nek,

több év ti ze des ok ta tói, ku ta tói és tan anyag fej lesz tõ
mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Vil lá nyi Lász ló nak, a köz gaz da ság tu do mány kan di -
dá tu sá nak, a Szent Ist ván Egye tem GTK dé kán já nak,
egye te mi ta nár nak, a Re gi o ná lis Gaz da ság ta ni és Vi dék -
fej lesz té si In té zet igaz ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat);

a Ma gyar Hon véd ség ér de ké ben vég zett ered mé nyes
mun ká ja el is me ré se ként

Ko vá csics Fe renc ve zér õr nagy nak, a MK Ka to nai Biz -
ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ál ta lá nos he lyet te sé nek,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett te vé keny sé ge el -
is me ré se ként

Var ga Já nos ve zér õr nagy nak, a MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok sá ga pa rancs nok (lég vé del mi) he lyet te sé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(katonai tagozat);

a gaz da sá gi élet ben vég zett kö zel há rom év ti ze des mun -
ká ja el is me ré se ként

Ács Sán dor nak, a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Zrt.
gaz da sá gi és be fek te té si ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

a gö rög és la tin re to ri ka te rén vég zett iro da lom tör té ne ti
ku ta tá sa i ért, ok ta tói és mû for dí tói mun kás sá ga el is me ré se -
ként

dr. Ada mik Ta más nak, az iro da lom tu do mány dok to rá -
nak, az ELTE BTK La tin Nyel vi és Iro dal mi Tan szék
egye te mi ta ná rá nak,

a deb re ce ni Mo dem és a pé csi új Mo dern Kép tár lét re -
ho zá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. An tal Pé ter ügy véd nek,

a táj- és kert épí té szet tör té net, a kert épí té sze ti mû em lék -
vé de lem disz cip li nák fej lesz té sé ben, ok ta tá sá ban és ku ta -
tá sá ban vég zett több év ti ze des mun kás sá ga, ve ze tõi te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Ba logh né dr. Or mos Ilo ná nak, a me zõ gaz da sá gi tu do -
mány kan di dá tu sá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Táj -

épí té sze ti Kar Kert mû vé sze ti Tan szék tan szék ve ze tõ
egye te mi do cen sé nek,

a ne ve lés tu do mány te rü le tén vég zett, nem zet kö zi leg is
szá mon tar tott tu do má nyos, ku ta tói és ok ta tói mun kás sá ga
el is me ré se ként

dr. Bá bo sik Ist ván nak, a ne ve lés tu do mány dok to rá nak,
az ELTE Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Kar Ne ve lés tu do -
má nyi In té zet egye te mi ta nárának, a Ne ve lés tu do má nyi
Dok to ri Is ko la ve ze tõ jé nek,

több év ti ze des ku ta tói, pub li ká ci ós és ok ta tás szer ve zõ
te vé keny sé ge, a fel sõ fo kú pénz ügyi szak em ber kép zés ér -
de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Bán fi Ta más nak, a köz gaz da ság tu do mány dok to rá -
nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz gaz da ság tu do má -
nyi Kar Pénz ügyi Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá -
nak, in té zet igaz ga tó nak,

a re gi o ná lis tu do mány ha zai meg ho no sí tá sá ban szer zett
ér de me i ért, gaz da sá gi-tér szer ke ze ti vizs gá la ta i ért, tu do -
má nyos mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Bar ta Györ gyi nek, az MTA dok to rá nak, az MTA
Re gi o ná lis Ku ta tá sok Köz pont ja igaz ga tó já nak,

a jazz-mû faj nép sze rû sí té se ér de ké ben vég zett elõ adó -
mû vé szi és ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ber ki Ta más nak, a MZTSZ Kõ bá nyai Ze nei Stú dió
ének tan szak-ve ze tõ jé nek,

a me zõ gaz da ság ér de ké ben vég zett négy év ti ze des sok -
ol da lú mun kás sá ga, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Beth len di Lász ló nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány
kan di dá tu sá nak, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ sok ol da lú mun kás sá ga
el is me ré se ként

Bo ros La jos nak, a Slá ger Rá dió szer kesz tõ-mû sor ve ze -
tõ jé nek,

több mint más fél év ti ze des pol gár mes te ri te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Csé csei Bé lá nak, Bu da pest VIII. ke rü le te (Jó zsef vá ros)
pol gár mes te ré nek,

a köz igaz ga tás ban – ki vált képp az ál la mi pénz ügyi el -
len õr zés ben – vég zett több mint há rom év ti ze des ered mé -
nyes te vé keny sé ge el is me ré se ként

Cse cse rits Im ré né nek, az Ál la mi Szám ve võ szék Ön kor -
mány za ti és Te rü le ti El len õr zé si Igaz ga tó sá ga fõ cso port -
fõ nök-he lyet te sé nek,
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a rend õrség ál lo má nyá ban vég zett stra té gi ai, fej lesz té si
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. univ. Cson ka Ist ván nak, az ORFK GIF EU-In teg rá -
ci ós és Mi nõ ség fej lesz té si Osz tály stra té gi ai fõ re fe ren sé -
nek,

több mint négy év ti ze des sok ol da lú ok ta tó-ne ve lõ mun -
kás sá ga el is me ré se ként

dr. Csõ ke La jos nak, a ma te ma ti kai tu do mány kan di dá -
tu sá nak, az egri Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la fõ is ko lai ta -
ná rá nak,

fél év szá za dos mû vé szet ok ta tói, sok ol da lú ze ne szer zõi
mun kás sá ga, élet mû ve el is me ré se ként

Da ró ci Bár dos Ta más nak, Er kel Fe renc-dí jas ze ne szer -
zõ nek, kar mes ter nek, a bu da pes ti We i ner Leó Ze ne mû vé -
sze ti Szak kö zép is ko la ze ne ta ná rá nak,

a du nai, ti szai és ba la to ni rá di ós se gély hí vó rend sze rek
üze mel te té se, va la mint a Ma gyar or szá gon át ha la dó nem -
zet kö zi ha jó for ga lom nyom kö ve té se és a vízi köz le ke dés
ha tó sá gi el len õr zé sé nek meg te rem té se te rén eu ró pai szín -
vo na lú in for ma ti kai meg ol dá sok ha zai be ve ze té se és el ter -
jesz té se ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Do bai Sán dor nak, a Rá di ós Se gély hí vó és In fo kom mu -
ni ká ci ós Or szá gos Egye sü let el nö ké nek,

több éves köz szol gá la ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dóra Ot tó nak, Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros Ön kor -
mány zat Hi va ta la ta ná cso sá nak,

a „Spid ron-rend szer” ki fej lesz té sé ért, sok ol da lú mû vé -
szi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Er dély Dá ni el nek, ipar mû vész nek, ter ve zõ nek,

a gyer me kek kul tu rált szó ra ko zá sá nak meg te rem té se ér -
de ké ben vég zett több év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se -
ként

Ér di né Sza bó Már tá nak, a Cim bo ra Ala pít vány ku ra tó -
ri u mi el nö ké nek,

több mint négy év ti ze des gyó gyí tó, tu do má nyos ku ta tói, 
tu do mány szer ve zõ és ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Fa ze kas Ár pád nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a 
Sem mel we is Egye tem Fog or vos tu do má nyi Kar, Kon zer -
vá ló Fo gá sza ti Kli ni ka igaz ga tó já nak, egye te mi ta nár nak,

a nép egész ség ügy te rü le tén vég zett több év ti ze des sok -
ol da lú mun ká ja el is me ré se ként

dr. Fel mé rai Ist ván nak, az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi -
va tal igaz ga tó já nak,

több év ti ze des köz szol gá la ti mun ká ja, a te rü let fej lesz -
tés eu ró pai uni ós kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ át ala kí tá -
sá ban vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Fran cia Lász ló nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet te sé nek,

a ma gyar ba rokk mû vé szet és a kert mû vé szet te rü le tén
vég zett – nem zet kö zi leg is el is mert – ku ta tá sa i ért, ok ta tói
és szak mai szer ve zõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ga la vics Gé zá nak, az MTA le ve le zõ tag já nak, az MTA
Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó in té ze te osz tály ve ze tõ jé nek,

nagy ra be csült ügy vé di mun ká ja, sok ol da lú tár sa dal -
mi-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Gá lo si Vera ügy véd nek, a dr. Gá lo si Ügy vé di Iro da
iro da ve ze tõ jé nek,

több mint há rom év ti ze des ok ta tói, ok ta tásszer ve zõi,
szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge, a fel sõ ok ta tá si igaz ga tás -
ban vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Gáti Jó zsef nek, a Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la Rek -
to ri Hi va ta la fõ tit ká rá nak, fõ is ko lai do cens nek,

több év ti ze des ki emel ke dõ szer kesz tõi mun kás sá ga el -
is me ré se ként

Gel lé ri né Lá zár Már tá nak, a Nap vi lág Ki adó fõ szer -
kesz tõ jé nek, könyv ki adó nak, tör té nész nek,

kö zel há rom év ti ze des gyó gyí tó te vé keny sé ge, ve ze tõi
mun ká ja el is me ré se ként

dr. Gon dos Mik lós nak, az IRM Köz pon ti Kór ház és In -
téz mé nyei or vos-igaz ga tó já nak,

a mi nõ sé gi élel mi szer ke res ke de lem ma gyar or szá gi
meg ho no sí tá sa és el ter jesz té se ér de ké ben vég zett más fél
év ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se ként

Gunt ram Dre xel nek, a SPAR Ma gyar or szág Ke res ke -
del mi Kft. tu laj do no sá nak, a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ké -
nek,

a fel sõ ok ta tás te rü le tén vég zett több év ti ze des gaz da sá -
gi mun kás sá gá ért, a mû kö dés hez szük sé ges gaz da sá gi fel -
té tel rend szer biz to sí tá sa ér de ké ben vég zett ve ze tõi te vé -
keny sé gé ért

Har sá nyi né Séllyei Ág nes nek, a Deb re ce ni Egye tem
gaz da sá gi fõ igaz ga tó já nak,

ok ta tói, is me ret ter jesz tõi és ku ta tói te vé keny sé ge, pub -
li ká ci ós és ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

Hel gert né dr. Sza bó Ilo na Esz ter nek, a Ká roly Ró bert
Fõ is ko la (Gyön gyös) ok ta tá si rek tor he lyet te sé nek, tan -
szék ve ze tõ egye te mi do cens nek,
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kör nye zet vé del mi ha tó sá gi te rü le ten hosszú idõn át
vég zett szak mai te vé keny sé ge, ve ze tõi mun ká ja el is me ré -
se ként

Hom pasz Gyu lá nak, a Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség igaz -
ga tó já nak,

a ha zai és a nem zet kö zi folk lo risz ti kát je len tõs ered mé -
nyek kel gaz da gí tó tu do má nyos ku ta tó mun ká já ért, ok ta tói
és szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Hor váth Ist ván né nak, a nép rajz tu do mány kan di dá -
tu sá nak, az MTA Nép raj zi Ku ta tó in té ze te nyu gal ma zott
fõ mun ka tár sá nak,

a ma gyar tör té ne lem, ezen be lül el sõ sor ban a ma gyar
par la men ta riz mus tör té ne té nek ku ta tá sá ban el ért ered mé -
nye i ért, va la mint azok nak a fel sõ ok ta tás ban való si ke res
al kal ma zá sá ért

dr. Hu bai Lász ló nak, a tör té ne lem tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Po li ti ka tör té ne ti In té zet tu do má nyos fõ mun ka tár -
sá nak,

a pe da gó gi ai gya kor la tot meg újí tó ok ta tásszer ve zõi, ok -
ta tói mun kás sá ga, szak mai élet út ja el is me ré se ként

dr. H. Nagy An ná nak, a bi o ló gi ai tu do mány kan di dá tu -
sá nak, az ELTE Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Kar Ta nár -
kép zé si- és To vább kép zé si Köz pont egye te mi do cen sé -
nek,

az elekt ro ké mia és az elekt ro ana li ti ka te rü le tén nem zet -
kö zi leg is szá mon tar tott tu do má nyos, ku ta tói és ok ta tói te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. In zelt György nek, a ké mi ai tu do mány dok to rá nak, az 
ELTE TTK Fi zi kai-Ké mi ai Tan szék egye te mi ta ná rá nak, a 
Ké mi ai Dok to ri Is ko la ve ze tõ jé nek,

a ka to nai köz igaz ga tás ban, a hon vé de lem ér de ké ben
vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Jó zsef Pé ter nek, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Jogi
Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

a ma gyar au ten ti kus folk lór ápo lá sa ér de ké ben vég zett
sok ol da lú mû vé szi mun kás sá ga el is me ré se ként

Ju hász Zsolt nak, a BM Duna Mû vész együt tes mû vé sze -
ti ve ze tõ jé nek,  szólótáncosnak, ko re og rá fus nak,

négy év ti ze des ok ta tói, ku ta tó és tu do má nyos mun kás -
sá ga, a ma gyar fel sõ ok ta tás ér de ké ben vég zett te vé keny sé -
ge el is me ré se ként

dr. Kar dos Jó zsef nek, a tör té ne lem tu do mány kan di dá tu -
sá nak, az ELTE BTK egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar or szá gi in no vá ció elõ moz dí tá sa ér de ké ben
vég zett sok ol da lú mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ke mény Ta más nak, a mû sza ki tu do mány kan di dá tu -
sá nak, az Ipar fej lesz té si Köz ala pít vány ál ta lá nos ügy ve ze -
tõ igaz ga tó já nak,

a mo dern nyelv tu do mány új ku ta tá si irá nya i nak ma -
gyar or szá gi meg ho no sí tá sá ban és to vább fej lesz té sé ben,
kü lö nö sen a ge ne ra tív mon dat tan, a mor fo szin ta xis és a
szó tan te rü le tén vég zett mun kás sá ga, ok ta tói és ve ze tõi te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ke ne sei Ist ván nak, a nyelv tu do mány dok to rá nak, az
MTA Nyelv tu do má nyi In té ze te igaz ga tó já nak,

a bú za ne me sí tés mód szer ta ni fej lesz té se, az új tech no -
ló gi á val ke zel he tõ bú za faj ták elõ ál lí tá sa, hasz no sí tá sa te -
rén el ért ered mé nye i ért, tu do má nyos köz éle ti te vé keny sé -
ge el is me ré se ként

dr. Ker tész Zol tán nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány kan -
di dá tu sá nak, az MTA dok to rá nak, a Ga bo na ter mesz té si
Ku ta tó Kht. ku ta tó pro fesszo rá nak, cím ze tes egye te mi ta -
nár nak,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett te vé keny sé ge el -
is me ré se ként

Ko mor At ti lá nak, az APEH Hi va ta li Köz pont Ki zá ró la -
gos Il le té kes sé gi Ügyek Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

az ál lat egész ség ügy ben és élel mi szer-el len õr zés ben
vég zett sok ol da lú mun ká ja el is me ré se ként

dr. Kor zensz ky Emõd Lász ló nak, a Tol na Me gyei Ál lat -
egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más (Szek -
szárd) igaz ga tó-fõ ál lat or vo sá nak,

több év ti ze des szak mai, ok ta tói mun kás sá ga el is me ré -
se ként

dr. Ko vács Jó zsef nek, a pszi cho ló gi ai tu do mány kan di -
dá tu sá nak, nyu gal ma zott ok ta tó nak,

az ok ta tás szer ve zés ben, az egye tem ok ta tá si pro fil já nak 
bõ ví té sé ben vég zett te vé keny sé ge, va la mint ok ta tói, ku ta -
tói és ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

dr. Kris tóf Já nos nak, a ké mi ai tu do mány dok to rá nak,
a Pan non Egye tem rek tor he lyet te sé nek, a Mér nö ki Kar
Ana li ti kai Ké mia Tan szék tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná -
rá nak,

a veszp ré mi Dub ni czay-pa lo tá ban meg va ló sult ál lan -
dó ki ál lí tás ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Lász ló Ká roly mû gyûj tõ nek,
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nem zet kö zi leg is szá mon tar tott tu do má nyos mun kás sá -
ga, egye te mi ok ta tói és szak mai- köz éle ti te vé keny sé ge el -
is me ré se ként

dr. Lé vai Pé ter nek, a fi zi kai tu do mány dok to rá nak, az 
MTA KFKI Ré szecs ke- és Mag fi zi kai Ku ta tó in té zet tu -
do má nyos fõ osz tály ve ze tõ jé nek, tu do má nyos ta nács -
adó nak,

a ma gyar ker té szet tu do mány ér de ké ben vég zett sok ol -
da lú te vé keny sé gé ért, vi lág szer te el is mert ró zsa ne me sí tõ
mun ká já ért

Márk Ger gely ró zsa ne me sí tõ nek,

a ma gyar tu riz mus ér de ké ben, ide gen for gal munk je len -
le gi ered mé nye i nek meg ala po zá sá ban vég zett te vé keny sé -
ge, szak mai élet út ja el is me ré se ként

dr. Meggyes Ist ván nak, a MIS Con sul ting Rt. nem zet -
kö zi kap cso la tok igaz ga tó já nak,

négy év ti ze des ered mé nyes mû sza ki, a szám ve võ szé ki
el len õr zést tá mo ga tó ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Mé szá ros Ta más Fe renc nek, az Ál la mi Szám ve võ szék
Szer ve zet irá nyí tá si és Mû köd te té si Igaz ga tó sá ga fõ cso -
port fõ nök-he lyet te sé nek,

sport me ne dzse ri mun ká ja, a ha zai roma ki sebb ség ér de -
ké ben vég zett sok ol da lú te vé keny sé ge el is me ré se ként

Me zei Ist ván sport me ne dzser nek, az Eu ró pai Ci gány
Lab da rú gó Szö vet ség el nö ké nek,

a ma gyar egész ség ügy re form já nak köz gaz da sá gi meg -
ala po zá sá ban vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Mi há lyi Pé ter nek, az MTA dok to rá nak, köz gaz dász -
nak, a Veszp ré mi Egye tem Pénz ügy tan Tan szék tan szék -
ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak,

a ha zai, de kü lö nö sen a nem zet kö zi ener ge ti kai szer ve -
ze tek ben vég zett ki emel ke dõ tu do má nyos mun kás sá gá ért,
a ma gyar ener ge ti kai szak ma, tu do mány nem zet kö zi el is -
mert sé ge ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért

dr. Mol nár Lász ló nak, az Ener gia Köz pont Kht. igaz ga -
tó já nak,

a moz gás sé rült gyer me kek élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ér -
de ké ben vég zett sok ol da lú mun kás sá ga el is me ré se ként

Ná das Pál nak, a Moz gás ja ví tó Ál ta lá nos Is ko la, Egy sé -
ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In té zet és Di ák ott hon
igaz ga tó já nak,

az ál lat or vo si mik ro bi o ló gia és jár vány tan te rü le tén
hosszú idõn ke resz tül vég zett is ko la te rem tõ tevékenysé -

géért, ha tá ra in kon túl is nagy ra be csült tu do má nyos mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Nagy Bé lá nak, az MTA ren des tag já nak, az MTA Ál lat -
or vos-tu do má nyi Ku ta tó in té ze te ku ta tó pro fesszo rá nak,

a Stu dent Ser vi ce Egye sü let meg szer ve zé sé ért és az
Abi lity Park lét re ho zá sá ért, a fo gya té kos ság gal élõ em be -
rek tár sa dal mi el fo gad ta tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Nagy Gé zá nak, a Stu dent Ser vi ce Egye sü let el nö ké nek,

ki ma gas ló köz szol gá la ti mun ká já ért, az ál lam ház tar tá -
si-költ ség ve té si jog al ko tás te rü le tén hosszú idõn át vég zett 
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Nagy Sán dor nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet te sé nek,

a ha zai ide gen for ga lom ér de ké ben vég zett mun ká ja, két
év ti ze des szál lo da igaz ga tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Né me di Var ga György nek, a Da nu bi us Zrt. Hil ton
Bu da pest szál lo da igaz ga tó já nak,

a nyelv tu do mány te rén vég zett sok ol da lú tu do má nyos,
ok ta tói és ku ta tói mun kás sá ga, szak mai-köz éle ti te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Nyo már kay Ist ván nak, az MTA le ve le zõ tag já nak, az
ELTE BTK Szláv és Bal ti Fi lo ló gi ai In té zet egye te mi ta -
ná rá nak,

nép raj zi ér té ke ink meg õr zé sé ben és ku ta tá sá ban vég zett 
sok ol da lú mun kás sá ga, ve ze tõi és ok ta tói te vé keny sé ge el -
is me ré se ként

dr. Örsi Ju li an ná nak, a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga, Fin ta Mú ze um (Túr ke ve) igaz -
ga tó já nak,

a ha zai és a ha tá ron túli, el sõ sor ban a kár pát al jai ma -
gyar ság tá mo ga tá sa ér de ké ben vég zett több év ti ze des te -
vé keny sé ge el is me ré se ként, a Jó té kony sá gi Alap lét re ho -
zá sá ért

Pákh Sán dor nak, a Pákh Sán dor Jó té kony sá gi Alap
meg ala pí tó já nak,

mû vé szi pá lya fu tá sa el is me ré se ként

Pes kó Zol tán ze ne szer zõ nek, kar mes ter nek,

az em be ri erõ for rás-fej lesz tés te rén vég zett sok ol da lú
ok ta tói és ku ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Po ló nyi Ist ván nak, a köz gaz da ság tu do mány kan di -
dá tu sá nak, a Deb re ce ni Egye tem Köz gaz da ság tu do má nyi
Kar dé kán he lyet te sé nek, tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár -
nak,
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a szö vet ke ze ti tör vény elõ ké szí té sé ben és jog sza bá lyi 
szö veg ter ve ze té nek ki ala kí tá sá ban, va la mint a szö vet -
ke ze ti jog ok ta tá sá ban vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Réti Má ri á nak, az ál lam- és jog tu do mány dok to rá -
nak, az ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar Ag rár jo gi Tan -
szé ke egye te mi do cen sé nek,

a vas úti egész ség ügy ben vég zett há rom és fél év ti ze des
szak mai mun ká ja, gyó gyí tó, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

dr. Ro dics Ká roly nak, a Bu dai MÁV Kór ház or -
vos-igaz ga tó já nak, osz tály ve ze tõ fõ or vos nak,

a ba la to ni tu riz mus fel len dí té se, il let ve a Ba la to ni Ré gió 
ha zai és nem zet kö zi el is mer te té se ér de ké ben vég zett több
év ti ze des szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ros ta Sán dor nak, a Ba la to ni Re gi o ná lis Ide gen for gal mi 
Bi zott ság el nö ké nek,

sok ol da lú mû vé szi mun kás sá ga, kü lö nö sen a ha zai rek -
lám szak ma fej lesz té se ér de ké ben vég zett há rom év ti ze des
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Sas Ist ván nak, Ba lázs Bé la-dí jas ren de zõ nek, dra ma -
turg nak, Ér de mes Mû vész nek, a Ma gyar Rek lám szö vet ség 
el nök sé gi tag já nak,

tu do má nyos szer ve zõ te vé keny sé ge, ku ta tói mun kás sá -
ga, to váb bá az egye te mi és a pi a ci szfé ra kö zöt ti együtt mû -
kö dés új for má i nak ki ala kí tá sá ban ját szott fon tos sze re pe
el is me ré se ként

dr. Sán ta Im ré nek, a Pé csi Tu do mány egye tem Dél-Du -
nán tú li Ko ope rá ci ós Ku ta tá si Köz pont ja igaz ga tó já nak,
egye te mi do cens nek,

több mint két év ti ze des ko di fi ká ci ós te vé keny sé ge, kü -
lö nö sen az új Pol gá ri Tör vény könyv elõ ké szí té sé nek ko or -
di ná ci ó ja te rén vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Sá ri né dr. Sim kó Ág nes nek, az Igaz ság ügyi és Ren dé -
sze ti Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

több év ti ze des ki emel ke dõ gyó gyí tó, szak mai és köz -
éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Schre i ner Lász ló nak, a gyõ ri Petz Ala dár Me gyei
Ok ta tó Kór ház Szü lé sze ti és Nõ gyó gyá sza ti Osz tá lya szü -
lész-nõ gyó gyá szá nak,

a hát rá nyos hely ze tû em be rek élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa
ér de ké ben vég zett új ság írói és köz éle ti te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Sci pi a des Er zsé bet nek, a Nép sza va új ság író já nak,

több év ti ze des gyó gyí tó és tu do má nyos mun kás sá ga,
ve ze tõi és szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Se bes tyén Mi hály nak, a Jász-Nagy kun-Szol nok Me -
gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet or vos-igaz ga -
tó já nak,

sok ol da lú iro dal mi mun kás sá ga, nem zet kö zi leg is szá -
mon tar tott kom mu ni ká ci ós te vé keny sé ge el is me ré se ként

Szán tó Pé ter új ság író nak, for ga tó könyv író nak,

a bel gyó gyá sza ti és neph ro ló gi ai szak te rü le ten több
mint har minc éven át vég zett gyó gyí tó és ok ta tó te vé keny -
sé gé ért

dr. Sze ge di Já nos nak, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me -
gyei Ön kor mány zat Jósa And rás Kór há za kli ni kai gya kor -
la tok igaz ga tó já nak, osz tály ve ze tõ fõ or vos nak, cím ze tes
egye te mi do cens nek,

a ma gyar fel nõtt kép zé si rend szer ki ala kí tá sa, fej lesz té -
se, az is ko la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zés mi nõ sé gi szín -
vo na lá nak eme lé se ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Szi lá gyi An tal nak, a Szak mai To vább kép zõ, Át kép zõ és 
Vál lal ko zás tá mo ga tó Rt. ve zér igaz ga tó já nak,

a ma gyar gaz da ság ban ki fej tett, el kö te le zett mun ká ja el is -
me ré se ként, amellyel hoz zá já rult a ha zai ipar bõ vü lé sé hez,
in no vá ci ó já hoz, ered mé nyes fej lõ dé sé hez, Ma gyar or szág
kö zép-eu ró pai re gi o ná lis köz pon ti sze re pé nek erõ sí té sé hez

dr. Szi ni Ist ván nak, a GE Hol dings Ma gyar or szág Kft.,
GE Hun ga ry Zrt. Igaz ga tó sá ga el nö ké nek,

több év ti ze des gaz da sá gi-pénz ügyi te rü le ten vég zett
mun ká ja el is me ré se ként

Szon dy Jó zsef nek, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

a ha zai szo ci á lis mun kás kép zés ki ala kí tá sa és meg szer -
ve zé se ér de ké ben vég zett mo dell ér té kû te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Szöl lõ si Gá bor nak, a Pé csi Tu do mány egye tem BTK
Szo ci á lis Mun ka és Szo ci ál po li ti kai Tan szék egye te mi do -
cen sé nek,

az er dé szet és a gya kor la ti er dõ gaz dál ko dás te rü le tén
vég zett négy év ti ze des ki emel ke dõ mun kás sá ga el is me ré -
se ként

Szö õr Le ven té nek, a NEFAG Nagy kun sá gi Er dé sze ti és
Fa ipa ri Zrt. Mo no ri Er dé sze te fõ ága zat-ve ze tõ jé nek,

az egész sé ge sebb kör nye zet meg te rem té se, a ci vil tár sa -
da lom épí té se ér de ké ben vég zett mun ká já ért

Szu nai Mik lós nak, az ÖKO-CENTRUM cég ve ze tõ jé nek,
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a tár sa dal mi ki re kesz tett ség ve szé lyé vel fe nye ge tett
cso por tok élet hely ze té nek, élet kö rül mé nye i nek ja ví tá sa,
fel emel ke dé sé nek elõ moz dí tá sa ér de ké ben vég zett ok ta -
tói, ku ta tói és köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ta usz Ka ta lin nak, a szo ci o ló gi ai tu do mány kan di dá -
tu sá nak, az ELTE Tár sa da lom tu do má nyi Kar dé kán-he -
lyet te sé nek, a Szo ci á lis Mun ka és Szo ci ál po li ti ka Tan szék
tan szék ve ze tõ egye te mi do cen sé nek, a Fo gya té ko sok Esé -
lye Köz ala pít vány el nö ké nek,

sok ol da lú mû vé szi mun kás sá ga el is me ré se ként

Tóth Eni kõ nek, a Ma dách Szín ház szín mû vé szé nek,

a ma gas esz té ti kai és mû sza ki tech ni kai igé nye ket is
sok ol da lú an ki elé gí tõ épü let ter ve zõi te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

Tö re ky De zsõ Ybl Mik lós-dí jas épí tész mér nök nek, a
TUS Épí tész- Ter ve zõ Kft. tu laj do nos-igaz ga tó já nak,

több év ti ze des ki ál lí tás-ren de zõi, is me ret ter jesz tõi és
pub li ká ci ós te vé keny sé ge el is me ré se ként

Va dá szi Er zsé bet nek, az Ipar mû vé sze ti Mú ze um tu do -
má nyos ta ná cso sá nak,

a ké zi lab da sport ban vég zett kö zel öt év ti ze des spor to -
lói és edzõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Vass Sán dor nak, a Ma gyar Ké zi lab da Szö vet ség szak -
mai al el nö ké nek,

a vil la mos ener gia-ipar te rü le tén vég zett több mint négy
év ti ze des nem zet kö zi leg is el is mert pél da ér té kû szak mai,
ku ta tói, ok ta tói és tu do má nyos te vé keny sé ge, élet mû ve el -
is me ré se ként

dr. Zett ner Ta más nak, a mû sza ki tu do mány dok to rá nak, 
Ál la mi-dí jas mér nök nek, a Gaz dál ko dá si és Tu do má nyos
Tár sa sá gok Szö vet sé ge el nök sé gi tag já nak, a Tu do má nyos 
és Szak ér tõi Ta nács társ el nö ké nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat);

a rend õrség ál lo má nyá ban több mint há rom év ti ze den át 
vég zett mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Amb rus Ven cel rend õr ez re des nek, rend õrségi fõ ta -
ná csos nak, a Haj dú-Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
Bûn ügyi Szer vek rend õrfõkapitány-helyettesének, bûn -
ügyi igaz ga tó nak,

Dá vid Gyu la rend õr ez re des nek, rend õrségi fõ ta ná csos -
nak, a Nóg rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Bûn ügyi
Szer vek fõ ka pi tány-he lyet te sé nek, bûn ügyi igaz ga tó nak,

Ta más György La jos rend õr ez re des nek, a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Köz -
biz ton sá gi Szer vek fõ ka pi tány-he lyet te sé nek, köz biz ton -
sá gi igaz ga tó nak,

a ha tár õr ség ál lo má nyá ban vég zett ered mé nyes mun ká -
ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Da kos Jó zsef ha tár õr dan dár tá bor nok nak, a Pé csi Ha tár -
õr Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak,

a rend õrség ál lo má nyá ban vég zett ered mé nyes mun ká -
ja, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Far kas Ist ván rend õr al ez re des nek, az Igaz ság ügyi
és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz -
pont ja igaz ga tó-he lyet te sé nek,

a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ál lo má nyá ban vég zett
több mint há rom év ti ze des mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Frank Ti bor bün te tés vég re haj tá si dan dár tá bor nok nak,
a Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön pa rancs no ká nak,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett te vé keny sé ge el -
is me ré se ként

Dri en kó Ottó mér nök ez re des nek, a HM Vé del mi Ter -
ve zé si Fõ osz tály, Szak mai Irá nyí tó és Ko or di ná ci ós Osz -
tá lya ve ze tõ jé nek (fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes),

Husz ti And rás dan dár tá bor nak, a MH 25. Klap ka
György Könnyû Lö vész dan dár pa rancs no ká nak,

Nagy Zol tán ez re des nek, a HM Köz gaz da sá gi és Pénz -
ügyi Ügy nök ség, Költ ség ve té si és Szám vi te li Igaz ga tó ság, 
Köz pon ti Költ ség ve té si Osz tá lya ve ze tõ jé nek (igaz ga tó -
he lyet tes),

Orosz Zol tán Béla dan dár tá bor nok nak, a MH 86. Szol -
nok He li kop ter Ez red pa rancs no ká nak,

a ka taszt ró fa vé de lem ál lo má nyá ban hosszú idõn át vég -
zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ko zá ri Lász ló pol gá ri vé del mi ez re des nek, az Or szá -
gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság hi va tal ve ze tõ jé -
nek,

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett te vé keny sé ge,
élet pá lyá ja el is me ré se ként

Ma gó csi Zol tán ez re des nek, a MH Ka to nai Igaz ga tá si
és Adat fel dol go zó Köz pont pa rancs no ká nak,

az igaz ság szol gál ta tás ban, kü lö nö sen a bün te tõ jo gi ko -
di fi ká ció te rén vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Soós Lász ló had bí ró al ez re des nek, az Igaz ság ügyi és 
Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Bün te tõ jo gi és Ren dé sze ti Ko di -
fi ká ci ós Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1040/2007.

A Köztársasági Elnök
45/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a ma gyar–hol land két ol da lú ag rár kap cso la tok fej lesz té -
se ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

Cor ne lis Pe ter Ve er man nak, hol land föld mû ve lés ügyi,
kör nye zet vé del mi és mi nõ ség biz ton sá gi mi nisz ter nek,

a ti ro li ma gyar ság tá mo ga tá sa te rén ki fej tett ki emel ke dõ 
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Her wig van Sta a nak, a ti ro li tar to má nyi kor mány el -
nö ké nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozat);

az El co teq, mint Pécs és a ré gió leg na gyobb fog lal koz -
ta tó ja te vé keny sé gén ke resz tül a tér ség és egy út tal a ma -
gyar gaz da ság egé szé nek fej lõ dé sé ben vég zett mun ká ja el -
is me ré se ként

Ant ti Pi ip po nak, az El co teq SE ala pí tó já nak, az Igaz ga -
tó ta nács el nö ké nek,

a ma gyar–svéd két ol da lú gaz da sá gi és po li ti kai kap cso -
la tok fej lesz té sé ért, ha zánk uni ós csat la ko zá sá nak tá mo ga -
tá sá ért, va la mint a Gri pen-szer zõ dés, il let ve az ah hoz kap -
cso ló dó el len té te le zé si meg ál la po dás ki dol go zá sa kap csán 
vég zett mun ká já ért

Björn von Sy dow nak, az Eu ró pa Ta nács Par la men ti
Köz gyû lé se svéd de le gá ció he lyet tes ve ze tõ jé nek, a Svéd
Ku ta tá si Ta nács el nö ké nek,

a ma gyar–iz ra e li két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok fel -
len dí té sé ben szer zett ér de mei el is me ré se ként

Eli Hur vitz nak, a TEVA Gyógy szer ipa ri Vál la lat Igaz -
ga tó ta ná csa el nö ké nek,

a ma gyar–né met két ol da lú kap cso la tok fej lesz té sé ért,
ne gyed év ti ze des tisz te let be li fõ kon zu li te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

prof. dr. Hel mut Gre ve nek, a Ma gyar Köz tár sa ság ham -
bur gi tisz te let be li fõ kon zul já nak,

az élel mi szer ipa ri és me zõ gaz da sá gi kap cso la tok fej -
lesz té sé ben, va la mint a FAO Eu ró pai Re gi o ná lis Hi va ta lá -
ban vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Jac qu es Di o uf nak, az ENSZ Élel me zé si és Me zõ -
gaz da sá gi Vi lág szer ve zet (FAO) fõ igaz ga tó já nak,

a ma gyar–oszt rák gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té se ér -
de ké ben vég zett ki emel ke dõ mun kás sá ga el is me ré se ként

Jo sef Ma y er nak, az Oszt rák Szö vet sé gi Gaz da sá gi és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szek ció fõ nö ké nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat);

Ma gyar or szág sok ol da lú tá mo ga tá sá ban szer zett ér de -
mei el is me ré se ként

Lord Do nald An der son of Swan se a nak, az Egye sült Ki -
rály ság Par la ment je Fel sõ há za tag já nak,

a ro má ni ai ma gyar kul tú ra te rü le tén vég zett sok ol da lú
mun kás sá gá ért, a ro má ni ai ma gyar ok ta tás in téz mé nyi le -
he tõ sé ge i nek ja ví tá sa ér de ké ben ki fej tett te vé keny sé ge el -
is me ré se ként

Hor váth An dor nak, író nak, mû for dí tó nak, a ko lozs vá ri
Ba bes-Bo lyai Tu do mány egye tem ad junk tu sá nak, a „Ko -
runk” c. fo lyó irat szer kesz tõ jé nek,

a vá ros és ré gió fej lesz tés, a ha tár men ti együtt mû kö dés
és a ve gyes la kos sá gú me gye szék he lyen a har mo ni kus in -
te ret ni kus együtt élés ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Ilyés Gyu lá nak, Szat már né me ti pol gár mes te ré nek,
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a ma gyar–oszt rák mun ka ügyi együtt mû kö dés fej lesz té -
se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ing rid No wotny nak, az Oszt rák Szö vet sé gi Gaz da sá gi
és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szek ció fõ nök-he lyet te sé nek,

a ma gyar–orosz gaz da sá gi és mû sza ki-tu do má nyos
együtt mû kö dés fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé -
ge el is me ré se ként

Ku zin Va le rij Iva no vics nak, Moszk va Ön kor mány za ta
Kül gaz da sá gi Bi zott sá ga el nö ké nek,

a ma gyar ze ne kul tú ra ku ta tá sá ban, la tin-ame ri kai nép -
sze rû sí té sé ben, a ma gyar ze ne szer zõk mû ve i nek ava tott
elõ adá sá ban és meg is mer te té sé ben vég zett mun ká ja, mû -
vé sze ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Le i de mann Szil vi á nak, a Juan José Cast ro Ze ne mû vé -
sze ti Fõ is ko la ta ná rá nak, kar ve ze tõ nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló -
ja al kal má ból ren de zett ot ta wai meg em lé ke zé sek te rén
vég zett mun ká já ért, va la mint a ma gyar–ka na dai két ol da lú
kap cso la tok tá mo ga tá sá ért

Ma u ril Bé lan ger nek, a Ka na dai Par la ment Al só há za
kép vi se lõ jé nek,

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló -
ja al kal má ból ren de zett ka na dai meg em lé ke zé sek te rén
vég zett mun ká já ért, va la mint a ma gyar mû vé szet és kul tú -
ra ka na dai nép sze rû sí té sé nek tá mo ga tá sá ért

Pe ter Herrn dorf nak, az Ot ta wai Na ti o nal Arts Cent re
el nök-ve zér igaz ga tó já nak,

a ma gyar könyv ki adás és a ma gyar iro da lom nem zet kö -
zi meg is mer te té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Pe ter We id ha as nak, a Frank fur ti Könyv vá sár volt igaz -
ga tó já nak,

a ha zai jár mû ipar bõ vü lé se, in no vá ci ó ja, ered mé nyes
fej lõ dé se, va la mint a ha zai fel sõ ok ta tás sal való in no va tív
együtt mû kö dés ki ala kí tá sa ér de ké ben vég zett mun ká ja el -
is me ré se ként

Tho mas Fa ust mann-nak, az AUDI Hun ga ria Mo tor Kft. 
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat);

a ma gyar–iz ra e li két ol da lú kul tu rá lis kap cso la tok épí té -
sé ben, va la mint az iz ra e li ma gyar nyel vû tö meg tá jé koz ta -
tás ban vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Adam Ra chel nek, az Iz ra e li Köz szol gá la ti Rá dió (Kol
Is ra el) ma gyar nyel vû adás fe le lõs szer kesz tõ jé nek,

a ma gyar gaz da sá gi és kul tu rá lis kez de mé nye zé sek tá -
mo ga tá sá ért, szpon zo ri te vé keny sé gé ért

Ing Ale xan der Pálf fy nak, a Bor sod Chem MCHZ Rt. ve -
zér igaz ga tó já nak,

a ma ros vá sár he lyi iz ra e li ta hit köz ség val lá si és szer ve -
ze ti mû kö dõ ké pes sé gé nek meg õr zé se, a he lyi zsi dó kö zös -
ség kul tu rá lis és et ni kai ön azo nos sá gá nak ki bon ta koz ta tá -
sa, a kö zös ség szo ci á lis hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben
vég zett több év ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ausch Sán dor nak, a Ma ros vá sár he lyi Zsi dó Hit köz ség
el nö ké nek,

a ma gyar–oszt rák re gi o ná lis kap cso la tok fej lesz té se ér -
de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Mag. Berndt Günt her Kör ner nek, az Oszt rák Szö vet sé gi 
Bel ügy mi nisz té ri um osz tály ve ze tõ jé nek,

az er dé lyi ma gyar szín ját szás te rén el ért ki emel ke dõ si -
ke re i ért, az egye te mes ma gyar iro dal mi ér té kek meg is mer -
te té sé ben vál lalt mun ká ja el is me ré se ként

Boér Fe renc nek, a Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín ház
szín mû vé szé nek,

a Bu da pest–Pe king kö zöt ti köz vet len légi sze mély- és
áru szál lí tás el in dí tá sa és üze mel te té se ér de ké ben vég zett
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Chen Feng nek, a Ha i nan Gro up Igaz ga tó sá gi Ta nács, a
Ha i nan Air li nes Com pany Ltd. el nö ké nek,

ki emel ke dõ fes tõ mû vé szi élet mû vé ért és több év ti ze des
kép zõ mû vé szet ok ta tói te vé keny sé gé ért

Cs. Er dõs Ti bor fes tõ mû vész nek,

a ma gyar–oszt rák gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té se ér -
de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Di et rich Kar ner nak, a Ge ne ra li Hol ding Vi en na AG
Igaz ga tó sá ga el nö ké nek,

a ma gyar kul tú ra több év ti ze des ter jesz té se, nép sze rû sí té se 
ér de ké ben vég zett mû vé szi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Eg gerth Már ta elõ adó mû vész nek, szín mû vész nek,

a ma gyar–oszt rák me zõ gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz -
té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ernst Zim merl nek, az Oszt rák Köz tár sa ság bu da pes ti
Nagy kö vet sé ge me zõ gaz da sá gi ta ná cso sá nak,

a ma gyar–oszt rák gaz da sá gi és ke res ke de lem po li ti kai
kap cso la tok el mé lyí té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga
el is me ré se ként

Franz Wes sig nek, az Oszt rák Szö vet sé gi Gaz da sá gi és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,
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a ma gyar nyelv és kul tú ra meg õr zé se és mû ve lé se ér de -
ké ben vég zett több év ti ze des iro dal mi mun kás sá ga el is me -
ré se ként

Gál fal vi György nek, író nak, mû kri ti kus nak, a ma ros vá -
sár he lyi „Látó” c. fo lyó irat fõ szer kesz tõ jé nek,

a hi te les, po zi tív Ma gyar or szág-kép ki ala kí tá sa ér de ké -
ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

prof. Ge org Be re nyi nek, a Ku ri er c. na pi lap új ság író já -
nak,

a ma gyar–oszt rák kul tu rá lis kap cso la tok el mé lyí té se ér -
de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

prof. Ge org Kö vá ry mû for dí tó nak, pub li cis tá nak,

tu do mány szer ve zõ- és nép sze rû sí tõ mun ká já ért, a ma -
gyar tu do má nyos ered mé nyek svéd or szá gi meg is mer te té -
sé ért, a fi a tal ma gyar szak em be rek svéd or szá gi ku ta tá si- és 
mun ka le he tõ sé ge i nek biz to sí tá sá ért, il let ve a bu da pes ti
Tu do má nyos Vi lág fó rum meg szer ve zé se ér de ké ben vég -
zett te vé keny sé gé ért

Gu lyás Ba lázs nak, a stock hol mi Ka ro lins ka In té zet ku -
ta tó pro fesszo rá nak, az MTA kül sõ tag já nak,

a ma gyar–fran cia me zõ gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té -
se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Je an-Ma rie Au rand nak, a Fran cia Me zõ gaz da sá gi és
Ha lá sza ti Mi nisz té ri um Gaz da ság po li ti kai, Eu ró pa-po li ti -
kai és Nem zet kö zi-po li ti kai Fõ igaz ga tó sá ga ve ze tõ jé nek,

Mon te neg ró és Ma gyar or szág kö zöt ti sok ol da lú kap -
cso la tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Ma gyar Csa bá nak, a Ma gyar Köz tár sa ság mon te neg rói
tisz te let be li kon zul já nak,

a ro má ni ai ma gyar elekt ro ni kus mé di u mok ban vég zett
mun ká já ért, a kor társ ma gyar iro dal mi mû vek ro mán nyel -
vû meg is mer te té sé ért, a har mo ni kus ma gyar–ro mán
együtt élés elõ se gí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért

Ma ri us Ta ba cu nak, mû for dí tó nak, a Ko lozs vá ri Vi deo
Pon tes Té vé stú dió ve ze tõ jé nek,

az er dé lyi ma gyar ze nei élet szol gá la ta ér de ké ben vég -
zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Már kos Al bert nek, he ge dû mû vész nek, az Ál la mi Er dé -
lyi Fil har mó nia kon cert mes te ré nek,

ka ri ta tív te vé keny sé ge el is me ré se ként

Nagy Bé lá nak, a Kár pát al jai Re for má tus Egy ház fõ -
gond no ká nak, a Di a kó ni ai Osz tály igaz ga tó já nak,

a ma gyar–oszt rák gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té se ér -
de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Pe ter Rej tõ nek, az Osztrák Köz tár sa ság Bu da pes ti
Nagy kö vet sé ge Ke res ke del mi osztá lya ve ze tõ jé nek,

a ma gyar–né met két ol da lú kap cso la tok fej lesz té se, va -
la mint ha zánk eu ró pai in teg rá ci ó já nak elõ se gí té se ér de ké -
ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Pe ter Spa ry nak, a Né met–Ma gyar Tár sa ság, a Bu da -
pes ti Fó rum Eu ró pá ért ku ra tó ri u mi el nö ké nek,

a ma gyar–len gyel kul tu rá lis kap cso la tok épí té se és ápo -
lá sa ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Pi otr Przy toc ki nak, Kros no Vá ros pol gár mes te ré nek,

a ma gyar jég ko rong sport ágért vég zett mun ká ja el is me -
ré se ként

René Fa sel nek, a Nem zet kö zi Jég ko rong Szö vet ség el -
nö ké nek,

a Hol cim Hun gá ria Rt. ott hon te rem té si ala pít vány lét re -
ho zá sa, va la mint a ma gyar épí tõ anyag-gyár tás ér de ké ben
vég zett te vé keny sé gé ért

Ri chard Ske ne nek, a Hol cim Hun gá ria Ce ment ipa ri Rt.
el nök-igaz ga tó já nak,

a ma gyar iro da lom meg is mer te té se és nép sze rû sí té se ér -
de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Rol lan Szej szen ba jev nek, az „Ama nat” c. ka zahsz tá ni
iro dal mi fo lyó irat és ki adó igaz ga tó já nak,

sport pá lya fu tá sa el is me ré se ként, va la mint a la tin-ame -
ri kai ma gyar sport élet ben ját szott ki ma gas ló sze re pé ért

Sza bó Éva Ju dit nak, az Ar gen tin Sport lö vész Szö vet ség 
al el nö ké nek,

az ame ri kai ma gyar ság kö zös sé gi éle té nek szervezé -
séért, a ma gyar kul tú ra és ha gyo má nyok ápo lá sá ért vég zett 
mun ká ja el is me ré se ként

Sza bó Sán dor nak, az Ame ri kai Ma gyar Re for má tus
Egy ház, On ta ri ói Füg get len Ma gyar Re for má tus Egy há za
püs pö ké nek,

a ma gyar gaz da ság gal össze füg gõ te vé keny sé ge, mak -
ro gaz da sá gi elem zõi mun ká ja el is me ré se ként

Ta de usz Chroš cic ki nyu gal ma zott köz gaz dász nak,

a Ki je vi Ma gya rok Egye sü le té nek ala pí tó ja ként és el -
nök sé gi tag ja ként a ma gyar kul tu rá lis je len lét meg erõ sí té -
se és a ki je vi ma gyar kö zös ség össze tar tá sa ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Vass Ti bor nak, a Ki je vi Pe csersz ki Lav ra Kolostor -
múzeum fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek,
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a ma gyar kul tu rá lis és szer ve ze ti élet tá mo ga tá sa és fej -
lesz té se, a ma gyar kö zös ség össze tar tó ere je, az együtt mû -
kö dés erõ sí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért

Zöl di Már ton nak, olaj mér nök nek, a DLS Olaj ipa ri
Fú ró vál la lat el nö ké nek, a Hun gá ria Ma gyar Klub el nö -
ké nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1093/2007.

A Köztársasági Elnök
46/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett te vé keny sé ge el -
is me ré se ként

dr. Ren dás Im ré nek, a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal igaz -
ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat);

Réti Jó zsef nek, a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal fõ osz tály -
ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat);

Ban kó Mik lós ez re des nek, a MK In for má ci ós Hi va ta la
ve ze tõ fõ ta nács adó já nak,

Gu lyás Imre al ez re des nek, a MK Nem zet biz ton sá gi
Szak szol gá lat ki emelt szak re fe ren sé nek,

Ko vács Ist ván né ez re des nek, a MK In for má ci ós Hi va ta -
la gaz dál ko dá si igaz ga tó já nak,

Pe it li Jó zsef ez re des nek, a MK Nem zet biz ton sá gi Szak -
szol gá lat fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Pe recz Lász ló õr nagy nak, a MK Nem zet biz ton sá gi
Szak szol gá lat ki emelt szak re fe ren sé nek,

dr. Ró zsa Já nos ez re des nek, a MK In for má ci ós Hi va ta la 
fõ osz tály ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1121/2007.

A Köztársasági Elnök
47/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére
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a ro má ni ai ma gyar iro da lom mû ve lé se és ok ta tá sa te rén
vég zett mun kás sá ga, élet mû ve el is me ré se ként

Szi lá gyi Jú li á nak, iro da lom kri ti kus nak, író nak, a ko -
lozs vá ri Ba bes-Bo lyai Tu do mány egye tem egye te mi ta ná -
rá nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 8.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1129/2007.

A Köztársasági Elnök
48/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Nagy Gá bor úr nak,
Nagy Gyu la úr nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1074/2007.

A Köztársasági Elnök
49/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Fre i er Lász ló nak, az Akap rint Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó -
já nak,

F. Tóth Ti bor nak, az MTA Tit kár ság Pénz ügyi Fõ osz tá -
lya szak mai fõ ta nács adó já nak,

Sze ge di Pé ter né nek, az MTA Aka dé mi ai Lé te sít mé nyek 
Üze mel te té se és Fenn tar tá sa osz tály ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1075/2007.
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A Köztársasági Elnök
50/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az egész ség ügyi
mi nisz ter elõ ter jesz tésére

dr. Csá ky Lil lá nak, cse cse mõ- és gyer mek gyó gyász nak, 
II. ker.-i há zi or vos nak,

dr. Csib ri Évá nak, a Sem mel we is Egye tem ÁOK
 Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka egye te mi ad junk -
tu sá nak,

dr. Kin cses Gyu lá nak, fül-orr-gé gész szak or vos nak, az
Egész ség ügyi, Stra té gi ai Ku ta tó in té zet fõ igaz ga tó já nak,

dr. Var ga Ta más nak, szü lész-nõ gyó gyász szak or vos nak, a 
ka pos vá ri Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház ad junk tu sá nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Far kas Sán dor nak, az or vos tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Sió fok Vá ros Kór ház-Ren de lõ in té zet Se bé sze ti
Osz tá lya nyu gal ma zott fõ or vo sá nak,

Gyõr fi Pál nak, az Or szá gos Men tõ szol gá lat Fõ igaz ga -
tó sá ga kom mu ni ká ci ós és PR ve ze tõ jé nek,

dr. Gyõr vá ri Sán dor nak, a Vas Me gyei Egész ség biz to -
sí tá si Pénz tár ál ta lá nos igaz ga tó-he lyet te sé nek, osz tály ve -
ze tõ nek,

Ka rát so nyi An na má ri á nak, a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
Szent Imre Kór ház fõ igaz ga tó (gaz da sá gi) he lyet te sé nek,

Ra ki ta Gá bor né nak,
dr. Bárt fai Má ri á nak, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si

Pénz tár jo gá szá nak,
Re i cher Ka ta lin nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei

Egész ség biz to sí tá si Pénz tár gaz da sá gi igaz ga tó he lyet te sé -
nek,

dr. Szun dy Bé lá nak, für-orr-gé gész szak or vos nak, a pá pai
Gróf Es ter há zy Kór ház nyu gal ma zott or vos-igaz ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Cse mez Mik lós né nak, a Vas Me gye és Szom bat hely
Me gyei Jogú Vá ros Mar ku sovsz ky Kór há za, Egye te mi

Ok ta tó kór ház Köz pon ti Anesz te zi o ló gi ai és In ten zív Be -
teg el lá tó Osz tá lyá nak osz tály ve ze tõ ápo ló já nak,

dr. Ko vács Lász ló nak, kö rös la dá nyi nyu gal ma zott kör -
ze ti fõ or vos nak,

dr. Küt ter De zsõ né nek, bu da pes ti gyógy sze rész nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/1063/2007.

A Köztársasági Elnök
51/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

dr. Hul lán Ti bor nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány dok to -
rá nak, az MTA dok to rá nak, a Ve tõ mag Szö vet ség és Ter -
mék ta nács ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Szal ka Pé ter nek, az Or szá gos Bor mi nõ sí tõ In té zet igaz -
ga tó já nak,

dr. Szá ni el Im ré nek, a me zõ gaz da sá gi tu do mány dok to -
rá nak, Ál la mi-dí jas me zõ gaz dász nak, cím ze tes egye te mi
ta nár nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;
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Hid vé gi né dr. Er dé lyi Eri ká nak, a Pest Me gyei Föld hi -
va tal hi va tal ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1064/2007.

A Köztársasági Elnök
52/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Mes ter há zy Sán dor né dr.-nak, a Gaz da sá gi és Köz le ke -
dé si Mi nisz té ri um Vál lal ko zá sok In teg rá ci ós Fel zár kóz ta -
tá sát Ko or di ná ló Fõ osz tály ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Sza lá ri Ist ván nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén megyei
Ke res ke dõk Ér dek kép vi se le ti Szer ve ze te el nö ké nek,

Végh Ár pád nak, egyé ni vál lal ko zó nak,
dr. Zwik li Sán dor né nak, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Rt.

ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Fe hér Mik lós nak, a Mis kol ci Vas ipa ri Rt. el nök-igaz ga -
tó já nak,

Ha mar né Sza bó Má ri á nak, az Út gaz dál ko dá si és Ko or -
di ná ci ós Igaz ga tó ság fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Hu ray Gá bor nak, egyé ni vál lal ko zó nak,
Jóri Zol tán Le ven té nek, a PHOENIX Rub ber Gu mi ipa ri 

Kft. mun ka biz ton sá gi és kör nye zet irá nyí tá si ve ze tõ jé nek,
Schne i der Pé ter nek, a Ma gyar Köz út Kht. te rü le ti fõ -

mér nö ké nek,
dr. Sza bó György nek, a Ma gyar Pos ta Zrt. jogi igaz ga tó -

já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ker tész Re zsõ nek, a Ke res ke del mi és Ven dég lá tó Vál -
lal ko zók So mogy Me gyei Ér dek kép vi se le te ügy ve ze tõ
társ el nö ké nek,

Sar ka di Nagy Emí li á nak, az Ipar tes tü le tek Or szá gos
Szö vet sé ge MV Ipa ros Új ság Szer kesz tõ sé ge fõ szer kesz -
tõ jé nek,

Szend rei Má tyás né nak, a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út 
Zrt. hu mán po li ti kai ka bi net ve ze tõ jé nek,

Végh Lász ló nak, a MÁV For gal mi Cso mó pont – Deb re -
cen cso mó pon ti ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1065/2007.

A Köztársasági Elnök
53/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
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XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a hon vé del mi
mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Pin tér Jó zsef nek, a Pin tér Mû vek (Ke cel) tu laj do no sá -
nak,

Sza bó Er nõ né nek, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -
tem Sze mély- és Mun ka ügyi Igaz ga tó sá ga igaz ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Tóth And rás nak, mér nök ez re des nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat);

dr. Al má si Fe renc al ez re des nek,
dr. La dá nyi Ist ván al ez re des nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1066/2007.

A Köztársasági Elnök
54/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi

XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Fich tin ger Gyu lá nak, az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal 
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Egyed Zol tán nak, a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá -
gi Hi va tal Ide gen ren dé sze ti Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak,

dr. Ju hász Edit nek, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi -
nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Ull rich Edé nek, a Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet
Szer ves-ké mi ai Ana li ti kai Szak ér tõi Osz tály nyu gal ma -
zott szak ér tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Koós And rás rend õr al ez re des nek,
Sza bó Lász ló ha tár õr ez re des nek, ha tár õr sé gi fõ ta ná -

csos nak, az IRM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó já nak,
Zsom bok György rend õr ez re des nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Bó dis Zol tán nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um nyu gal ma zott fõ mun ka tár sá nak,

Né meth La jos nak, az IRM Köz pon ti Kór ház és In téz mé -
nyei, Hé ví zi Re ha bi li tá ci ós In té zet meg bí zott igaz ga tó já -
nak, gaz da sá gi ve ze tõ jé nek,

dr. Pam zsav Ho rol má nak, az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és
Ku ta tó In té ze tek Bu da pes ti Or vos szak ér tõi In té ze te DNS
la bor ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Kol ler Lász ló rend õr al ez re des nek,
Kó nya Ta más ha tár õr törzs zász lós nak,
Vass Fe renc né rend õr al ez re des nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;
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dr. Be se nyei Gá bor rend õr al ez re des nek, az Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Ren dé sze ti Fel ügye le ti
és El len õr zé si Fõ osz tá lya ki emelt fõ mun ka tár sá nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. már ci us 7.

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

KEH ügy szám: VII-2/1067/2007.

A Köztársasági Elnök
55/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Ab ró zy Pál nak, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat Köz -
pon ti Me te o ro ló gi ai In té ze te nyu gal ma zott igaz ga tó já nak,

dr. Bart ha Pé ter nek, a víz gaz dál ko dás mû sza ki dok to -
rá nak, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó ság mû sza ki igaz ga tó he lyet te sé nek,

Bo ko di Ist ván nak, a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség gaz da sá gi
igaz ga tó he lyet te sé nek,

Bús Má ri á nak, az Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat Veszp ré -
mi Igaz ga tó sá ga igaz ga tó he lyet te sé nek,

dr. Hor váth La jos nak, az Észak-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség mû -
sza ki igaz ga tó he lyet te sé nek,

Ka le ta Já nos né nak, a PROGRESSIO Mér nö ki Iro da
Kft. fõ mér nö ké nek,

Ko csis Gá bor né dr.-nak, a ter mé szet tu do mány dok to rá -
nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség mé rõ ál lo más vezetõ -
helyettesének, szak mai fõ ta nács adó nak,

Ko kics Ti bor kör nye zet vé del mi szak em ber nek,
dr. Kör mö czi Lász ló nak, a bi o ló gi ai tu do mány kan di dá -

tu sá nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem TTK egye te mi do -
cens nek,

dr. Tesz ár Lász ló nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ha -
tó sá gi igaz ga tó he lyet te sé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Be recz né dr. Lucz Évá nak, az ál lam- és jog tu do mány
dok to rá nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
Jogi és Ko or di ná ci ós Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga szak mai
fõ ta nács adó já nak,

dr. He csei Pál nak, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség Fõ igaz ga tói
Tit kár sá ga fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Hol lai Pál nak, a VEGYÉPSZER Zrt. fõ mér nö ké nek,
Kiss At ti lá nak, a Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

bar lang üzem ve ze tõ jé nek,
dr. Sá pi né dr. Fü löp Évá nak, a Kör nye zet vé del mi és

Víz ügyi Mi nisz té ri um Hu mán Erõ for rás Ön ál ló Osz tá lya
volt fõ osz tály ve ze tõ jé nek, a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó -
ság jog ta ná cso sá nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Si pos Sán dor nak, az Észak-du nán tú li Víz mû Zrt. Disz -
pé cser szol gá la ta ener ge ti kai mû ve ze tõ jé nek,

Taj ti Lász ló nak, a Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság õr szol gá lat ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. már ci us 12.

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

KEH ügy szám: VII-2/1068/2007.
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A Köztársasági Elnök
56/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a kül ügy mi nisz -
ter elõ ter jesz tésére

Ba logh né Ju hász Ág nes nek, a Kül ügy mi nisz té ri um fõ -
mun ka tár sá nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1069/2007.

A Köztársasági Elnök
57/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a kül ügy mi nisz -
ter elõ ter jesz tésére

a ma gyar nyel vi és iro dal mi kul tú ra meg õr zé sé ért, fej -
lesz té sé ért, ter jesz té sé ért és ok ta tá sá ért, a nem ze ti kul tu rá -
lis ha gyo má nyok éb ren tar tá sá ért az ar gen tí nai ma gyar kö -
zös ség ben vég zett több év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se -
ként

Be ne dek Lász ló né nyu gal ma zott nyelv ta nár nak,

a ma gyar–len gyel egy há zi és kul tu rá lis kap cso la tok épí -
té se és ápo lá sa te rén vég zett ál do zat kész te vé keny sé gé ért

Jan Zimny nek, a San do mi erz-i Te o ló gi ai In té zet igaz ga -
tó já nak,

a ma gyar kul tú ra len gyel or szá gi ápo lá sá ban és be mu ta -
tá sá ban vég zett ál do za tos mun ká já ért

Mol nár Klá rá nak, a Var sói „Stu dio MK” Ki adó igaz ga -
tó já nak, író nak, szer kesz tõ nek,

a ma gyar–len gyel kap cso la tok ápo lá sa te rén vég zett ál -
do za tos mun ká já ért

Jer zy Gi zá nak, a Krak kói Zbig ni ew Her bert Közép -
iskola igaz ga tó já nak,

a ma gyar–len gyel tör té nel mi kap cso la tok hi te les fel dol -
go zá sa és be mu ta tá sa te rén vég zett do ku men tum-fil mes
te vé keny sé gé ért

Ma rek Mal dis nak, a Len gyel Te le ví zió ope ra tõr-ren de -
zõ jé nek,

a ma gyar–len gyel kul tu rá lis kap cso la tok ápo lá sá ban
vég zett ál do za tos mun ká já ért

Zbig ni ew Un ge he u er épí tõ ipa ri vál lal ko zó nak, a „Por -
tius” Tár sa ság el nö ké nek,

Zo fia Paz ders ká nak, a Lló dzi Len gyel–Ma gyar Ba rá ti
Tár sa ság szer ve zõ jé nek,

a ma gyar nyelv ok ta tá sá ért, a ma gyar és az orosz kul tú -
ra, il let ve men ta li tás meg is mer te té sé ért

Kol pa ko va Na tal ja Nyi ko la jev ná nak, a Szent pé ter vá ri
Ál la mi Egye tem do cen sé nek,

ki e mel ten ak tív al ko tó és szer ve zõ te vé keny sé gé ért, a
he lyi ma gyar ság iden ti tá sá nak meg õr zé sé ért

Ma gyar Lász ló nak, az Ung vá ri Kár pát al jai Nép raj zi
Mú ze um res ta u rá to rá nak,

a hol lan di ai ma gyar ság szak kép zé se te rén, il let ve a ma -
gyar ság kö ré ben ki fej tett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Flór Ede fes tõ mû vész nek,

a hol lan di ai és a ha tá ron túli ma gyar ság ér de ké ben vég -
zett több év ti ze des ál do za tos mun ká já ért

Tüs ki Ist ván né nak,

a vaj da sá gi ma gyar ság nem ze ti ön azo nos sá gá nak meg -
õr zé se ér de ké ben ki fej tett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Haj nal Je nõ nek, a Vaj da sá gi Ma gyar Mû ve lõ dé si In té -
zet igaz ga tó já nak,
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a vaj da sá gi ma gyar ság ön azo nos sá gá nak meg õr zé se ér -
de ké ben ki fej tett te vé keny sé gé ért

Mi ócs Jó zsef nek, a Sza bad kai Püs pö ki Hi va tal jegy zõ jé -
nek, igaz ga tó nak,

a ma gyar kul tú ra nép sze rû sí té sé ért

Sava Ba biæ író nak, mû for dí tó nak, nyu gal ma zott egye te -
mi ta nár nak,

a szín ját szás és a vaj da sá gi ma gyar iro da lom nép sze rû -
sí té sé ért

Ágos ton Pri bil la Va lé ri á nak, a Sza bad kai Vá ro si
Könyv tár igaz ga tó já nak,

a ma gyar kul tú ra- és nyelv ápo lás te rü le tén ki fej tett te vé -
keny sé gé ért, a szór vány ma gyar ság meg ma ra dá sa ér de ké -
ben vég zett mun ká ja el is me ré sé ért

Ma gyar At ti lá nak, az Új vi dé ki Ma gyar Mû ve lõ dé si és
Mû vé sze ti Köz pont Ta nya szín há za el nö ké nek,

a ro má ni ai ma gyar ze ne ok ta tás és ha gyo mány õr zés, va -
la mint a bu ka res ti ma gyar ság kö ré ben vég zett kö zös ség -
szer ve zõi te vé keny sé gé nek el is me ré sé ért

Öl le rer Ág nes nek, a Bu ka res ti Ady End re Lí ce um ta ná -
rá nak,

a ka na dai ma gyar ság tá mo ga tá sá ért, va la mint a ma -
gyar–ka na dai gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té sé ért

dr. We isz Art hur nak, a ha mil to ni Ef fort Trust igaz ga tó -
ta ná csa el nö ké nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

a kár pát al jai ma gyar di ák ság mû vé sze ti kép zé se te rén
ki fej tett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ben kõ György nek, a II. Rá kó czi Fe renc Kár pát al jai Ma -
gyar Fõ is ko la rajz ta ná rá nak,

ma gyar ze nei ren dez vé nyek ma gas szín vo na lú szer ve -
zé sé ért

Gro mo va Na tal já nak, az Ung vá ri Mû vé sze ti Is ko la
igaz ga tó já nak,

az Uk raj ná ban ta lál ha tó má so dik vi lág há bo rús ma gyar
ka to nai sí rok fel ku ta tá sá ért és a két ol da lú kul tu rá lis kap -
cso la tok fej lesz té sé ért

Ma gyar Ár pád nak, a „Szív Di a da la” nem zet kö zi ka to li -
kus jó té kony sá gi szer ve zet uk raj nai kép vi se le te igaz ga tó -
já nak,

a ma gyar–len gyel kul tu rá lis kap cso la tok ápo lá sá ban
vég zett ál do za tos mun ká já ért

Gra czyk (Né meth) Ju li an ná nak, a Gni ez no-i Len -
gyel–Ma gyar Klub el nö ké nek,

a Kár pát-me den cé ben élõ ma gyar ság szel le mi és anya gi 
meg se gí té se ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ mun ká já ért

Wil hel mi nus M. Se u ren nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1077/2007.

A Köztársasági Elnök
58/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Bar ka Fe renc nek, a bu da pes ti Öve ges Jó zsef Gya kor ló
Kö zép is ko la és Szak is ko la mû sza ki ta ná rá nak,

Ba zsó Ber ta lan né nak, a ka zinc bar ci kai Her man Ottó
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,

Bi ri nyi Jó zsef nek, nép rajz- és nép ze ne ku ta tó nak, elõ -
adó mû vész nek, a bu da pes ti Mé dia Flash Kft. Rek lám iro da 
film ren de zõ jé nek,

Bol lók né dr. Pa nyik Ilo ná nak, az ELTE Ta ní tó- és Óvó -
kép zõ Fõ is ko lai Kar fõ is ko lai ta ná rá nak,

De seõ Csa ba he ge dû mû vész nek,
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dr. Fo dor Pé ter nek, a ké mi ai tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Élel mi szer tu do má nyi
Kar tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár ának,

dr. For gó Fe renc nek, a köz gaz da ság tu do mány kan di dá -
tu sá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz gaz da ság tu -
do má nyi Kar egye te mi ta ná rá nak,

Ge csé nyi Györ gyi nek, a Pes ti Ma gyar Szín ház dra ma -
turg já nak,

dr. Har gi tai Lász ló nak, a mû sza ki tu do mány kan di dá tu -
sá nak, a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem Fa ipa ri Mér nö ki 
Kar nyu gal ma zott egye te mi ta ná rá nak,

Hor váth Jenõ Im ré nek, a bu da pes ti Ta len tum Kisebb -
ségi Ál ta lá nos Is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz -
mény ta nul má nyi igaz ga tó já nak,

Kol lár Jó zsef nek, a bu da pes ti Cse pel-Szi get Mû sza ki
Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um igaz ga tó já nak,

Mar git tai Ka ta lin nak, a Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont 
igaz ga tó já nak,

dr. Ransch burg Je nõ né nek, a bu da pes ti Bár czi Gusz táv
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis
Szak is ko la gyógy pe da gó gu sá nak,

Schmidt An tal né nak, nyu gal ma zott gyógy pe da gó gi ai
ta nár nak,

Sza bó End ré né nek, a Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány zat
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta la al osz tály ve ze tõ jé nek, szak mai
ta nács adó já nak,

dr. Szé kács An ná nak, az Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Fõ is ko -
la fõ is ko lai ta ná rá nak,

Szur ma y né Hor to bá gyi Gyöngy vér nek, a Hon véd
Együt tes ren de zõ-asszisz ten sé nek,

Var ga And rás nak, a bu da pes ti Schu lek Fri gyes Két tan -
nyel vû Épí tõ ipa ri Mû sza ki Szak kö zép is ko la igaz ga tó já -
nak,

Vas Gá bor nyu gal ma zott ze nei szer kesz tõ nek, ze ne -
szer zõ nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Ba csó né Tóth Zsu zsan ná nak, a szol no ki Ru ha ipa ri
Szak kö zép- és Szak is ko la mû sza ki igaz ga tó he lyet te sé nek,

dr. Bá der Já nos né ba lett mes ter nek, a Ma gyar Tánc mû -
vé sze ti Fõ is ko la fõ is ko lai do cen sé nek,

Bedi Il di kó nak, a du na új vá ro si Ru das Köz gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la, Szak is ko la szak mai igaz ga tó he lyet te sé -
nek,

Da nyi Lõ rinc nek, a Nem ze ti If jú sá gi Ze ne kar prí má sá -
nak,

Do bos né Pi ros Gab ri el lá nak, a bu da pes ti Tre fort Ágos -
ton Két tan nyel vû Kö zép is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,

Drozs nyik Ist ván kép zõ mû vész nek,
Esz ter hás Sán dor né nak, a szi get szent mik ló si Jó zsef

At ti la Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,

Fel föl di Ká roly né nak, a csur gói Eöt vös Jó zsef Ál ta lá -
nos Is ko la nyu gal ma zott igaz ga tó he lyet te sé nek,

Fe ren czy né Len decz ky Ka ta lin nak, a mis kol ci Köny ves
Kál mán Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In té zet Tag in téz mé nye: a Kaff ka Mar git Ál ta lá nos Is ko la
és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény igaz ga tó he lyet -
te sé nek,

Gom bai Sza bolcs nak, a Bo zsik Yvet te Tár su lat tánc mû -
vé szé nek,

Gu lyás Bé lá nak, a ka lo csai Hu nya di Já nos Kö zép is ko -
lai Kol lé gi um igaz ga tó já nak,

Hor váth And rás roma ha gyo mány õr zõ nek,
Hor váth Im ré né nek, a Rad nó ti Mik lós Szín ház gaz da sá -

gi ügy in té zõ jé nek,
Kiss Lász ló né nak, a szol no ki Gé zen gúz Óvo da tag óvo -

da ve ze tõ jé nek,
Koncz Im ré né nek, a ti sza új vá ro si Nap kö zi Ott ho nos

Óvo da óvo da ve ze tõ-he lyet te sé nek,
dr. Mik lo vicz Ár pád nak, a Nyír egy há zi Fõ is ko la nyu -

gal ma zott fõ is ko lai do cen sé nek,
Nagy Gusz táv nak, a Ka lyi Jag Roma Nem ze ti sé gi Szak -

is ko la, Szak kö zép is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
 Intézmény ci gány nyelv és iro da lom ta ná rá nak,

Pon tyos né Teg zes Ilo ná nak, a bu da pes ti Ár pád Fe je de -
lem Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

dr. Riez Fe renc nek, a So mogy Me gyei Ön kor mány za ti
Hi va tal Hu mán szol gál ta tá si Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé -
nek,

Roz bo ra Pi ros ka nép mû ve lõ nek, a nagy ve nyi mi Mû ve -
lõ dé si Ház ve ze tõ jé nek,

Ró zsa Gyu lá nak, a Pes ti Ma gyar Szín ház fod rász tár-ve -
ze tõ jé nek,

Sá ros pa ta ki Csa bá né nak, a Ma gyar Al ko tó mû vé szek
Or szá gos Egye sü le te Iro dal mi Ta go za ta tit ká rá nak,

Som lyó di Já nos né nak, a bu da pes ti Sze me re Ber ta lan
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ta ná rá nak, könyv tá ros nak,

Suki Ist ván nak, a Nem ze ti If jú sá gi Ze ne kar prí má sá nak,
Vi dos Ti bor nak, a Gyõ ri Ba lett mû sza ki ve ze tõ jé nek,

han go sí tó nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Au er né Pá dár Er zsé bet nek, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház
nõi sza bó já nak,

Bo ros ka Mik lós nak, a nyír egy há zi Apá czai Cse re Já nos
Gya kor ló Is ko la nyu gal ma zott ta ná rá nak,

Csi ki Pál nép dal ének es nek, kó rus ve ze tõ nek,
Iga li György né nek, a ka pos vár-ka pos fü re di Be ne dek

Elek Ál ta lá nos Is ko la ta ní tó já nak, gyer mek vé del mi fe le -
lõs nek,

Ive szics György né nek, a sze ren csi Rá kó czi Zsig mond
Ál ta lá nos, Két tan nyel vû Is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta -
tá si In téz mény és Csa lo gány Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
taná rának,
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Ko vács Lász ló né nak, a Nem ze ti Tánc szín ház Kht. bel -
föl di ér té ke sí té si me ne dzse ré nek,

Mar ton Je nõ nek, ba la to nud var di nyu gal ma zott ta ní tó nak,

Nagy Zol tán né nak, a bu da pes ti Kos suth La jos Két tan -
nyel vû Fõ vá ro si Gya kor ló Mû sza ki Kö zép is ko la gaz da sá -
gi igaz ga tó já nak,

Papp Já nos né nak, a nyír egy há zi Zelk Zol tán Ál ta lá nos
és Né met Két Ta ní tá si Nyel vû Is ko la ta ná rá nak,

Pa ra is né Gó czán Má ri á nak, a szom bat he lyi Pa rag vá ri
Ut cai Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Pet hes né Mol nár Ró zsá nak, a ja kab szál lá si Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont ta ná rá nak,

Szu ro mi Ka ta lin nak, a nyír egy há zi Vi rág Ut cai Óvo da
tag óvo da-ve ze tõ jé nek,

Ug rai Gyu lá né nak, az egye ki Ál ta lá nos Is ko la gyógy -
pe da gó gu sá nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1070/2007.

A Köztársasági Elnök
59/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

dr. Be ne dek Lász ló nak, Száz ha lom bat ta volt pol gár -
mes te ré nek,

Fe hér Lász ló nak, Cell dö mölk Vá ros pol gár mes te ré nek,

Haj ba An tal nak, nyu gal ma zott mes ter edzõ nek, ke nu zó -
nak,

dr. Kluj ber Lász ló nak, nyu gal ma zott nép mû ve lõ nek, a
So mogy Me gyei Köz gyû lés tag já nak,

Schmidt Fe renc nek, Mór volt pol gár mes te ré nek,
dr. Tóth Gyu la mes ter edzõ nek, a Csong rád Me gyei

 Állategészségügyi és Élel mi szer el len õr zõ Ál lo más
( Szeged) ki ren delt ség ve ze tõ fõ ál lat or vo sá nak,

Tö rök Ist ván nak, Lá bat lan Vá ros pol gár mes te ré nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Domb rá dy Lász ló tûz ol tó ez re des nek, a Nyír egy há zi
Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság pa rancs no ká nak,

dr. Zöld Já nos tûz ol tó ez re des nek, a Veszp rém Me gyei
Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

dr. Ber hi day Ilo ná nak, Pécs Me gyei Jogú Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal Ügy fél szol gá la ti Fõ osz tály fõ osz tály ve ze -
tõ jé nek,

Fej ér Jó zsef né nek, Bu da pest Fõ vá ros XIII. ker. nyu gal -
ma zott szo ci á lis ügy in té zõ jé nek,

Fer kó Ist ván né nak, a He ves Me gyei Köz igaz ga tá si Hi -
va tal ügy in té zõ jé nek,

Gyar ma ti Já nos né nak, Domb egy ház Nagy köz ség volt
pol gár mes te ré nek,

Hak lik Jó zsef né nek, Oros há za Pol gár mes te ri Hi va tal
pénz ügyi osz tály ve ze tõ jé nek,

Ka bók Jó zsef nek, Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma -
gánnyo mo zói Szak mai Ka ma ra Bács-Kis kun Me gyei
Szer ve ze te el nö ké nek,

Ka pus Zsolt nak, a Haj dú-Bi har Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal In for ma ti kai Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Kar ger Ko csis Lász ló nak, az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um Sport Szak ál lam tit kár sá ga
szak mai fõ ta nács adó já nak,

Kar ma zin Jó zsef nek, Nagy ka ni zsa Me gyei Jogú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta la Vá ros fej lesz té si Osz tá lya osz tály -
ve ze tõ jé nek, vá ro si fõ épí tész nek,

Kor pics Gab ri el lá nak, a Vas Me gyei Köz igaz ga tá si Hi -
va tal Szo ci á lis és Gyám hi va ta la fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te -
sé nek,

Ko vács Gyõ zõ nek, Boda Köz ség pol gár mes te ré nek,
dr. Kroó Já nos né nak, Bu da pest Fõ vá ros Fõ pol gár mes te ri

Hi va ta la Ok ta tá si Ügy osz tá lya szak mai fõ ta nács adó já nak,
Kul csár Sán dor nak, a sze ren csi Rá kó czi Zsig mond

 Általános Két tan nyel vû Is ko la, Alap fo kú Mûvészetokta -
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tási In téz mény és Csa lo gány Nap kö zi Ott ho nos Óvo da ál -
ta lá nos is ko lai ta ná rá nak,

Le bensz ky At ti lá nak, Gyu la Vá ros Ön kor mány za ta ön -
kor mány za ti ta nács adó já nak, kis tér sé gi meg bí zott nak,

dr. Muzs Edit nek, a Fej ér Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal 
Tör vény es sé gi El len õr zé si Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé -
nek,

Né meth Mi hály né nak, a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal Ha tó sá gi Fõ osz tá lya épí tés ha tó sá gi
ügy in té zõ jé nek,

Orosz Fe renc nek, Bu da pest cse pe li al pol gár mes ter nek,
Ság hy Zsolt nak, a Gyõrszen ti ván–Gö nyû MTSZ el nö -

ké nek,
Szeg fü Im ré nek, a Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Hi -

va ta la Hu mán szol gál ta tá si Osz tá lya köz ok ta tá si ve ze -
tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Szend ré nyi Pé ter nek, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um Te rü let fej lesz té si Fõ osz tá lya fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Szõ ke Ir má nak, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um Pénz ügyi Erõ for rás-gaz dál ko dá si Fõ osz tá -
lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Szõ nyi Er zsé bet nek, Ma ros le le Köz ség volt pol gár mes -
te ré nek,

Te le kes György nek, a volt Or szá gos La kás- és Épí tés -
ügyi Hi va tal fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Ten kely Jó zsef né nek, Gé gény Köz ség pol gár mes te ré -
nek,

dr. Vida Má ri á nak, a Bács-Kis kun Me gyei Köz igaz ga -
tá si Hi va tal fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Vida Ist ván nak, Vér tes szõ lõs Köz ség volt pol gár mes te -
ré nek,

Zóka Ist ván nak, a Fly Ba la ton Re pü lõ tér ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak,

Zu gor Kál mán né nak, Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú
 Város Pol gár mes te ri Hi va ta la Kép vi se lõi Iro dá ja ügy in té -
zõ jé nek,

Zsi linsz ky Mag dol ná nak, a Pest Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal Fo gyasz tó vé del mi Fel ügye lõ ség fo gyasz tó vé del -
mi fel ügye lõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Tar na vá ry Zol tán tûz ol tó ez re des nek, az Or szá gos
 Katasztrófavédelmi Fõ igaz ga tó ság fõ osz tály ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Guba Bé lá nak, Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta nyu gal -
ma zott mun ka tár sá nak,

Ke le men Csa ba Jó zsef ön kén tes tûz ol tó nak, a Kõ sze gi
Köz tes tü le ti Tûz ol tó ság tag já nak, a Wi e ner ber ger Zrt.
gép ke ze lõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Hri ech Já nos tûz ol tó szá za dos nak, a Ba las sa gyar mat
Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság szolgálat -
parancsnokának

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. már ci us 8.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/1071/2007.

A Köztársasági Elnök
60/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a pénzügy -
miniszter elõ ter jesz tésére
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Nagy Lász ló nak, a Za la er dõ Zrt. Igaz ga tó sá ga tag já nak,

Por csin Bé lá nak, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
 Hivatal Haj dú-Bi har Me gyei Igaz ga tó sá ga el len õr zé si
igaz ga tó he lyet te sé nek,

dr. Ri mó czi György nek, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé -
si Hi va tal Veszp rém Me gyei Igaz ga tó sá ga igazgató -
helyettesének,

Var ga Zsu zsan ná nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um Nem zet -
kö zi Kap cso la tok Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé -
nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Mó ricz Ti bor pénz ügy õr ez re des nek, a Vám- és Pénz -
ügy õr ség Nyu gat-Du nán tú li Re gi o ná lis Pa rancs nok sá ga
meg bí zott re gi o ná lis pa rancs no ká nak,

Si mon Zsu zsan na pénz ügy õr al ez re des nek, a Vám- és
Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga Pénz ügyi és Gaz -
da sá gi Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

dr. Eör dögh Ist ván nak, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si 
Hi va tal Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga fõ osz tály -
ve ze tõ jé nek,

Si bin ger Már tá nak, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Vag dal né Pás ti Má ri á nak, az Adó- és Pénz ügyi El len -
õr zé si Hi va tal Nyu gat-Du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga
osz tály ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Bo ros Lász ló pénz ügy õr szá za dos nak, a Vám- és Pénz -
ügy õr ség Észak-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Parancsnok -
sága osz tály ve ze tõ jé nek,

Kál ló né Gal lé Jú lia pénz ügy õr al ez re des nek, a Vám- és
Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság Vám igaz ga tó sá ga
osz tály ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1072/2007.

A Köztársasági Elnök
61/2007. (III. 20.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Bal la Lász ló né nak, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té -
ri um ta nács adó já nak,

dr. Ju hász Ist ván nak, a po li ti ka tu do mány kan di dá tu sa, a 
Zsig mond Ki rály Fõ is ko la el nö ké nek,

Kle ma no vits Ti bor né nak, az MTV Par la men ti Nap ló
szer kesz tõ-ri por te ré nek,

Ko csis né Poór Em má nak, a Haj dú-Bi har Me gyei Nyug -
díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság volt igaz ga tó já nak,

Ko vács Lász ló nak, a Zala Me gyei Nyug díj biz to sí tá si
Igaz ga tó ság volt igaz ga tó já nak,

dr. Már kus Im ré nek, a MÁV Észa ki Jár mû ja ví tó Kft.
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

dr. Nagy Ákos né nak, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te ve ze tõ fel ügye lõ jé nek,

Ne mé nyi Fe renc Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek,
ope ra tõr nek,

Sol tész Ág nes nek, a Nõk Lap ja Szer kesz tõ sé ge – Sa no -
ma Bu da pest Zrt. új ság író já nak,
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Sze ge di Pé ter nek, a Fõ vá ro si Köz te rü let-Fenn tar tó Zrt.
saj tó fõ nö ké nek, szó ví võ nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Dá vid Er zsé bet nek, az MTI Fej ér me gyei tu dó sí tó já nak,
dr. Jó zsa Be nõ nek, az MTA Veszp rém me gyei tu dó sí tó -

já nak,
Me zei Béla vál lal ko zó nak, kis ke res ke dõ nek,
N. Kra usz Ta más nak, az MTA Bé kés me gyei tu dó sí tó -

já nak,
Pé ter fi Fe renc nek, a Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet Kö -

zös ség fej lesz té si Osz tá lya osz tály ve ze tõ jé nek,
Pi ros Ist ván né dr.-nak, a Nyug dí ja sok Or szá gos Kép vi -

se le te Tár sa da lom biz to sí tá si Bi zott sá ga el nö ké nek,
Ren czes Fe renc nek, az „Éle tet az évek nek” Or szá gos

Szö vet sé ge Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Egye sü le te el -
nö ké nek,

Sza bó Im ré né nek, a bu da pes ti Pé csi Se bes tyén Ál ta lá -
nos és Ze ne ta go za tos Is ko la ta ná rá nak,

Ta kács Fe renc né nek, a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ -
ség Pi ac fel ügye le ti Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Dosz poth De zsõ né nek, a Va sas Szak szer ve zet nyu gal -
ma zott pénz ügyi ve ze tõ jé nek, szak ér tõ nek,

Ve res And rás nak, a Fi nom hen ger mû „Mun kás” Kft.
üzem mér nö ké nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. már ci us 8.

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

KEH ügy szám: VII-2/1073/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1015/2007. (III. 20.) Korm.

határozata

a „Sikeres Magyarországért” Lakossági
Energiatakarékossági Hitelprogram és a Lakossági

energiamegtakarítás és a megújuló
energiahordozó-felhasználás növelés címû pályázat

együttes meghirdetésérõl

A la kos ság ener gia költ ség ter he i nek csök ken té se,
fosszi lis ener gia hor do zó fel hasz ná lá sá nak mér sék lé se, a
ha gyo má nyos tech no ló gi á val épült la ká sok ener ge ti kai
kor sze rû sí té se, a la ká sok meg úju ló ener gia hor do zó-fel -
hasz ná lá sá nak nö ve lé se, a táv la ti ener gia meg ta ka rí tá si
cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa, a kör nye zet vé del mi nem zet -
kö zi kö te le zett ség vál la lá sok tel je sí té sé nek elõ se gí té se, to -
váb bá a 2007–2013-as idõ szak ban a la ká sok ener ge ti kai
kor sze rû sí té sé re szol gá ló be ru há zá sok ösz tön zé se ér de ké -
ben a Kor mány:

1. egyet ért az zal, hogy a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um a 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let elõ írásai
alap ján hir des se meg a La kos sá gi ener gia meg ta ka rí tás és a 
meg úju ló ener gia hor do zó-fel hasz ná lás nö ve lés címû
NEP-2007 pá lyá za tot;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a pá lyá zat meg hir de té sé re: 2007. már ci us 31.

a pá lyá za tok be fo ga dá sá nak kez dõ 
 idõ pont já ra: 2007. áp ri lis 10.,
 az után folyamatos

2. úgy dönt, hogy a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész -
vény tár sa ság (a továb biak ban: MFB Rt.) 2007–2013 kö -
zött leg alább 100 mil li árd fo rint fej lesz té si hi tel for rás biz -
to sí tá sa mel lett 2007-ben 16 mil li árd fo rint ke ret összeg gel
hir des se meg a „Si ke res Ma gyar or szá gért” La kos sá gi
Ener gi a ta ka ré kos sá gi Hi tel prog ra mot. A hi tel prog ram ke -
re té ben al kal maz ha tó kamat mértéke 3 havi EURIBOR +
legfeljebb 2,5%/év;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a hi tel prog ram meg hir de té sé re: 

 2007. már ci us 31.

3. egyet ért az zal, hogy az MFB Rt. ál tal eu ró ban meg -
ha tá ro zott éven túli le já ra tú hi tel fel vé te lek hez, köt vény ki -
bo csá tá sok hoz kap cso ló dó an a „Si ke res Ma gyar or szá -
gért” La kos sá gi Ener gi a ta ka ré kos sá gi Hi tel prog ram fi nan -
szí ro zá sá hoz 16 Mrd Ft-os mér té kig a Ma gyar Köz tár sa -
ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII.
tör vény 37.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret

2007/32. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2147



ter hé re a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé se alap -
ján a pénz ügy mi nisz ter az MFB Rt.-vel ár fo lyam-fe de ze ti
meg ál la po dást kös sön. A prog ram fu tam ide je az ár fo -
lyam-fe de ze ti meg ál la po dás szem pont já ból 22 év. Az ár -
fo lyam-fe de ze ti meg ál la po dás a je len kor mány ha tá ro zat
ha tály ba lé pé sé nek nap ján a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal
kö zölt, hi va ta los HUF/EUR de vi za ár fo lya mon át szá mí tott 
de vi za összeg re vo nat ko zik;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. egyet ért az zal, hogy az MFB Rt. a 2. pont sze rin ti
„Si ke res Ma gyar or szá gért” La kos sá gi Ener gi a ta ka ré kos -
sá gi Hi tel prog ram fi nan szí ro zá sá hoz a fo lyó sí tott re fi nan -
szí ro zá si hi te lek tõ ke össze gé re ve tít ve 1%/év ka mat tá mo -
ga tást kap jon. A ka mat tá mo ga tás utó lag a tárgy évet kö ve -
tõ év ja nu ár 31-én hív ha tó le az idõ ará nyo san szá mí tott ki -
he lye zé sek hez kap cso ló dó an. A pénz ügy mi nisz ter és a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a Ma gyar Köz tár sa ság
2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény elõ ké szí té sé hez
iga zo dó an te gyék meg a szük sé ges in téz ke dé se ket a ka -
mat tá mo ga tás for rá sá nak biz to sí tá sá ra. Fel ha tal ma zást
kap a pénz ügy mi nisz ter és a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter, hogy az MFB Rt.-vel a ka mat tá mo ga tá si szer zõ -
dést alá ír ja;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: 2007. már ci us 31., il let ve fo lya ma tos

5. el fo gad ja az Ener gia Köz pont Kht. eset le ges meg szün -
te té sé vel kap cso lat ban a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro -
zat 6. pont ja q) al pont ja alap ján el vég zett vizs gá lat ered mé -
nyét, és egyet ért az zal, hogy az Ener gia Köz pont Kht. fel ada -
ta it meg tart va a je len le gi for má já ban mû köd jön to vább;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért felelõs kormánybiztos

Ha tár idõ: fo lya ma tos

6. úgy dönt, hogy az Ener gia Köz pont Kht. fel ada tai
kö ré ben lás sa el a NEP-2007 pá lyá zat, va la mint a „Si ke res
Ma gyar or szá gért” La kos sá gi Ener gi a ta ka ré kos sá gi Hi tel -
prog ram ke re té ben meg va ló su ló ener gia meg ta ka rí tást
ered mé nye zõ fel újí tá sok, kor sze rû sí té sek ener ge ti kai
meg fe le lõ sé gé nek szak mai bí rá la tá val járó fel ada to kat;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért felelõs kormánybiztos

Ha tár idõ: fo lya ma tos

7. egyet ért az zal, hogy a 2006/32/EK irány elv nek való
meg fe le lés ér de ké ben ké szí ten dõ ener gia ha té kony sá gi
cse lek vé si ter vek (EEAP) kez de ti idõ ho ri zont ja egyez zen

meg az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 2007–2013 kö -
zöt ti idõ sza ká val. Az ener gia ha té kony sá gi cse lek vé si terv -
nek az ága za ti, il let ve re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok ra, va -
la mint az egyéb ener gi a ta ka ré kos sá gi prog ra mok ra kell
ala po zód nia. Az elsõ EEAP érin tett tár cák ál tal egyez te tett 
vál to za tá nak 2007. má ju sá ban kell a Kor mány elé ke rül -
nie. A má so dik EEAP ki dol go zá sá nál rész le te sen be kell
mu tat ni a Kör nye ze ti és Ener gia Ope ra tív Prog ram Ha té -
kony ener gia fel hasz ná lás pri o ri tá si ten ge lye, va la mint az
egyéb ener gi a ta ka ré kos sá gi prog ra mok ál tal el ért ered mé -
nye ket. A har ma dik EEAP ki dol go zá sá nál ér té kel ni kell az 
Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv hét éves idõ sza ká nak az
ered mé nye it.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért felelõs kormánybiztos

Ha tár idõ: az el sõ EEAP érin tett tár cák ál tal egyez te tett
 vál to za tá ra: 2007. má jus 30.
a má so dik EE AP-ra: 2011. jú ni us 30.
a har ma dik EE AP-ra: 2004. június 30.

8. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba; egy -
ide jû leg a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat 6. pont ja
q) al pont já nak 11. fran cia be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1016/2007. (III. 20.) Korm.

határozata

a társadalmi bûnmegelõzés nemzeti stratégiája
céljainak végrehajtásából származó

2007-ben megvalósítandó feladatokról

A Kor mány a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra té -
gi á já ról  szóló 115/2003. (X. 28.) OGY ha tá ro zat 2. pont já -
ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ ha tá ro za -
tot hoz za:

I. Általános rendelkezések

1. A tár sa dal mi bûn meg elõ zés cél ja i nak meg va ló sí tá sa
ér de ké ben fo lya ma to san ko or di nál ni kell:

a) ho ri zon tá li san: szak mai ka ma rák kal, ci vil szer ve ze -
tek kel és tu do má nyos in té ze tek kel,
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b) ver ti ká li san: az irá nyí tá suk alá tar to zó szer ve ze -
tek kel,

c) egy más kö zött, kü lö nö sen az Or szá gos Bûn meg elõ -
zé si Bi zott ság ban.

Meg kell te rem te ni a társ szak mák ér dek kö ré be tar to zó,
tár sa dal mi bûn meg elõ zé si célú vagy ha tá sú leg jobb gya -
kor la tok fo lya ma tos ta pasz ta lat cse ré jét, rend sze re sen kell
szer vez ni szak ma kö zi és re gi o ná lis fó ru mo kat.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív 
 irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos
egész ség ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
pénzügyminiszter
szociális és munkaügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. Fej lesz te ni kell a bûn ügyi sta tisz ti ka rend sze rét és az
adat szol gál ta tást an nak ér de ké ben, hogy hi te les ada tok kal
ren del kez zünk a bû nö zés rõl, va la mint a la kos ság szub jek -
tív biz ton ság ér ze té rõl. En nek so rán fi gye lem mel kell len ni 
az Eu ró pai Uni ó ban a bûn ügyi sta tisz ti kák rend sze ré nek
fej lesz té sé re, egy sé ge sí té sé re irá nyu ló kez de mé nye zés re.

a) Biz to sí ta ni kell an nak a le he tõ sé gét, hogy a köz ér de -
kû ada tok és bû nö zé si tér ké pek a dön tés ho zók, a fel hasz -
ná lók és a nyil vá nos ság szá má ra el ér he tõ vé vál ja nak.

b) A hi va ta los bûn ügyi és igaz ság ügyi sta tisz ti ka rend -
sze rét a nem zet kö zi aján lá sok ra és szab vá nyok ra fi gye -
lem mel ki kell egé szí te ni a rend sze res sér tet ti ada tok meg -
fi gye lé si kö ré nek bõ ví té sé vel.

c) A Kor mány fel ké ri a leg fõbb ügyészt és az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö két arra, hogy az a) pont -
ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ban te vé ke nyen mû köd -
je nek köz re.

Fe le lõs: az a) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

a b) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: az a) pont ra: 2007. de cem ber 31., 
 ezt köve tõen fo lya ma tos
a b) pont ra: 2007. de cem ber 31.

3. A kö zös sé gi bûn meg elõ zé si prog ra mok fi nan szí ro -
zá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben el kell érni azt, hogy az Új
Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv pri o ri tá sai men tén meg -

fogalmazott Ope ra tív Prog ra mok ban, il let ve a rész le te -
sebb ter ve zé si do ku men tu mok ban, ak ció ter vek ben a tár sa -
dal mi bûn meg elõ zé si célú és ha tá sú in téz ke dé sek meg je -
len je nek. A re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok meg al ko tó it
ösz tö nöz ni kell arra, hogy a prog ra mok ban je len je nek meg 
a tér ség bû nö zé si ada ta i nak fel hasz ná lá sá val meg fo gal ma -
zott köz biz ton sá gi, bûn meg elõ zé si in téz ke dé sek. Eb ben
szá muk ra szak sze rû se gít sé get kell nyúj ta ni.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter
egészségügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. Fej lesz te ni kell a tár sa dal mi bûn meg elõ zés kom mu -
ni ká ci ó ját. Elõ kell se gí te ni azt, hogy az ál lam pol gá rok és
kö zös sé ge ik, va la mint az ön kor mány za tok, a szak mák
kép vi se lõi és a ci vil szer ve ze tek meg is mer jék a kö zös sé gi
bûn meg elõ zé si prog ra mo kat és azok ered mé nye it.

Fe le lõs: a kor mány za ti kom mu ni ká ci ós ko or di ná-
 ci ó ért Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ 
 mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, az el vég zett fel ada tok át te kin-
 té sé re: 2007. október 1.

II. Intézkedések

II/A. A gyer mek- és fi a tal ko ri bû nö zés meg elõ zé se,
csök ken té se

1. A tár sa dal mi ki re kesz tõ dés és a gyer mek sze gény ség
kö vet kez mé nye i nek meg elõ zé se ér de ké ben a Biz tos kez -
det Prog ra mot az ed dig el in dult hely szí ne ken foly tat ni
kell, va la mint a jö võ ben ki kell bõ ví te ni a hát rá nyos hely -
ze tû tér sé gek re vo nat ko zó an is.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. Foly tat ni kell a te het sé ges, de hát rá nyos hely ze tû ta -
nu lók ré szé re in dí tott ösz tön díj és te het ség gon do zó prog -
ra mo kat an nak ér de ké ben, hogy ké pes sé ge ik nek meg -
felelõ kö zép is ko lá ban foly tat has sák ta nul má nya i kat és si -
ke res érett sé gi vizs gát te hes se nek.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis tól fo lya ma tos
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3. Ösz tö nöz ni kell az alap- és kö zép fo kú ok ta tá si in téz -
mé nye ket, kü lö nö sen a szak is ko lá kat a jog is me ret és a jog -
tu da tos ma ga tar tás, a bû nö zés sel szem ben ál ló és a bûn -
meg elõ zést elõ tér be he lye zõ ér ték rend fej lesz té sé re.

Pá lyá za tok kal is tá mo gat ni kell az ezt se gí tõ ok ta tá si
prog ra mok, fa kul tá ci ók tan rend jé nek, te ma ti ká já nak,
mód szer ta ná nak ki dol go zá sát, fil mek for ga tó köny ve i nek
el ké szí té sét, a szá mí tó gé pes prog ra mok ki dol go zá sát és
ezek nek az in téz mé nyes pe da gó gi ai prog ram ba tör té nõ in -
teg rá lá sát.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. Pá lyá za tok kal tá mo gat ni kell a kor társ-se gí tõ prog -
ra mo kat, hogy a fi a ta lok ve gye nek részt tár sa ik in teg rá ci ós 
gond ja i nak meg ol dá sá ban. A prog ra mok ha té kony sá gát
ér té kel ni kell. Szé les kör ben ter jesz te ni kell a leg ered mé -
nye sebb gya kor la tot.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: a prog ra mok szer ve zé sé re: fo lya ma tos,
az ér té ke lés re: 2007. november 30.

5. Pá lyá zat tal ösz tö nöz ni kell min den olyan prog ra mot, 
pe da gó gi ai és más szak mai te vé keny sé get, amely a gyer -
me kek ben és a fi a ta lok ban tu da to sít ja a kör nye ze ti, a ter -
mé sze ti ér té kek és a kul tu rá lis örök ség tisz te le tét és meg -
be csü lé sét. Foly tat ni kell az ÖKO is ko la és a Glo be prog ra -
mo kat. A prog ra mok ha té kony sá gát ér té kel ni kell.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ön kor mány za ti és területfejlesztési miniszter

Ha tár idõ: a prog ra mok szer ve zé sé re: fo lya ma tos,
az ér té ke lés re: 2007. november 30.

6. Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni az is ko lai és az is ko -
la kör nyé ki erõ szak meg elõ zé sé re. En nek ér de ké ben a fo -
lya mat ban lévõ pá lyá za tok ered mé nye it hasz no sí ta ni kell.
A prog ra mok ha té kony sá gát ér té kel ni kell.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és területfejlesztési miniszter

Ha tár idõ: a prog ra mok szer ve zé sé re: fo lya ma tos,
az ér té ke lés re: 2007. november 30.

7. A jó gya kor la tok ter jesz té sé vel és pá lyá za tok kal tá -
mo gat ni kell az alap- és kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek -

ben az is ko lai egész ség fej lesz té si-drog meg elõ zé si te vé -
keny sé get, a do hány zás, al ko hol, ká bí tó szer HIV/AIDS
fel vi lá go sí tó is ko lai prog ra mo kat és a kor osz tá lyok nak
meg fe le lõ bûn meg elõ zé si is me re tek ter jesz té sét. A szü lõk
szá má ra biz to sí ta ni kell a ká bí tó szer-fo gyasz tás ról és -füg -
gõ ség rõl  szóló tá jé koz ta tást. Tá mo gat ni kell az Or szá gos
Sze xu á lis és Men tál hi gi é nés Fel vi lá go sí tó Prog ra mot a
12–18 éves kor osz tály kö ré ben.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és rendészeti miniszter

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis tól fo lya ma tos

8. Tá mo gat ni és fej lesz te ni kell az is ko la klu bo kat, va -
la mint a biz ton sá gos szó ra ko zó hely moz gal mat. Fel vi lá -
go sí tó te vé keny ség gel, he lyi együtt mû kö dés ben meg va ló -
su ló prog ra mok kal kell meg elõz ni a „disz kó-bal ese te ket”.
A klu bok, if jú sá gi kö zös sé gek mû köd te té sé re pá lyá za tok -
kal és az ered mé nyes gya kor la to kat be mu ta tó aján lá sok kal 
ösz tö nöz ni kell a di ák ön kor mány za to kat, a gyer mek- és if -
jú sá gi ön kor mány za to kat, az egyéb kor társ-se gí tõ cso por -
to kat, a szü lõi kö zös sé ge ket, a he lyi kö zös sé gi in téz mé -
nye ket (könyv tá ra kat, köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek, kö -
zös sé gi szín te rek, szín há za kat).

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és rendészeti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

9. A ve szé lyez te tõ és a ve szé lyez te tett gyer me kek és
 fiatalok szá má ra kö zös sza bad idõ-el töl té si prog ra mo kat, kü -
lö nö sen kész ség fej lesz té si, mû ve lõ dé si és spor to lá si le he tõ -
sé ge ket kell szer vez ni. Foly tat ni kell a „tárt ka pus lé te sít mé -
nyek” prog ra mot, va la mint az éj sza kai sport baj nok sá go kat.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és rendészeti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

10. A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû fi a ta lok, az is ko -
lá ból ki ma radt tan kö te les ko rú ak, va la mint mun ka nél kü li
fi a ta lok szá má ra foly tat ni kell a már meg kez dett és ered -
mé nyes nek bi zo nyult prog ra mo kat. Pá lyá zat tal és aján lá -
sok kal kell tá mo gat ni a

a) spe ci á lis ne ve lé si, fog lal koz ta tá si vagy sa já tos kész -
ség fej lesz té si,

b) kép zé si, át kép zé si, pá lya ori en tá ci ós, va la mint
c) sza bad idõs és re szo ci a li zá ci ós

prog ra mo kat.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és rendészeti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos
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11. A gyer me kek erõ szak men tes éle té nek biz to sí tá sa és 
a gyer me kek kö ré ben ter je dõ erõ szak meg elõ zé se ér de ké -
ben, fi gye lem mel az Eu ró pai Bi zott ság nak az erõ sza kos
fil mek hez kap cso ló dó kez de mé nye zé sé re is,

a) erõ sí te ni kell a ne ve lõ, fel vi lá go sí tó te vé keny sé get,
ezen be lül a ve szé lyez te tett cél cso por tok fel nõtt tag jai szá -
má ra,

b) mód szer ta ni le ve le ket, aján lá so kat, szak mai út mu ta -
tó kat, szó ró la po kat kell ké szí te ni a ne ve lé si-ok ta tá si, a
szo ci á lis vagy egyéb szol gál ta tást nyúj tó in téz mé nyek és
szer ve ze tek szá má ra,

c) el kell ké szí te ni és szé les kör ben ter jesz te ni kell a
szü lõk nek  szóló in for má ci ós és mé dia ki ad vá nyo kat an nak 
ér de ké ben, hogy is me re te ket sze rez hes se nek a gyer mek és
szü lõ kö zöt ti konf lik tus hely ze tek erõ szak men tes fel ol dá -
sá hoz,

d) or szá go san ko or di nált, tár ca kö zi kam pányt kell
szer vez ni.

Fe le lõs: az a) és a c) pont ra:
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

a b) pont ra: 
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

a d) pont ra: 
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

12. Foly tat ni kell a gyer mek jó lé ti szol gá la tok, az óvo -
dák, az is ko lák, a kol lé gi u mok, a gyer mek ott ho nok szak -
ér tõ i nek fel ké szí té sét arra, hogy a gyer me kek el le ni ag -
resszi ó hoz kap cso ló dó jogi, jog al kal ma zá si kér dé sek ben
el iga zod ja nak és meg ta lál ják az op ti má lis és tör vényes és
ha té kony vá la szo kat a tes ti bán tal ma zás, a fi zi kai ag -
resszió, a kény sze rí tés, a fe nye ge tés, a fe nyí tés, a meg fé -
lem lí tés, a meg alá zás, a lel ki erõ szak je len sé ge i nek ke ze -
lé sé re és meg elõ zé sé re.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

13. Ne ve lé si, fog lal koz ta tá si, kész ség fej lesz té si, sport
prog ra mo kat kell meg va ló sí ta ni a gyer mek vé del mi gon -
dos ko dás ban ré sze sü lõk, kü lö nö sen a gyer mek ott hon ban,
spe ci á lis gyer mek ott hon ban ne vel ke dõk szá má ra. A

 TEGYESZ-ok be vo ná sá val to vább kell ter jesz te ni a csa -
ládon kí vül élõ, gyer mek vé del mi gon dos ko dás ban ré sze -
sü lõ gyer me kek és fi a ta lok biz ton sá gos élet re tör té nõ
 nevelését.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

14. A gyer mek por nog rá fia és a gyer mek pros ti tú ció
meg elõ zé se ér de ké ben, tár ca kö zi együtt mû kö dés ke re té -
ben fel vi lá go sí tó mo dell kí sér le ti prog ra mot kell ki dol goz -
ni a 12–18 éves kor osz tály nak, ide ért ve a szeg re gált, sé rü -
lé keny cso port ba tar to zó vagy mig ráns gyer me ke ket, fi a ta -
lo kat.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: 2007. no vem ber 30.

15. A gyer mek- és fi a tal ko rú ak bûn el kö ve tõ vé és ál do -
zat tá vá lá sá nak meg elõ zé se ér de ké ben ok tat ni kell az ál -
lam pol gá ri és a bûn meg elõ zé si is me re te ket az if jú ság gal
fog lal ko zó szak em be rek kép zé sé ben és to vább kép zé sé -
ben, így kü lö nö sen a gyer mek- és if jú ság vé del mi fe le lõ -
sök, a kol lé gi u mi fel ügye lõk, az is ko lai és ut cai szo ci á lis
mun ká sok és is ko lai sza bad idõ-szer ve zõk, va la mint a fi a -
tal ko rú ak kal fog lal ko zó bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõk,
szo ci á lis elõ adók, párt fo gó fel ügye lõk kö ré ben.

A gyer mek jó lé ti szol gá la tok, a gyer mek ott ho nok és a
kol lé gi u mok mun ka tár sai, a pe da gó gu sok, a ne ve lõ szü lõk, 
a he lyet tes szü lõk, a ne ve lé si ta nács adók, a gyer mek- és if -
jú ság vé del mi ko or di ná to rok, a vé dõ nõi há ló zat dol go zói, a 
párt fo gó fel ügye lõk, a rend õrség if jú ság- és ál do zat vé del -
mi mun ka tár sai, va la mint az if jú ság gal fog lal ko zó más
szak em be rek szá má ra spe ci á lis, tan fo lyam jel le gû to vább -
kép zé si prog ra mo kat kell szer vez ni, ame lyek a ve szé lyez -
te tõ és a ve szé lyez te tett hely zet ben lévõ gyer me kek és fi a -
ta lok fel is me ré sét és hely ze té nek ja ví tá sát, va la mint az
érin tett szak te rü le tek szak em be re i nek együtt mû kö dé sét
szol gál ják.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

16. a) A párt fo gó fel ügye lõk, a rend õrség, az ál do zat se -
gí tõk, a csa lád se gí tõ és gyer mek jó lé ti szol gá lat, va la mint a 
csa lá do kat se gí tõ és tá mo ga tó egyéb szol gá la tok, szer ve -
ze tek, a me gyei gyer mek- és if jú ság vé del mi ko or di ná to -
rok, va la mint az if jú ság gal fog lal ko zó szak em be rek kö zött 
fo lya ma tos – szük ség sze rint eset ke ze lés re is ki ter je dõ –
együtt mû kö dést kell ki ala kí ta ni, kü lö nös te kin tet tel a de -
vi an ci ák koc ká za ti té nye zõ i nek jel zé sé re, a jel zõ rend szer -
ben való rész vé tel re és a ko rai pszi cho-szo ci á lis be avat ko -
zás ra.
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b) A Kor mány fel ké ri a leg fõbb ügyészt arra, hogy az
ügyész ség ve gyen részt az a) pont ban meg fo gal ma zott
együtt mû kö dés ben.

Fe le lõs: az a) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ra: fo lya ma tos

17. A fi a tal ko rú ak kal és a fi a tal fel nõtt ko rú ak kal fog lal -
ko zó párt fo gó fel ügye lõk, a ja ví tó in té ze tek mun ka tár sai, va -
la mint a bün te tés-vég re haj tá si dol go zók kö ré ben pá lyá za ti
for rá sok kal bõ ví te ni és ér vé nye sí te ni kell az élet kor-spe ci fi -
kus szak mai is me re te ket. Fej lesz te ni kell a párt fo gó fel ügye -
lõk cso por tos eset ke ze lés re vo nat ko zó is me re te it.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

18. A Kor mány fon tos nak tart ja azt, hogy a párt fo gó
fel ügye lõk mun ká ját ci vil szer ve ze tek, egy há zak és ma -
gán sze mé lyek se gít sék. Tá mo gat ni kell azo kat a ci vil kez -
de mé nye zé se ket, ame lyek a sza bad ság vesz tést, a ja ví tó in -
té ze ti ne ve lést kö ve tõ utó gon do zást, va la mint a párt fo gó
fel ügye let vég re haj tá sát spe ci á lis szak mai is me re tek kel
vagy te vé keny ség gel tá mo gat ni, se gí te ni tud ják.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

19. Fej lesz te ni kell a fi a tal ko rú ak el len in dult bün te tõ -
el já rás ban a vád eme lés el ha lasz tá sá nak al kal ma zá sa elõtt
kö te le zõ en be szer zen dõ párt fo gó fel ügye lõi vé le mény
szak mai kö ve tel mé nye it, il let ve az elõ ír ha tó ság ér de ké ben 
a szak mai együtt mû kö dést a leg ha té ko nyabb nak ígér ke zõ
ma ga tar tá si sza bá lyok kö ré nek bõ ví té se, az ilyen kü lön
ma ga tar tá si sza bá lyok ered mé nyes vég re hajt ha tó sá gá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

20. Az al ko hol füg gõ és a ká bí tó szer-hasz ná ló fi a tal ko -
rú és fi a tal fel nõtt korú el ítél tek szá má ra ki ala kí tott ke ze lé -
si prog ra mo kat és spe ci á lis rész le ge ket to vább kell fej lesz -
te ni bün te tés-vég re haj tá si és a ja ví tó in té ze tek ben. A ke ze -
lé si prog ra mo kat a sza bad élet kö rül mé nyei kö zött is biz to -
sí ta ni kell a párt fo gó fel ügye let alatt ál lók szá má ra. A cél
el éré sét pá lyá za tok kal kell tá mo gat ni.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

21. Tá mo ga tó prog ra mo kat kell ki dol goz ni an nak ér -
de ké ben, hogy a roma szár ma zá sú fi a ta lok kö ré bõl
 minél több szo ci á lis mun kás, csa lád- és gyer mek vé del -
mi szak em ber, rend õr, ál do zat se gí tõ, párt fo gó fel ügye lõ 
ke rül jön ki.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

22. A fi a tal ko ri bû nö zés ha té ko nyabb ke ze lé se ér de ké -
ben a Kor mány fel ké ri a leg fõbb ügyészt és az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö két, hogy szak mai kép zé -
se i be, to vább kép zé si prog ram ja i ba fog lal ja bele a bûn -
meg elõ zé si prog ra mok, a párt fo gó fel ügye lõi és az ál do -
zat se gí tõ mun ka ta pasz ta la ta it.

23. A fi a tal ko ri bû nö zés ha té ko nyabb ke ze lé se ér de ké -
ben a Kor mány fel ké ri a leg fõbb ügyészt, hogy az ügyész -
ség ta pasz ta la ta it éven te ér té kel jék és te gyék köz zé, va la -
mint fel ké ri az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö -
két, hogy to vább ra is te gyék le he tõ vé az elem zõ ku ta tá so -
kat, a tu do má suk ra ju tott ku ta tá sok ered mé nye i rõl pe dig
tá jé koz tas sák az Or szá gos Bûn meg elõ zé si Bi zott sá got.

II/B. A vá ro sok biz ton sá gá nak fo ko zá sa

1. a) Szor gal maz ni kell a bûn meg elõ zé si és/vagy köz -
biz ton sá gi ön kor mány za ti tár su lá sok meg ala kí tá sát, a
meg lé võ ket tá mo gat ni kell.

b) Mód szer ta ni aján lást kell ké szí te ni a te le pü lé si, kis -
tér sé gi, me gyei, re gi o ná lis bûn meg elõ zé si stra té gi ák és
cse lek vé si prog ra mok el ké szí té sé hez, és azok rend sze res
fe lül vizs gá la tá hoz.

c) Ösz tö nöz ni kell az ön kor mány za to kat és az ön kor -
mány za ti tár su lá so kat a he lyi bûn meg elõ zé si és/vagy köz -
biz ton sá gi ko or di ná ci ó ra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: az a) pont ra: fo lya ma tos
a b) és c) pont ra: 2007. áp ri lis 30., 
 ezt köve tõen fo lya ma tos

2. Az Eu ró pai Uni ó ban be vett gya kor lat nak meg fe le lõ
kö zös sé gi rend õrségi szol gá lat ki ala kí tá sa ér de ké ben

a) ösz tö nöz ni kell a rend õrség köz biz ton sá gi szol gá la -
tát a la kos ság gal való szo ro sabb együtt mû kö dés re, tá jé -
koz ta tó jel le gû is mer te tõt kell ké szí te ni az EU tag or szá ga i -
ban foly ta tott kö zös sé gi rend õrségi szol gá lat jel lem zõ i rõl,

b) meg kell ha tá roz ni a rend õrség és az ön kor mány za -
tok sze re pét, együtt mû kö dé si kö te le zett sé gét a kö zös sé gi
ren dé sze ti te vé keny ség ben.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: az a) és b) pont ra: 2007. de cem ber 31.
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3. A la kos ság köz biz ton sá gi köz ér ze té nek ja ví tá sa ér -
de ké ben fo ko zott fi gyel met kell for dí ta ni a köz te rü le tek
biz ton sá gá ra. En nek ér de ké ben

a) a köz te rü le te ken, a tö meg köz le ke dé si esz kö zö kön el -
kö ve tett bûn cse lek mé nyek rõl, sza bály sér té sek rõl (zseb tol -
vaj lás, gép jár mû lo pás, tes ti sér tés, rab lás, ga ráz da ság, zak la -
tás, ron gá lás) és más jog sér té sek rõl elem zést kell ké szí te ni, és 
ki kell dol goz ni a spe ci á lis meg elõ zé si mód sze re ket,

b) pá lyá zat tal kell ösz tö nöz ni az ön kor mány za to kat,
hogy a rend õrséggel együtt mû köd ve, tá mo gas sák a ci vil
bûn meg elõ zé si és a pol gár õr szer ve ze te ket a spe ci á lis bûn -
meg elõ zé si is me re tek meg szer zé sé ben. A köz te rü le ten el -
kö ve tett jog sér té sek vissza szo rí tá sá ra együtt mû kö dé sen
ala pu ló prog ra mo kat kell ki dol goz ni. Az össze gyûj tött ta -
pasz ta la tok ról rend sze re sen tá jé koz tat ni kell a la kos sá got,

c) pá lyá zat tal kell tá mo gat ni az olyan együtt mû kö dé -
sen ala pu ló prog ra mo kat, ame lyek csök ken tik a haj lék ta la -
nok bûn el kö ve tõ vé és ál do zat tá vá lá sá nak esé lyét.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és munkaügyi miniszter

Ha tár idõ: az a) és c) pont ra: 2007. jú ni us 30.
a b) pont ra: fo lya ma tos

4. A la kos ság köz biz ton ság ér ze té nek ja ví tá sa, a köz te -
rü le tek biz ton sá gá nak nö ve lé se, va la mint a köz cé lú fel -
ada tok el lá tá sát szol gá ló va gyon tár gyak (tö meg köz le ke -
dé si esz kö zök, köz te rü le ten lévõ va gyon tár gyak) meg óvá -
sa ér de ké ben ösz tö nöz ni kell az ön kor mány za to kat, a
rend õrséget, va la mint a köz te rü le ti rend fenn tar tá sá ra lét -
re ho zott szer ve ze te ket, fel ügye le te ket, va la mint ci vil szer -
ve ze te ket az együtt mû kö dés ha té kony for má i nak, mód sze -
re i nek ki dol go zá sá ra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és közlekedési miniszter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

5. a) Pá lyá zat tal kell elõ se gí te ni a bû nö zés oka i nak
csök ken té se és az ál do zat tá vá lás meg elõ zé se ér de ké ben a
vá ro si szeg re gá tu mok ban élõk szo ci á lis in teg rá ci ós prog -
ram já nak ki dol go zá sát.

b) Pá lyá zat tal kell tá mo gat ni a te le pü lé se ken be lül a
szeg re gált öve ze tek ben, kü lö nö sen a te lep sze rû la kó kör -
nye zet ben élõk tár sa dal mi in teg rá ci ó ját cél zó prog ra mok
ki dol go zá sát és a már be vált gya kor la tok ter jesz té sét.

c) A szeg re gált la kos sá gi cso por tok tár sa dal mi in teg rá -
ci ós prog ram jai ta pasz ta la ta it fel hasz nál va ki kell dol goz ni 
a Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó mig rán sok bûn el kö ve tõ vé
vá lá sá nak meg elõ zé si prog ram ját.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: az a) pont ra: fo lya ma tos
a b) és a c) pont ra: 2007. au gusz tus 1.

6. Ösz tö nöz ni kell az ön kor mány za to kat arra, hogy a
leg hát rá nyo sabb hely ze tû te le pü lé sek kel, vá ros ré szek -
kel, kis tér sé gek kel kap cso la tos már mû kö dõ in teg rá ci ós 
prog ra mok ban ér vé nye sít sék a bûn meg elõ zés szem -
pont ja it.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

7. Meg kell vizs gál ni a vá ro sok ban a re giszt rált ál lás ke -
re sõk bûn meg elõ zé si célú tel jes- és rész mun ka idõs fog lal -
koz ta tá sa (pél dá ul ka la uz, házi gond nok, ke rü le ti õr, bûn -
meg elõ zé si ko or di ná tor, ut cai szo ci á lis mun kás, kór há zi
biz ton sá gi õr) bõ ví té sé nek le he tõ sé gét. Gon dos kod ni kell
ar ról, hogy a fog lal koz ta tá suk és szük ség sze rint a szak -
kép zé sük, át kép zé sük pá lyá za ti úton va ló sul jon meg.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

8. A te rü let-fel ügye le ti esz kö zök al kal ma zá sá nak ha zai 
és kül föl di ta pasz ta la ta i ról ké szí tett elem zést köz zé kell
ten ni. A vizs gá lat ered mé nye it szé les kör ben kell hasz no -
sí ta ni az egyes rend sze rek te le pí té si, mû kö dé si fel té te le i -
nek – be le ért ve jogi, pénz ügyi, tech ni kai, gya kor la ti –
meg ha tá ro zá sá nál.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: az elem zés köz zé té te lé re: 2007. már ci us 30.,
a hasz no sí tás ra: 2007. szep tem ber 1-jé tõl
 fo lya ma tos

9. A kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza -
élés oka i nak és el kö ve té si mód ja i nak elem zé se és a meg -
elõ zé si mó dok ki dol go zá sa ér de ké ben elem zé se ket kell
vé gez tet ni. El kell ké szí te ni a ku ta tá si ta pasz ta la tok hasz -
no sí tá si ter vét.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. no vem ber 30.

10. A la kás sal, hi te le zés sel kap cso la tos, il let ve más
mó don el kö ve tett in gat lan nal össze füg gõ csa lá si for mák
 miatt ki szol gál ta tott hely zet be ke rül tek ál do zat tá vá lá sá -
nak meg elõ zé se ér de ké ben olyan prog ra mot kell ki dol goz -
ni, ami vel csök kent he tõ a ki szol gál ta tott sá guk és meg -
elõz he tõ az ál do zat tá vá lá suk.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és munkaügyi miniszter

Ha tár idõ: 2007. no vem ber 30.
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11. Fel tá ró, elem zõ vizs gá la tot kell vé gez ni az uzso ra köl -
csön el ter jedt sé gé rõl, oka i ról és meg elõ zé si mód sze re i rõl.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. de cem ber 30.

12. Az emel ke dõ ten den ci át mu ta tó, sú lyos sé rü lés sel
járó köz úti bal ese tek szá má nak csök ken té se és a te le pü lé -
se ken élõk köz le ke dé si biz ton sá ga ér de ké ben az eu ró pai
köz le ke dé si po li ti ká ra is fi gye lem mel aján lá so kat kell ki -
dol goz ni és köz zé ten ni a ha té kony be avat ko zás le he tõ sé -
ge i rõl, mód sze re i rõl.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter 
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 15.

13. Meg kell vizs gál ni az Eu ró pai Unió tag or szá ga i ban
a pros ti tú ció meg elõ zé sé re és ke ze lé sé re al kal ma zott gya -
kor la tot. A cél ér de ké ben szak mai mun ka cso por tot kell
fel ál lí ta ni, amely ta nul má nyoz za a jog sza bá lyi hát te ret, a
le het sé ges be avat ko zá si mód sze re ket, és aján lá so kat dol -
goz ki a kor mány zat és a he lyi ön kor mány za tok szá má ra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és munkaügyi miniszter

Ha tár idõ: a mun ka cso port fel ál lí tá sa: 2007. má jus 31.,
 utá na fo lya ma tos

14. a) A köz ér de kû mun ka bün te tés jó vá té te li jel le gé -
nek erõ sí té se ér de ké ben a vá ro si (te le pü lé si) kör nye zet
szé pí té sét, hely re ál lí tá sát, a kö zös ség és/vagy a sér tett ki -
en gesz te lé sét szol gá ló spe ci á lis prog ra mo kat kell szer vez -
ni a köz ér de kû mun ká ra ítél tek szá má ra. A cél el éré sét pá -
lyá za tok kal is tá mo gat ni kell.

b) Ki kell ér té kel ni az e tárgy ban meg va ló sult pro jek -
tek ta pasz ta la ta it.

Fe le lõs: az a) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

a b) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ra: fo lya ma tos
a b) pont ra: 2007. no vem ber 30.

15. Aján lást kell ki dol goz ni az új on nan épü lõ tömb há -
zak és la kó par kok kö zös sé gi te rei biz ton sá gá nak fo ko zá -
sá ra. Ezt nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban a la kos ság
szá má ra el ér he tõ vé kell ten ni.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 15.

16. Az il le gá lis fa ki ter me lés vissza szo rí tá sa ér de ké ben
fel kell tár ni az er dõ gaz dál ko dók, a ter mé szet vé del mi õr -
szol gá la tok, az er dé sze ti igaz ga tó sá gok, a rend õrség és az
ön kor mány za tok együtt mû kö dé sé ben rej lõ le he tõ sé ge ket.
A ta pasz ta la tok alap ján ki kell dol goz ni a je len ség meg elõ -
zé sé re al kal mas mód sze re ket.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és vízügyi miniszter

Ha tár idõ: 2007. ok tó ber 15.

17. A vá ros és von zás kör ze te együtt mû kö dé sét ösz tö -
nöz ni kell úgy, hogy az ter jed jen ki a he lyi biz ton ság ér zet
nö ve lé sé re, a za va ró té nye zõk jel zé sé nek fo ga dá sá ra
(drog fo gyasz tás, plá za élet mód hoz kö tõ dõ ne ga tív je len -
sé gek, za jos szó ra ko zó he lyek, egyéb an ti szo ci á lis ma ga -
tar tá sok), va la mint a meg ol dás ra al kal mas mód sze rek ki -
ala kí tá sá ra.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és rendészeti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

18. A vá ro si, a kis tér sé gi, a me gyei (fõ vá ro si) és a re -
gionális Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ Fó ru mok már meg lé võ
há ló za tát to vább kell fej lesz te ni. Az egész ség fej lesz tés és
a bûn meg elõ zés ál la mi és ci vil in téz mé nyei kö zöt ti kap -
cso la tot szo ro sabb ra kell von ni.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

19. Az or szág egész te rü le tén el ér he tõ vé kell ten ni az
ad dik to ló gi ai és a pszi chi át ri ai szol gál ta tá so kat. Az ad dik -
to ló gi ai- és a Te rü le ti Ál ta lá nos Meg elõ zõ Ad dik to ló gi ai
Szak szol gá lat am bu lan ci á it al kal mas sá kell ten ni az if jú sá -
gi al ko hol füg gõ ség ha té kony ke ze lé sé re. Fej lesz te ni kell a
ká bí tó szer-fo gyasz tó sze mé lyek szá má ra a bün te tõ el já rás -
ban al kal ma zott el te re lés vég re haj tá sá ra szol gá ló in téz mé -
nyes el lá tást.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

20. A szen ve dély be teg sé gek ko rai fel is me ré se ér de ké -
ben kép zé si prog ra mo kat kell szer vez ni az alap el lá tás ban
dol go zó szo ci á lis és egész ség ügyi szak em be rek szá má ra.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos
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21. A haj lék ta lan em be rek szer hasz ná la ti szo ká sa i nak
és el lá tá sai szük ség le te i nek meg is me ré se, elem zé se és a
meg elõ zés mód sze ré nek ki dol go zá sa ér de ké ben ku ta tást
kell vé gez ni, és en nek fel hasz ná lá sá val aján lá so kat kell ki -
dol goz ni.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2007. ok tó ber 30.

22. Tár ca kö zi szak mai mun ka cso por tot kell lét re hoz ni
a ter mé sze ti és a vé dett ter mé sze ti te rü le te ken jog el le ne sen 
foly ta tott te re pi tech ni kai sport te vé keny sé gek meg elõ zé -
sé re, il let ve vissza szo rí tá sá ra. A prob lé ma komp lex ke ze -
lé se ér de ké ben szé les körû tá jé koz ta tás ra van szük ség. A
sport cé lú te rep mo to rok ra, qu a dok ra azo no sí tó jel hasz ná -
la tá val nyil ván tar tást kell ki ala kí ta ni, il let ve meg fe le lõ te -
rü le te ket kell ki je löl ni a kü lön bö zõ te re pi tech ni kai spor -
tok jog sze rû gya kor lá sá ra.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
gaz da sá gi és közlekedési miniszter

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 1-jé tõl fo lya ma tos

23. Meg kell vizs gál ni a kör nye zet-, il let ve ter mé szet -
ká ro sí tó – kü lö nö sen a hul la dék gaz dál ko dás rend jét, a fel -
szí ni vi zek vé del mét, a le ve gõ tisz ta ság-vé del met és a ter -
mé szet vé del mét sér tõ – cse lek mé nyek meg elõ zé sé re,
 illetve vissza szo rí tá sá ra al kal mas esz kö zö ket. En nek ér de -
ké ben szak mai mun ka cso por tot kell fel ál lí ta ni, amely át te -
kin ti a jog sza bá lyi hát te ret, a le het sé ges meg elõ zé si mód -
sze re ket, in téz mé nye ket, a meg elõ zé si fo lya mat ba a tár sa -
da lom, il let ve más szer vek ha té ko nyabb be vo ná sá nak le -
he tõ sé ge it és a szük sé ges jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra,
meg al ko tá sá ra tesz ja vas la tot.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter

Ha tár idõ: a mun ka cso port fel ál lí tá sá ra: 
 2007. má jus 31.
a jog sza bály-mó do sí tá si ja vas la tok ra: 
 2007. október 30.

II/C. A csa lá don be lü li erõ szak meg elõ zé se

1. a) A tá vol tar tás sal kap cso la tos sza bá lyok ér vé nye sü -
lé sé rõl a ha té kony sá got ér té ke lõ elem zést kell vé gez ni.
Vizs gál ni kell a csa lá don be lü li erõ szak meg elõ zé sé re és
ha té kony ke ze lé sé re ki dol go zott mód szer ta ni út mu ta tók,
le ve lek, va la mint uta sí tás ha té kony sá gát. A vizs gá la tok ta -

pasz ta la ta it hasz no sí ta ni kell a jog al ko tás ban és a jog al kal -
ma zás ban és a jel zõ rend szer mû kö dé sé ben.

b) A Kor mány fel ké ri a leg fõbb ügyészt és az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö két, hogy az a) pont ban
meg fo gal ma zott fel adat vég re haj tá sa ér de ké ben te gyék le -
he tõ vé az elem zõ ku ta tá so kat.

Fe le lõs: az a) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ra: 2007. de cem ber 15.,
a ta pasz ta la tok hasz no sí tá sá ra az elem zést
 köve tõen folyamatos

2. A vé dõ nõi há ló zat, az egész ség ügyi, a szo ci á lis, a
gyer mek jó lé ti alap el lá tás, a gyer mek vé del mi szak el lá tás
mun ka tár sa it, az ön kor mány za tok ok ta tá si re fe ren se it, a
gyám ha tó ság, a rend õrség és az ál do zat se gí tés dol go zó it, a 
párt fo gó fel ügye lõ ket, va la mint az if jú ság gal fog lal ko zó
szak em be re ket fel kell ké szí te ni a csa lá don be lü li erõ szak
ész le lé sé re és más in téz mé nyek kel együtt mû kö dés ben tör -
té nõ ke ze lé sé re. Gon dos kod ni kell az érin tett szak mák
együtt mû kö dé sét, a jel zõ rend szer ben való sze re pét fej -
lesz tõ kép zés rõl. Kö rük ben ter jesz te ni kell a konf lik tu sok
erõ szak men tes fel ol dá sá nak mód sze re it.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
igaz ság ügyi és rendészeti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. To vább ra is fej lesz te ni kell a csa lá don be lü li erõ szak 
ál do za ta i nak meg se gí té se ér de ké ben a szo ci á lis, az or vo si,
a jogi és a pszi cho ló gi ai se gít sé get.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. a) Fenn kell tar ta ni és fej lesz te ni kell az or szá gos le -
fe dett sé gû, in gye ne sen hív ha tó, 8–12–24 órás te le fon se -
gély szol gá la tok mû kö dé sét, ké szen lé ti te le fo nos szol gá la -
tot kell szer vez ni a gyer mek jó lé ti köz pon tok ban is.

b) A szak mai szer ve ze tek kel és a csa lá don be lü li erõ szak
meg elõ zé sé re és ke ze lé sé re lét re ho zott in téz mény há ló zat
mun ka tár sa i val fo lya ma to san mo ni to roz ni és fej lesz te ni kell
a se gély szol gá la tok egy sé ges szak mai pro to koll ját.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

5. a) Vizs gál ni kell a krí zis in ter ven ci ós szál lás he lyek
ki hasz nált sá gát, mû kö dé sét. A vizs gá lat ta pasz ta la ta i ra
 figyelemmel fej lesz te ni kell a krí zis szál lás he lyek fé rõ he -
lye it.
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b) A csa lá don be lü li erõ szak idõs, be teg vagy fo gya té -
kos ság gal élõ, va la mint egye dül ál ló ál do za ta i nak lét re ho -
zott spe ci á lis fé rõ he lyek szá mát nö vel ni kell úgy, hogy
min den me gyé ben áll jon szá muk ra ren del ke zés re spe ci á lis 
fé rõ hely.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: a vizs gá lat el vég zé sé re: 2007. má jus 30.

a fé rõ he lyek bõ ví té sé re: 2007. au gusz tus 1.,
 ezt köve tõen folyamatos

6. a) Foly tat ni kell a csa lá don be lül el kö ve tett erõ sza -
kos cse lek mé nyek  miatt jog erõ sen el ítél tek és más ön ként
je lent ke zõk szá má ra szer ve zett, re ha bi li tá ci ós meg elõ zõ
prog ra mo kat és tré nin ge ket.

b) Az érin tet tek szá má ra el ér he tõ vé kell ten ni a szen ve -
dély be teg sé gek gyó gyí tá sá ra al kal mas szol gál ta tá so kat.

c) Gon dos kod ni kell olyan szál lás he lyek lét re ho zá sá -
ról, ame lyek ben azo kat a tá vol tar tás ha tá lya alatt álló bán -
tal ma zók át me ne ti el he lye zé sét le het meg ol da ni, akik erre
rá szo rul nak.

Fe le lõs: az a) pont ra: 
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

a b) pont ra: 
egész ség ügyi mi nisz ter

a c) pont ra: 
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) és a b) pont ra: 2007. má jus 1-jé tõl 
 fo lya ma tos
a c) pont ra: 2007. ok tó ber 1-jé tõl folyamatos

II/D. Az ál do zat tá vá lás meg elõ zé se, ál do zat se gí tés, az
ál do zat kom pen zá ci ó ja

1. Biz to sí ta ni kell a köz könyv tá rak ban az ál do zat tá vá -
lás meg elõ zé sé rõl  szóló ki ad vá nyok ter jesz té sét, és ott, va -
la mint a köz ok ta tá si és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek ben is -
me ret ter jesz tõ ren dez vé nye ket kell szer vez ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. Az idõs ko rú ak, az egye dül ál lók, a gyer mek- és fi a -
tal ko rú ak, a haj lék ta lan, va la mint a fo gya té kos ság gal élõ
sze mé lyek, az al ko hol és a drog ha tá sa alatt ál lók szá má ra
az ál do zat tá vá lás re á lis koc ká za tá nak is mer te té sét cél zó, a 
bûn cse lek mé nyek kel kap cso la tos ön vé del mi ké pes ség fo -
ko zá sát elõ se gí tõ tá jé koz ta tó kat kell ki ad ni, és szá muk ra
is me ret ter jesz tõ prog ra mo kat kell szer vez ni.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és területfejlesztési miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. Komp lex meg elõ zé si és ál do zat vé del mi prog ra mo -
kat kell mû köd tet ni a dep ri vált/szeg re gált vá ro si öve ze tek -
ben, a zár vány te le pü lé se ken és a ta nyá kon élõ ve szé lyez -
te tett em be rek szá má ra. A már meg lé võ se gí tõ, szol gál ta tó
prog ra mo kat ki kell egé szí te ni a kö zös sé gi bûn meg elõ zé si
fel ada tok kal is.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és munkaügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. Elõ kell se gí te ni, hogy a kül föld re uta zó ma gyar ál -
lam pol gá rok meg fe le lõ in for má ci ók kal ren del kez hes se -
nek az ál do zat tá vá lás koc ká za ta i ról, a meg elõ zés le he tõ -
sé ge i rõl, il let ve azt, hogy meg fe le lõ tá jé koz ta tást kap ja nak 
a kül föl dön el kö ve tett bûn cse lek mé nyek kö vet kez mé nye i -
rõl és a kül föl di ál do zat se gí tõ szol gá la tok ról. Biz to sí ta ni
kell a több for rás ból szár ma zó in for má ci ók, ada tok és tá jé -
koz ta tá sok in ter ne tes el ér he tõ sé gét. A kül föl dön ál do zat tá
vált ma gyar ál lam pol gá rok ha té kony se gí té sé re a kon zu li
szol gá la tot, kü lö nö sen az Eu ró pai Unió te rü le tén kí vü li or -
szá gok ban mû kö dõ ket fo lya ma to san fel kell ké szí te ni. En -
nek ke re té ben fi gyel met kell for dí ta ni a ke vés ta pasz ta lat -
tal, is me ret tel, nyelv tu dás sal ren del ke zõ fi a ta lok (au pa ir -
ként dol go zók, di á kok, ön kén te sek) se gí té sé re.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 1-jé tõl fo lya ma tos

5. Fej lesz te ni kell a ha zánk ba lá to ga tó kül föl di ek vé -
del mét, biz ton sá gát szol gá ló ál do zat vé del mi szol gál ta tá -
so kat. Elõ kell se gí te ni azt, hogy a Ma gyar or szág ra lá to ga -
tó kül föl di ek prak ti kus in for má ci ók kal ren del kez ze nek az
ál la mi ál do zat se gí tõ szol gá la tok ról és más ál do zat se gí tõ
szer ve ze tek rõl.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

6. Tá jé koz ta tó prog ra mo kat kell szer vez ni az ál do zat tá
vá lás esé lyé nek csök ken té se ér de ké ben azért, hogy a szál -
lít má nyo zók, spe di tõ rök esz kö ze it tud tu kon kí vül il le gá li -
san ne hasz nál has sák fel ká bí tó szer vagy pszi cho tróp
anya gok szál lí tá sá ra. Szé les körû fel vi lá go sí tó mun kát kell 
vé gez ni az ál lam ha tárt át lé põ uta zók kö ré ben an nak ér de -
ké ben, hogy tud tu kon kí vül ká bí tó szer fu tár ként, kész -
pénz fu tár ként, il let ve kész pénzt he lyet te sí tõ esz kö zök
szál lí tá sá ra ne hasz nál has sák fel õket.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és munkaügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos
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7. Az em ber ke res ke de lem és az ah hoz kap cso ló dó bûn -
cse lek mé nyek, va la mint a pros ti tú ció ál do za tá vá vá lá sá -
nak meg elõ zé se ér de ké ben a po ten ci á lis ál do za tok szá má -
ra fel vi lá go sí tó prog ra mo kat kell szer vez ni.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

8. a) Ki kell ala kí ta ni és mû köd tet ni kell a jel zõ rend -
szert a bûn cse lek ménnyel és az ál do za tok kal érin tett ha tó -
sá gok kö zött az ál do zat tá vá lás el ke rü lé se, a ve szé lyez te -
tett sze mé lyek fel is me ré se és meg elõ zé se ér de ké ben.

b) A sér tett-ori en tált rend õri szol gál ta tás ként – a konk -
rét nyo mo za ti ta pasz ta la tok alap ján – meg kell szer vez ni
az ál do zat tá vá lás koc ká za tá nak jel zé sét az in téz mé nyek
(idõ sek ott ho nai, gyer mek vé de lem sze mé lyes gon dos ko -
dást nyúj tó in téz mé nyei, is ko lák, egész ség ügyi szol gál ta -
tók) és a ci vil szer ve ze tek szá má ra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és területfejlesztési miniszter

Ha tár idõ: az a) pont ra: jel zõ rend szer ki dol go zá sá ra
 2007. jú ni us 1., ezt köve tõen fo lya ma tos
a b) pont ra: folyamatos

9. a) A szak mai to vább kép zé si prog ra mok ban az ál do za -
tok kal kap cso lat ba ke rü lõ szak mák kép vi se lõ it (or vo sok,
pszi cho ló gu sok, jo gá szok, gyer mek vé del mi- és szo ciális
szak em be rek) ki kell ké pez ni ál do zat se gí tés sel kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sá ra. Az ön kép zés se gí té se ér de ké ben biz to sí -
ta ni kell a szük sé ges adat bá zist, szak cik ke ket, a mód szer ta ni
út mu ta tó kat. A kép zés le he tõ sé gét fel kell aján la ni a nem ál -
la mi ál do zat se gí tõ szer ve ze tek kép vi se lõ i nek is.

b) A szo ci á lis, a gyer mek vé del mi és egész ség ügyi el lá -
tás ban dol go zók szá má ra a to vább kép zés in teg rált ré szé vé
kell ten ni az ál do zat tá vá lás meg elõ zé sé vel kap cso la tos is -
me re te ket.

c) A Kor mány fel ké ri a leg fõbb ügyészt és az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö két, hogy az a) pont ban
meg fo gal ma zott fel adat vég re haj tá sá ban mû köd je nek köz re.

Fe le lõs: az a) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

a b) pont ra: 
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter
szociális és munkaügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) és a b) pont ra: 2007. au gusz tus 
 1-jé tõl fo lya ma tos

10. a) Tá mo gat ni kell az ál do zat se gí tõk mun ká já hoz
kap cso ló dó te vé keny sé get vég zõ ci vil szer ve ze te ket, ma -
gán sze mé lye ket, egy há za kat.

b) Prog ra mot kell ki dol goz ni a sér tet tek se gí té sét szol -
gá ló, szak mai és se gí tõ fel ada to kat el lá tó ci vil szer ve ze tek
fi nan szí ro zá sá ra.

Fe le lõs: az a) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

a b) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ra: fo lya ma tos
a b) pont ra: 2007. no vem ber 30.

11. a) Pá lyá zat tal tá mo gat ni kell az ál do zat se gí tõ szol -
gá lat hét vé gi ügye le ti rend sze ré nek ki ala kí tá sát cél zó mo -
dell prog ra mot.

b) Elõ kell se gí te ni azt, hogy az ál do zat se gí tõ szol gá la -
tok és a szol gál ta tók kö zött szer zõ dé ses együtt mû kö dés jö -
hes sen lét re az ál do zat gyors és ha té kony pszi cho ló gi ai el -
lá tá sá nak biz to sí tá sá ra.

c) Az OBmB fó ru mán éven te ér té kel ni kell az ál do zat -
se gí tõ szol gá lat mû kö dé sé nek ta pasz ta la ta it. A ta pasz ta la -
to kat hasz no sí ta ni kell az ál do zat tá vá lás meg elõ zé sé ben.

d) Tá mo gat ni kell az ál do zat se gí tõ szol gá la tok, a
rend õrség, a ha tár õr ség és az ide gen ren dé sze ti és me ne -
kült ügyi ha tó ság, a szo ci á lis és egész ség ügyi szol gá la -
tok szak em be re i nek kö zös kép zé sét. A kép zés le he tõ sé -
gét fel kell aján la ni a nem ál la mi ál do zat se gí tõ szer ve ze -
tek kép vi se lõ i nek is.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: az a) és a d) pont ra: 2007. má jus 30., 
 ezt köve tõen fo lya ma tos
a b) pont ra: 2007. jú ni us 15.
a c) pont ra: az el sõ elem zés el vég zé sé re:
 2007. július 1.

12. A párt fo gó fel ügye lõi fel ada tok pon to sabb meg ha -
tá ro zá sa ér de ké ben ér té kel ni kell a bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény alap ján a vád eme lés el ha lasz tá sa
gya kor la tát.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. jú li us 1.

13. Szé les kör ben kell a nyil vá nos sá got tá jé koz tat ni a
ká bí tó szer rel, a kul tu rá lis ja vak kal, il let ve a CITES egyez -
mény (a Was hing ton ban, 1973. már ci us 3. nap ján el fo ga -
dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok
nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 2003. évi XXXII. tör vény) ha tá lya alá tar to zó,
va la mint a ha zai ter mé szet vé del mi jog sza bá lyok ál tal érin -
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tett ál lat- és nö vény fa jok kal kap cso la tos fel de rí tett jog sér -
té sek rõl.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ci á lis és munkaügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

14. Fo lya ma to san fej lesz te ni kell a lo pott mû tár gyak,
kul tu rá lis ja vak nyil ván tar tá sá ra lét re ho zott adat bá zist.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

II/E. A bûn is mét lés meg elõ zé se

1. a) Tá mo gat ni kell a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek -
ben és a ja ví tó in té ze tek ben lé võk tár sa dal mi in teg rá ci ó já -
nak elõ se gí té se ér de ké ben a sza bad ság vesz tés tar ta ma
alat ti ok ta tást, a szak kép zést, az OKJ-s ké pe sí tést adó kép -
zé si prog ra mo kat és a kap cso ló dó fel nõtt kép zé si szol gál ta -
tá so kat.

b) A bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben fog va tar tott, a
ja ví tó in té ze tek ben lé võk, to váb bá a párt fo gó fel ügye let
alatt álló rá szo ru ló el ítél tek és vád eme lés el ha lasz tá sa ha -
tá lya alatt ál lók szá má ra pá lyá za tok kal tá mo gat ni kell a
resz to ra tív mód sze rek kel és a fej lesz tés pe da gó gia esz kö -
ze i vel tör té nõ ta nu lás se gí tést, az ál lás ke re sõ és a konf lik -
tus ke ze lõ tré nin get. A sza ba du lás elõtt ál lók ré szé re mun -
ka erõ-pi a ci tré nin ge ket kell szer vez ni.

c) Utó gon do zás sal kell se gí te ni a bün te tés-vég re haj tá si 
in té ze tek bõl és a ja ví tó in té zet bõl sza ba du lók in teg rá ci ó ját, 
erõ sí te ni kell a meg le võ csa lá di kap cso la ta i kat.

Fe le lõs: az a) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

a b) és a c) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és munkaügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. a) Pá lyá za ti le he tõ ség gel is ösz tö nöz ni kell a bün te -
tés-vég re haj tá si in té ze tek in teg rá lá sát a te le pü lés kö zös sé -
gi éle té be. En nek ér de ké ben a bün te tés-vég re haj tá si in té -
ze tek nek és a párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tok nak együtt
kell mû köd ni ük a te le pü lé sek kel – a hely re ál lí tó igaz ság -
szol gál ta tás el ve i nek meg fe le lõ – te le pü lés szé pí tõ köz ér -
de kû mun ka és köz mun ka prog ra mok, kö zös kul tu rá lis és
sport ese mé nyek szer ve zé sé ben.

b) A te le pü lés in téz mé nye it be kell von ni a fog va tar tot -
tak és a párt fo gó fel ügye let ha tá lya alatt ál lók egész ség -

ügyi el lá tá sá ba, is ko lai ok ta tá sá ba és mun ka erõ-pi a ci re -
integrációjába.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egészségügyi miniszter

Ha tár idõ: az a) és a b) pont ra: fo lya ma tos

3. Biz to sí ta ni kell az el ítél tek és a párt fo gó fel ügye let
alatt ál lók szá má ra a leg fon to sabb ál ta lá nos és he lyi in for -
má ci ó kat a lak ha tá si, a mun ka vál la lá si, az egész ség ügyi
el lá tá si, a hi va ta los ügy in té zé si, a kép zé si le he tõ sé gek rõl,
a szo ci á lis szol gál ta tá sok ról.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. a) A párt fo gó fel ügye lõk köz re mû kö dé sé vel elõ kell
se gí te ni azt, hogy a bün te tõ el já rás, va la mint az in téz ke dés
vagy bün te tés vég re haj tá sa alatt a ter helt mun ka nél kü li, de 
mun ka ké pes korú és mun ka vég zés re al kal mas csa lád tag jai 
a nyil ván tar tás ba re giszt rál tas sák ma gu kat. Az er rõl  szóló
ta nács adás meg tör tén tét a párt fo gó fel ügye lõk a kör nye -
zet ta nul mány ban rög zít sék.

b) Elõ kell se gí te ni azt, hogy a fog va tar tot tak re giszt rált 
ál lás ke re sõ csa lád tag ja i nak mun ka erõ-pi a ci esé lyei ja vul -
ja nak.

Fe le lõs: az a) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti 
 mi nisz ter
a b) pont ra: szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

5. a) A párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tok ál tal biz to sí tott
cso por tos fog lal ko zá sok kö ré nek bõ ví té se ér de ké ben el
kell érni, hogy a szo ci á lis kész ség fej lesz tés, a mun ka -
erõ-pi a ci, az ag resszió ke ze lõ és a drog-pre ven ci ós tré ning
min den me gyé ben kü lön ma ga tar tá si sza bály ként elõ ír ha -
tó le gyen. En nek ér de ké ben a szol gál ta tá so kat a szak tár -
cák nak biz to sí ta ni kell.

b) A Kor mány fel ké ri az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si 
Ta nács el nö két arra, hogy a bí rói alap kép zés be és to vább -
kép zés be fog lal ják bele a párt fo gó fel ügye lõi te vé keny -
ség gel és az ál do zat se gí tés sel kap cso la tos is me re te ket, to -
váb bá hogy gon dos kod jon a bí rák to vább kép zé sé ben a
ma ga tar tá si sza bá lyok al kal ma zá sa gya kor la ti ta pasz ta la -
ta i nak szé les körû meg is mer te té sé rõl.

Fe le lõs: az a) pont ra: 
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ra: fo lya ma tos

6. A bün te tés-vég re haj tá si in téz mé nyek szak mai te vé -
keny sé gé ben fi gye lem mel kell len ni a ki sebb sé gi kul tú rák
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sa já tos sá ga i ra. Eh hez to vább kép zé si prog ra mo kat kell
szer vez ni.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

7. Az egész ség ügyi re form ra fi gye lem mel át kell te kin -
te ni a bün te tés-vég re haj tás ban nyúj tott egész ség ügyi szol -
gál ta tá sok rend sze rét, biz to sí ta ni kell a szol gál ta tás fo lya -
ma tos sá gát, a szak mai, a szak igaz ga tá si el len õr zést.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
egész ség ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

8. A ká bí tó szer-pre ven ci ós rész le gek szín vo na las szak -
mai mû kö dé se és a fog va tar tot ti po pu lá ció spe ci á lis cso -
port ja i nak (sze xu á lis bûn cse lek mé nye ket, csa lá don be lü li
erõ sza kot el kö ve tõk, haj lék ta lan fi a ta lok) ered mé nye sebb
el lá tá sa ér de ké ben tá mo gat ni kell a te rü le ti el lá tó rend sze -
rek be vo ná sát az in té ze tek ben zaj ló mun ká ba.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

9. Az OBmB fó ru mán éven te ér té kel ni kell a párt fo gó
fel ügye lõi te vé keny ség ta pasz ta la ta it. A ta pasz ta la to kat
hasz no sí ta ni kell a bûn is mét lés meg elõ zé sé ben.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. jú li us 1.

III. Jogalkotási feladatok

III/A. Jog sza bály-al ko tá si fel ada tok

1. Az erõ szak jog sze rû, el fo ga dott al kal ma zá sát su gal -
ló mé dia köz le mé nyek szû ré se ér de ké ben a rá di ó zás ról és
te le ví zi ó zás ról  szóló új tör vény elõ ké szí té sé nél ér vé nye sí -
te ni kell a bûn meg elõ zés szem pont ja it.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

2. Min den év ben a költ ség ve té si tör vény ké szí té se kor
fi gye lem mel kell len ni arra, hogy a sze mé lyi jö ve de lem -
adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin -
ti fel hasz ná lá sá ról  szóló 1996. évi CXXVI. tör vény ben a
tár sa dal mi bûn meg elõ zés to vább ra is ked vez mé nye zett -
ként sze re pel jen.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: éven te a költ ség ve té si tör vény 
 elõ ké szí té se kor

3. Min den év ben gon dos kod ni kell a költ ség ve té si tör -
vény ter ve ze té ben az Or szá gos Pol gár õr Szö vet sé get meg -
il le tõ tá mo ga tás ról.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: éven te a költ ség ve té si tör vény ter ve zé se kor

4. Sza bá lyoz ni kell a krí zis ke ze lõ köz pon tok fel ada ta it, 
sze re pét, együtt mû kö dé si kö te le zett sé gét.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: a ja vas lat Kor mány hoz tör té nõ be nyúj tá sá ra:
  2007. december

5. Mó do sí ta ni kell az egyes köz rend vé del mi bír sá gok -
ból be fo lyó pénz össze gek fel hasz ná lá sá nak cél já ról és el -
já rá si sza bá lya i ról  szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. ren de le -
tet. A bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok tá mo ga tá sa
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat pá lyáz ta tá sá nak sza bá lya it
IRM ren de let ben kell sza bá lyoz ni.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. jú ni us 1.

6. Ki kell dol goz ni a párt fo gó fel ügye lõi te vé keny ség -
gel kap cso la tos rend õri fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le -
tes sza bá lya it.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. má jus 1.

7. A sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint a ma -
gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi
CXXXIII. tör vény 78.  § f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján ki kell dol goz ni a szak mai te vé keny ség el vég zé sé -
hez szük sé ges pá lya al kal mas sá gi rend szert.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 1.

III/B. Egyéb te en dõk

1. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy a tár sa dal mi bûn meg -
elõ zé si szem pon tok és cé lok a ké szü lõ jog sza bá lyok ban és
kor mány dön té sek ben kö vet ke ze te sen és fo lya ma to san ér -
vé nye sül je nek.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív
 irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos
egész ség ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
pénzügyminiszter
szociális és munkaügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2007/32. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2159



2. A mi nisz te rek és a kor mány biz to sok gon dos kod ja -
nak ar ról, hogy az irá nyí tá suk alá tar to zó szer vek bel sõ
sza bály za tá ban és azok mû kö dé sé ben a tár sa dal mi bûn -
meg elõ zé si szem pon tok fo lya ma to san ér vé nye sül je nek.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív
  irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos
egész ség ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
pénzügyminiszter
szociális és munkaügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. Ha tás vizs gá la tot kell ké szí te ni a tár sa sá gi adó ról és
az osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény 7.  §
(1) be kez dé sé nek j) pont já ban sza bá lyo zott a bün te -
tés-vég re haj tás ból szab adu ló kat, va la mint a párt fo gó fel -
ügye let ha tá lya alatt álló sze mé lye ket fog lal koz ta tó mun -
ka adók ked vez mé nyé rõl.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: 2007. ok tó ber 1.

4. A rend õrség re gi o ná lis át ala kí tá sa, va la mint a rend -
õrség és a ha tár õr ség in teg rá ci ó ja vég re haj tá sa kor gon dos -
kod ni kell ar ról, hogy a ren dé sze ti bûn meg elõ zés az Eu ró -
pai Unió gya kor la tá nak és a tár sa dal mi el vá rás nak meg -
fele lõen ér vé nye sül jön az új on nan fel ál ló szer ve ze tek fel -
adat rend szer ében.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

5. Az OBmB fó ru mán éven te ér té kel ni kell a rend -
õrség, a ha tár õr ség, va la mint a Be ván dor lá si és Ál lam pol -
gár sá gi Hi va tal bûn meg elõ zé si és ál do zat vé del mi ta pasz -
ta la ta it.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. jú li us 1.

IV. Záró rendelkezések

1. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. A
ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg a tár sa dal mi bûn meg elõ zés
nem ze ti stra té gi á ja cél ja i nak vég re haj tá sá ból szár ma zó

2005-ben és 2006-ban meg va ló sí tan dó fel ada tok ról  szóló
1036/2005. (IV. 21.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

2. Je len kor mány ha tá ro zat hatályba lépésével egy ide jû -
leg az Eu ró pa Terv (2007–2013.) ki dol go zá sá nak tar tal mi
és szer ve ze ti ke re te i rõl  szóló 1076/2004. (VII. 22.) Korm.
ha tá ro zat 8. pont já ban sze rep lõ „a bel ügy mi nisz tert a biz -
ton ság,” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1017/2007. (III. 20.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze,
a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze
és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja

díjak 2007. évi adományozásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya már ci us 15-e, a nem -
ze ti ün nep al kal má ból

He ge dûs D. Géza Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek,
 Érdemes Mû vész nek,

Lan tos Fe renc Mun ká csy Mi hály-dí jas fes tõ mû vész -
nek,

Pe ré nyi Esz ter Liszt Fe renc-dí jas he ge dû mû vész nek,
Ér de mes Mûvésznek,

Sza lai And rás Ba lázs Bé la-dí jas fõ ope ra tõr nek,

Zemp lé ni Má ria Liszt Fe renc-dí jas ope ra éne kes nek

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIVÁLÓ MÛVÉSZE
DÍJAT,

Ba ricz Ka ta lin Ba logh Ru dolf-dí jas fo tó mû vész nek,

Bar ta Dóra Ha ran go zó Gyu la-dí jas tánc mû vész nek,

Ber kes Já nos ope ra éne kes nek,

Deák Krisz ti na Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek,

For gács Pé ter Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek,

Ga lán tai György Mun ká csy Mi hály-dí jas kép zõ mû -
vész nek,

Kó kay Krisz ti na Fe ren czy No é mi-dí jas tex til mû vész -
nek,

Ko vács Lász ló Liszt Fe renc-dí jas kar mes ter nek,
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Mi há lyi Gyõ zõ Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek,

Kal már Ti bor Já szai Ma ri-dí jas ren de zõ nek

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMES MÛVÉSZE
DÍJAT,

Kán tor Pé ter Jó zsef At ti la-dí jas köl tõ nek, mû for dí tó -
nak,

Ke mény Ist ván Jó zsef At ti la-dí jas köl tõ nek, író nak, kri -
ti kus nak

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BABÉRKOSZORÚJA
DÍJAT

ado má nyoz za.

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

A kül ügy mi nisz ter ha tá ro za tai

A külügyminiszter
10/2007. (III. 20.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami
Szocialista Köztársaság Kormánya közötti

nemzetközi fejlesztési együttmûködésrõl  szóló
megállapodás kihirdetésérõl  szóló

205/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 2–3.  §-ainak
hatálybalépésérõl

A 205/2006. (X. 16.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2006. ok tó ber 16-i szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Vi et na mi Szo ci a lis ta Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zöt ti nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû -
kö dés rõl  szóló meg ál la po dás 8.1. cik ke sze rint a meg ál la -
po dás ak kor lép élet be, ha a szer zõ dõ fe lek hi va ta lo san tá -
jé koz tat ják egy mást a je len meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé -
hez szük sé ges bel sõ jogi el já rá sok tel je sí té sé rõl.

A Ma gyar Fél jegy zé két 2006. no vem ber 6-án el küld te a 
Vi et na mi Fél hez, míg a Vi et na mi Fél jegy zé két a Ma gyar
Fél 2007. feb ru ár 28-án vet te kéz hez, így a meg ál la po dás -
ban fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tály ba lé pés nap ja 2007.
feb ru ár 28. nap ja.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 205/2006.
(X. 16.) 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 a Vi et na mi

Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti nem zet kö zi fej -
lesz té si együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál la po dás ki hir de té -
sé rõl  szóló 205/2006. (X. 16.) Korm. ren de let 2–3.  §-ai
2007. feb ru ár 28-án lép tek ha tály ba.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
3/2007. (MK 32.) MSZH

k ö z l e m é n y e
az „IFE FOODAPEST” Nemzetközi élelmiszer,

 ital és vendéglátóipari szakkiállításon bemutatásra
kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési
és használati minták kiállítási kedvezményérõl,

illetve kiállítási elsõbbségérõl

Az 1995. évi XXXIII. tör vény 3. §-ának b) pont ja, az
1997. évi XI. tör vény 53. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, a
2001. évi XLVIII. tör vény 40. §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja és az 1991. évi XXXVIII. tör vény 36. §-ának
(1) be kez dé se alap ján köz zé te szem, hogy a 2007. no vem -
ber hó 20. és 22. nap jai kö zött Bu da pes ten meg ren de zen dõ 
„IFE FOODAPEST” Nem zet kö zi élel mi szer, ital és ven -
dég lá tó ipa ri szak ki ál lí tá son be mu ta tás ra ke rü lõ ta lál má -
nyo kat, véd je gye ket, for ma ter ve zé si és hasz ná la ti min tá -
kat az em lí tett jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ki ál lí tá si
ked vez mény, il let ve ki ál lí tá si el sõbb ség il le ti meg.

Dr. Ben dzsel Mik lós s. k.,
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

„Szegénységcsökkentési programok Afrikában
– a 10. Európai Fejlesztési Alap forrásainak

hasznosítása” tárgyában

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF

Preambulum

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma (KüM)
pá lyá za tot ír ki „Sze gény ség csök ken té si prog ra mok Af ri -
ká ban – a 10. Eu ró pai Fej lesz té si Alap for rá sa i nak hasz no -
sí tá sa” tárgy ban. A pá lyá zat cél ja, hogy nö ve ked je nek a
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ha zai NEFE pro jekt vég re haj tók ka pa ci tá sai, esé lyei az
 európai uni ós for rá sok el nye ré sé re.

Re lá ció: Ma gyar or szá gon meg ren de zen dõ, NEFE tu -
da tos sá got nö ve lõ elõ adás so ro zat

1. Pá lyá za tot nyújt hat be: min den, Ma gyar or szá gon
nyil ván tar tás ba vett olyan

a) ala pít vány, ame lyet a bí ró ság a pá lyá zat ki írá sa elõtt
leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, vagy

b) az egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény alap -
ján be jegy zett tár sa dal mi szer ve zet vagy tár sa dal mi szer -
ve ze tek szö vet sé ge, ame lyet a bí ró ság a pá lyá zat ki írá sa
elõtt leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, vagy

c) a Ma gyar or szá gon pá lyá zat ki írá sa elõtt leg alább két 
év vel jog erõ sen be jegy zett, mû kö dõ pro fit ori en tált gaz da -
sá gi tár sa ság, ame lyek mér leg sze rin ti ered mé nye és üze mi 
(üz le ti) te vé keny sé gé nek ered mé nye a pá lyá zat be nyúj tá -
sát meg elõ zõ 2 év mind egyi ké ben po zi tív volt, és ame lyek
vál lal ják, hogy a meg pá lyá zott te vé keny sé get non pro fit te -
vé keny ség kö ré ben vég zik.

2. Pá lyá za tot nem nyújt hat be: a 3/2006. (IV. 3.) KüM
ren de let 2.  § (5) be kez dé se sze rint:

a) párt,
b) egy ház,
c) or szá gos sport ági szak szö vet ség,
d) ka ma ra,
e) köz tes tü let,
f) egye sü lés,
g) köz ala pít vány,
h) biz to sí tó egye sü let,
i) mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szerv,
j) mun kál ta tói ér dek kép vi se le ti szerv,
k) köz hasz nú tár sa ság.

3. A tá mo ga tás ra el kü lö ní tett összeg, 50 mil lió fo rint, a
Kül ügy mi nisz té ri um költ ség ve té si elõ irány za tán ren del ke -
zés re áll. A tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo -
ga tás.

4. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa: Már meg va ló sult vagy
el kez dett pro jekt re nem nyújt ha tó tá mo ga tás. A nyer tes
pá lyá zók tá mo ga tást leg ko ráb ban ezen pá lyá zat ered -
mény hir de té sét köve tõen, 2007. má jus ban el kez dett és a
kez dés tõl szá mí tott leg fel jebb há rom hó nap alatt meg va ló -
su ló pro jek tek hez kap hat nak.

5. A pá lyá zat Ma gyar or szá gon le bo nyo lí tan dó nem zet -
kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé si (NEFE) tu da tos sá got nö -
ve lõ elõ adás so ro zat meg va ló sí tá sá hoz igé nyelt tá mo ga tás
el nye ré se cél já ból nyújt ha tó be az aláb bi té má ban:

Hát tér

Az Eu ró pai Kö zös ség (EK) az Af ri kai, Ka ri bi, Csen -
des-óce á ni (AKCS) és a ten ge ren tú li te rü le tek tá mo ga tá sá -
ra kü lön pénz ügyi ala pot ho zott lét re, az Eu ró pai Fej lesz té -

si Ala pot (Eu ro pe an De ve lop ment Fund – EDF), ami a kö -
zös költ ség ve té sen kí vül mû kö dik és a tag ál la mok kü lön
hoz zá já ru lá sa i ból te võ dik össze.

A 10. EDF 2008. ja nu ár 1-je és 2013. de cem ber 31-e kö -
zött mû kö dik. Ke ret össze ge 22 682 mil lió euró, eb bõl
21 966 mil lió eu rót az AKCS or szá gok, 286 mil lió eu rót a
ten ge ren tú li te rü le tek fi nan szí ro zá sá ra for dí ta nak, to váb bi
430 mil lió euró pe dig a já ru lé kos költ sé gek fe de zé sé re
szol gál. Ma gyar or szág a 10. EDF-be vár ha tó an
124 751 000 eu rót fi zet be.

A NEFE tu da tos sá got nö ve lõ elõ adás so ro zat cél ja

Az elõ adá sok cél ja a 2008–2013 kö zött a 10. EDF-be
be fi ze tett ma gyar költ ség ve té si hoz zá já ru lás ha té kony fel -
hasz ná lá sá hoz szük sé ges is me re tek át adá sa és gya kor la ti
al kal ma zá sa, va la mint a tag ál la mi ér dek ér vé nye sí tés erõ -
sí té se. Az elõ adá sok to váb bi cél ja, hogy a pá lyá za ti ki írá -
so kon a ma gyar sze rep lõk mi nél na gyobb arány ban ve gye -
nek részt si ke re sen és ré sze sül je nek tá mo ga tás ban.

A Pá lyá zó fel ada ta

„Sze gény ség csök ken té si prog ra mok Af ri ká ban – a 10.
Eu ró pai Fej lesz té si Alap for rá sa i nak hasz no sí tá sa” cím -
mel NEFE tu da tos sá got nö ve lõ elõ adás so ro zat meg szer ve -
zé se. Az elõ adá sok so rán a részt ve võk meg is mer te té se az
Eu ró pai Uni ós pá lyá za ti me cha niz mu sok kal.

A pá lyá za ti anyag ban az elõ adá sok rész le tes tar tal mi
be mu ta tá sát kér jük ma gyar és an gol nyel ven egy aránt. Az
elõ adá sok ra kö te le zõ en meg kell hív ni EDF-szak ér tõ ket, a 
té má ban jár tas to váb bi szak ér tõ ket, el mé le ti ok ta tó kat,
gya kor la ti ok ta tó kat, az EU Bi zott ság Fej lesz té si Fõ igaz -
ga tó sá gá nak (DG DEV) kép vi se lõ it. A pá lyá zat ban be kell 
mu tat ni a meg hí van dó elõ adók szak mai hát te rét, ön élet raj -
zu kat, pub li ká ci ós jegy zé ket és nyi lat ko za tu kat ar ról, hogy 
ké szek elõ adást tar ta ni a pá lyá zat ban meg je lölt té má ban.

Az elõ adá so kon részt ve võ ket el kell lát ni a té má val
össze füg gõ ki ad vá nyok kal, ké zi könyv vel, me lyek se gí tik
az EDF prog ram ban való rész vé telt. A ki ad ványt an gol és
ma gyar nyel ven kell el ké szí te ni.

Az elõ adá so kat köve tõen a részt ve võk záró teszt meg -
írá sá val vagy egyéb vissza iga zo lás for má já ban vizs gát
tesz nek az elõ adá so kon szer zett is me re tek rõl és azok ké -
sõb bi hasz no sí tá sá ról.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a le het sé ges részt ve võk rõl
ké szült elõ ze tes fel mé rést, azok ter ve zett szá má ról, kö ré -
rõl. A fel mé rést a pá lyá za tot be nyúj tó ké szí ti el. Az elõ -
adá sok cél cso port jai a kö vet ke zõk: ma gyar pro jekt vég re -
haj tók és pá lyá zat ki í rók, kor mány za ti szer vek, az af ri kai
tér ség ben együtt mû kö dé si part ner kap cso la tok kal, ér de -
kelt ség gel ren del ke zõ non pro fit ci vil szer ve ze tek és pro fit -
ori en tált gaz da sá gi tár sa sá gok.

A Kül ügy mi nisz té ri um fenn tart ja a jo got arra, hogy a
szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en egyez tes sen a meg hí vot tak
kö ré rõl és arra to váb bi ja vas la to kat te gyen.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az elõ adá sok tech ni kai ki vi -
te le zé sét be mu ta tó ter vet is, mely töb bek kö zött tar tal maz -
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za az elõ adá sok hely szí nét, az elõ adó ter mek be fo ga dó ké -
pes sé gét, mû sza ki fel sze relt sé gét és a le bo nyo lí tá si ütem -
ter vet.

Az elõ adás so ro zat kez de te: 2007. má jus 10., be fe je zé se
az elsõ elõ adás tól szá mí tott ma xi mum 3 hó nap, azaz 2007.
au gusz tus 10.

6. A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: 2007. áp ri lis
10., 15.00 óra.

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: A pá lyá za tot és va -
la mennyi, a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt do ku men tu mot
ma gyar nyel ven, két pél dány ban (egy ere de ti és egy má so -
la ti), min den ol da lon szig nál tan vagy alá ír tan, és egy pél -
dány ban elekt ro ni kus (CD vagy flop py) for má ban, zárt bo -
rí ték ban, kód szám mal el lát va a Kül ügy mi nisz té ri um Nem -
zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si Fõ osz tá lya ré szé re
(1027 Bu da pest, Nagy Imre tér 4.) pos tán vagy sze mé lye -
sen kell be nyúj ta ni. Az elõ adá sok rész le tes tar tal mi be mu -
ta tá sát kér jük ma gyar és an gol nyel ven egy aránt csa tol ni.
A pá lyá za to kat oly mó don kell össze fûz ni, hogy az egyes
la po kat ron cso lás nél kül szét vá lasz ta ni ne le hes sen.

A HATÁRIDÕ ELMULASZTÁSA MIATT
IGAZOLÁSNAK HELYE NINCS!

8. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
a) Re le van cia:
A pro jekt il lesz ke dik a pá lyá za ti fel hí vás ban meg fo gal -

ma zott konk rét kö ve tel mé nyek hez.
b) Ha té kony ság:
A cél el éré sé hez szük sé ges meg fe le lõ te vé keny sé gek

ki vá lasz tá sa. A pro jekt át fo gó cél jai és konk rét cél ki tû zé -
sei vi lá go san rög zí tet tek és re á li sak, a ter ve zett te vé keny -
sé gek nagy va ló szí nû ség gel elõ se gí tik azok el éré sét.

c) Költ ség ha té kony ság:
A cél el éré sé hez szük sé ges te vé keny sé gek meg fe le lõ el -

vég zé se. A pro jekt a ren del ke zés re álló erõ for rá sok fel -
hasz ná lá sá val, a ter ve zett te vé keny sé gek vég re haj tá sa ré -
vén el éri a kí vánt ered mé nye ket.

d) Fenn tart ha tó ság:
A pro jekt ered mé nyei és ha tá sai a pro jekt be fe je zé se

után al kal mas sá te szik a részt ve võ ket a 10. EDF projekt -
jeinek meg pá lyá zá sá ra és vég re haj tá sá ra.

e) Szer ve zet és irá nyí tás:
A pá lyá zó és a pro jekt ben részt ve võ part ner szer ve ze tei

szak mai fel ké szült sé ge meg fe le lõ, a mun ka tár sak kö zöt ti
mun ka meg osz tás fel ada ta ik vég re haj tá sa so rán egy ér tel -
mû.

A pá lyá za ti fel hí vás sal kap cso lat ban to váb bi tá jé koz ta -
tást a Kül ügy mi nisz té ri um ad, ki zá ró lag írás ban. E-ma il -
ben: tit kar sag.nfe@kum.hu vagy fa xon: 06 (1) 458-1127.

9. A Kül ügy misz té ri um fenn tart ja ma gá nak a jo got,
hogy a pá lyá za ti fel hí vást a be ér ke zé si ha tár idõ elõtt
vissza von ja, va la mint fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy
egyet len aján lat te võ vel se kös sön szer zõ dést.

A pá lyá za ti fel hí vás, a pá lyá za ti út mu ta tó és an nak mel -
lék le tei le tölt he tõk a Kül ügy mi nisz té ri um hon lap já ról
(www.ku lugy mi nisz te ri um.hu).

Je len pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi a 
pá lyá za ti út mu ta tó és an nak mel lék le tei (a továb biak ban
együt te sen: pá lyá za ti fel hí vás). Ezek együt te sen tar tal -
maz zák a pá lyá zat hoz szük sé ges va la mennyi fel té telt.

Útmutató a pályázat elkészítéséhez
és benyújtásához

A pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF

1. A pá lyá zat könnyebb ke zel he tõ sé ge és át te kint he tõ -
sé ge ér de ké ben az I. mel lék let: Pá lyá za ti el len õr zõ lis tán
fel so rolt do ku men tu mo kat az ott meg ha tá ro zott sor rend -
ben kell be nyúj ta ni. Az aján lat elsõ lap ja a fe dõ lap, ame -
lyen a kö vet ke zõ in for má ci ó kat kell fel tün tet ni:

1. pá lyá zó neve és címe,
2. kap cso lat tar tó sze mély neve, te le fon- és te le fax-

szá ma,
3. pá lyá zat kód szá ma (KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF),
4. pá lyá za ti téma vagy té mák meg ne ve zé se,
5. ,,ere de ti” vagy „má so lat” fel irat.

Az aján lat má so dik lap ja a tar ta lom jegy zék, amely ol -
dal szá mok kal tün te ti fel a be csa tolt do ku men tu mok he lyét
az anyag ban. Ezt kö ve ti az összes töb bi do ku men tum.

A pá lyá zó nak a pá lyá za tot és an nak min den mel lék le tét
2 be kö tött pél dány ban (egy ere de ti és egy má so lat) kell el -
ké szí te nie. Amennyi ben a pél dá nyok kö zött el té rés van, az 
ere de ti pél dány az irány adó.

A pá lyá za tot elekt ro ni kus for má ban (flop py vagy CD)
is be kell nyúj ta ni.

A pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá nya it gé pel ve,
nyom tat va vagy el tá vo lít ha tat lan tin tá val írva kell be ad ni
az aján lat te võ vagy más alá írás ra jo go sult kép vi se lõ alá írá -
sá val. Utób bi eset ben a meg ha tal ma zás ere de ti pél dá nyát
az aján lat hoz csa tol ni kell.

A pá lyá zat és ki töl tött mel lék le te i nek min den lap ját
– ki vé ve a nem mó do sít ha tó nyom dai szak iro dal mat – a
pá lyá za tot alá író sze mély nek vagy sze mé lyek nek a kéz je -
gyük kel kell el lát ni uk. Amennyi ben az aján lat ron cso lás -
men te sen nem bont ha tó mó don ke rült kö tés re és az összes
lap szá mo zott, ak kor elég sé ges csak az elsõ és utol só lap
szig ná lá sa.

A pá lyá zat ban nem le het nek köz be ik ta tá sok, tör lé sek
vagy át írá sok, ki vé ve a pá lyá zó ál tal tett hi ba ki iga zí tá so -
kat, mely eset ben az ilyen ki iga zí tá so kat a pá lyá za tot alá -
író sze mély nek/sze mé lyek nek vagy meg ha tal ma zott juk -
nak a kéz je gyük kel kell el lát ni uk.

2. A pá lyá zat le zá rá sa, je lö lé se és be nyúj tá sa:
A pá lyá zó nak a pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá nyát

egy kö zös bo rí ték ban kell le zár nia.
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A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a) a kö vet ke zõ cí met: Kül ügy mi nisz té ri um – 1027 Bu -

da pest, Nagy Imre tér 4; NEFE-GTF E/408-as szo ba;
b) a pá lyá zat kód szá mát, a pá lyá zó cég be jegy zé si ok -

má nyok ban sze rep lõ ne vét és szék he lyét;
c) a bo rí té kon fel kell tün tet ni to váb bá, hogy „Bon tá si ha -

tár idõ (2007. áp ri lis 10., 16.00 óra.) elõtt nem bont ha tó fel”.
Amennyi ben a bo rí ték nincs le zár va és meg fe le lõ je lö -

lés sel el lát va, az aján lat ké rõ nem vál lal fe le lõs sé get a pá -
lyá zat el irá nyí tá sá ért vagy idõ elõt ti fel bon tá sá ért.

3. Ér vény te len az a pá lyá zat:
a) ame lyet a fel hí vás ban meg ha tá ro zott be adá si ha tár -

idõ le jár ta után nyúj tot tak be,
b) ame lyet nem az arra jo go sult nyúj totta be,
c) ame lyet nem a meg adott cím re nyúj tot tak be,
d) amely hez nem csa tol ták az elõ írt do ku men tu mo kat

(hi á nyos pá lyá zat),
e) amely nem fe lel meg a for mai kö ve tel mé nyek nek.

4. Nem ré sze sül het tá mo ga tás ban az a pá lyá zó:
a) amely a pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy va lót lan

ada tot szol gál ta tott,
b) amely ko ráb bi pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy va -

lót lan ada tot szol gál ta tott,
c) amely ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tól ka pott tá -

mo ga tást a vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt
cél tól rész ben vagy egé szé ben el té rõ en hasz nál ta fel,

d) amely ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um mal kö tött
szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket meg szeg te, vagy a Kül -
ügy mi nisz té ri um mal szem ben fenn ál ló szer zõ dé ses kö te -
le zett sé gét nem tel je sí tet te,

e) amely nek le járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sa áll fenn,
f) amely nem fe lel meg a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha -

tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

HIÁNYPÓTLÁSNAK HELYE NINCS!

5. Sa ját for rás:
A pá lyá zó nak min den eset ben ren del kez nie kell pénz -

ben vagy ter mé szet ben a pro jekt tel jes be ke rü lé si költ sé ge
15%-ának meg fe le lõ mér té kû sa ját for rás sal. Sa ját for rás
ki zá ró lag a pá lyá zó ál tal biz to sí tott for rás, amely be nem
szá mít ha tó be az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott
tá mo ga tás. Min den, a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz ezen fe lül
ren del ke zés re álló for rás társ fi nan szí ro zás nak mi nõ sül. A
sa ját for rás meg lé té rõl a pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell, va -
la mint an nak pon tos össze gét bank szám la ki vo nat tal, hi tel -
ígér vén nyel, szer zõ dés sel vagy más meg fe le lõ mó don iga -
zol nia kell. Az eset le ges társ fi nan szí ro zás do ku men tu ma it
a pá lyá zat hoz csa tol ni kell.

6. Elõ leg:
A pá lyá zó ké rel mé re – a 3/2006. (IV. 3.) KüM ren de let -

tel össz hang ban – a Kül ügy mi nisz té ri um elõ le get ki zá ró -
lag rend kí vül in do kolt eset ben és a fel hasz ná lás ra vo nat -
ko zó pon tos in dok lás alap ján ( II. mel lék let erre vo nat ko zó 

pont ja), a tá mo ga tá si összeg 25%-áig fo lyó sít. Elõ leg
igény lé se ese tén a tá mo ga tás fenn ma ra dó ré sze csak ak kor
fo lyó sít ha tó, ha a pá lyá zó a sa ját for rás adott üte me zés sze -
rin ti össze gét iga zol tan fel hasz nál ta, és el szá molt az elõ -
leg gel. Elõ leg igény lé se ese tén an nak pon tos össze gét a té -
te les költ ség ve tés ben kell fel tün tet ni, rész le tes in do ko lá sát 
pe dig a költ ség ve tés hez csa tolt kü lön la pon kell mel lé kel -
ni.

7. A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa:
A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa (a szer zõ dés ben meg -

ha tá ro zott tá mo ga tá si idõ szak alatt fel me rült szám lák kal
iga zol tan, szak mai és pénz ügyi be szá mo ló alap ján, azok
el fo ga dá sát köve tõen), a pro jekt meg va ló sí tá si és fi nan szí -
ro zá si ütem ter vé nek meg fele lõen, az ütem terv sze rin ti
min den ko ri sza kasz le zá rá sát kö ve tõ 30 mun ka na pon be -
lül, utó la gos el szá mo lás sal tör té nik.

8. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak fel té te lei:
A tá mo ga tás:
a) nem hasz nál ha tó fel – az ÁFA ki vé te lé vel – sem

 Magyarországon, sem kül föl dön, más jel le gû adók, vá mok,
il le té kek, il let ve a meg bí zá si dí jak kal vagy ho no rá ri u mok kal
kap cso lat ban fel me rü lõ adók és já ru lé kok meg fi ze té sé re,

b) csak a meg pá lyá zott te vé keny ség gel kap cso la tos
költ sé gek fe de zé sé re hasz nál ha tó fel.

A pá lyá zó nak a pá lyá za tá hoz csa tol nia kell a pro jekt meg -
va ló sí tá sá ban részt ve võ társ fi nan szí ro zók kal kö tött meg ál la -
po dá sok ere de ti pél dá nya it, vagy azok hi te le sí tett má so la tát.

9. A tá mo ga tás a pá lyá zott összeg nél ala cso nyabb mér -
ték ben is meg ál la pít ha tó. Eb ben az eset ben a tá mo ga tá si
dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül a
pá lyá zó nak írás ban nyi lat koz nia kell, hogy az ere de ti leg
be nyúj tott pá lyá za tot csök ken tett tá mo ga tá si összeg ese -
tén is ké pes és kész-e meg va ló sí ta ni, nyi lat ko za tá hoz csa -
tol va a meg fele lõen mó do sí tott meg va ló sí tá si ütem ter vet
és a csök ken tett tá mo ga tá si össze get tar tal ma zó mó do sí -
tott költ ség ve tést. Az ere de ti leg igé nyelt tá mo ga tá si
összeg és az el nyert tá mo ga tá si összeg kö zöt ti kü lönb sé get 
a pá lyá zó nak kell fe dez nie, a kü lön bö zet ren del ke zés re ál -
lá sá ról  szóló iga zo lást nyi lat ko za tá hoz ere de ti ben csa tol -
nia kell.

Ha a csök ken tett tá mo ga tá si összeg is me re té ben a pá -
lyá zó nem ké pes vagy nem kí ván ja az ere de ti leg be nyúj tott
pá lyá za tot meg va ló sí ta ni, erre vo nat ko zó an írás ban kell
nyi lat koz nia a tá mo ga tá si dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 
15 nap tá ri na pon be lül.

10. A pá lyá zat hoz az aláb bi do ku men tu mo kat kell csa -
tol ni:

a) Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta (I. mel lék let)
b) Pá lyá za ti adat lap (II. mel lék let)
c) Pá lyá zat
d) Rész le tes té te les költ ség ve tés (III. mel lék let)
e) Pá lyá za ti ûr lap (IV. mel lék let)
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f) Pá lyá zói nyi lat ko zat (V. mel lék let)
g) to váb bá az aláb bi do ku men tu mok:

Ere de ti ben vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat -
ban:
a) non pro fit szer ve ze tek ese té ben 30 nap nál nem ré -

geb bi iga zo lás a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl
és ar ról, hogy a pá lyá zó be jegy zett, mû kö dõ szer -
ve zet, pro fit ori en tált gaz da sá gi tár sa sá gok ese té -
ben 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat,

b) a pá lyá zó szám la ve ze tõ pénz in té ze te 30 nap nál
nem ré geb bi iga zo lá sa – pon tos szám la szám meg -
je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá já nak ve ze té sé -
rõl, fi ze tõ ké pes sé gé rõl,

c) az APEH és a he lyi ön kor mány zat 30 nap nál nem
ré geb bi iga zo lá sa ar ról, hogy a pá lyá zó nem ren -
del ke zik 60 na pot meg ha la dó le járt ese dé kes sé gû
adó- vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zás sal, 
il let ve az eset le ges köz tar to zás meg fi ze té sé re vo -
nat ko zó fi ze té si ha lasz tás vagy rész let fi ze tés en ge -
dé lye zé sé rõl. A 3/2006. (IV. 3.) KüM ren de let tel
össz hang ban a ha lasz tás, rész let fi ze tés en ge dé lye -
zé se csak az EU tra di ci o ná lis sa ját for rá si cím alatt
fo gad ha tó el,

d) iga zo lás a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról,
e) a pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó ûr lap és a mel lék -

let ként csa tolt nyi lat ko zat,
f) nyi lat ko zat ar ról, hogy a sa ját for rást a pá lyá zat ban 

fog lalt te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra kí ván ja a pá -
lyá zó fel hasz nál ni,

g) re fe ren ci ák,
h) a társ fi nan szí ro zás do ku men tu mai.

Köz jegy zõ ál tal hi te le sít ve:
A pá lyá zó kép vi se le té re jo go sult sze mély alá írá si
cím pél dá nya1.

Egy sze rû má so lat ban:
a) a pá lyá zó ha tá lyos lé te sí tõ ok ira ta (alap sza bály,

ala pí tó ok irat, tár sa sá gi szer zõ dés),
b) a pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek szak mai ön élet raj za,
c) 2005. év au di tált éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ

mel lék le tek kel,
d) 2005. év mér le ge.

1 Ban ki alá írá si cím pél dány nem fo gad ha tó el.

11. Dön tés-elõ ké szí tés, dön té si me cha niz mus
A be nyúj tott pá lyá za to kat a Kül ügy mi nisz té ri um a be -

nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül bí rál ja el. A
pá lyá zat ér vény te len ség  miatti el uta sí tá sá ról, il let ve ér vé -
nyes pá lyá zat tá mo ga tá sá ról vagy el uta sí tá sá ról a Kül ügy -
mi nisz té ri um NEFE-GTF ér te sí ti a pá lyá zó kat. A pá lyá zat
el uta sí tá sa, il let ve a pá lyá zat ered mé nye  miatt jog or vos lat -
nak he lye nincs.

A Kül ügy mi nisz té ri um a meg ítélt tá mo ga tá si össze gen
fe lül to váb bi összeg ki fi ze té sét sem mi lyen jog cí men nem
vál lal ja.

A nyer tes pá lyá zók kal a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá -
si szer zõ dést köt a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról, va la mint az
el szá mo lás rész le tes tar tal mi és pénz ügyi fel té te le i rõl. A
tá mo ga tá si összeg ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát és a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak tel je sü lé sét a Kül ügy mi -
nisz té ri um NEFE-GTF el len õr zi.

Je len pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zik
a pá lyá za ti fel hí vás mel lék le tei (a továb biak ban együt te -
sen: pá lyá za ti fel hí vás). A pá lyá zó nak min den eset ben ren -
del kez nie kell a prog ram tel jes be ke rü lé si költ sé ge
15%-ának meg fe le lõ mér té kû sa ját for rás sal.

A nyer tes pá lyá zó a tá mo ga tá si összeg bõl fi nan szí ro zott 
be szer zé se ket ér ték ha tár tól füg gõ en a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény sze rint kö te les meg va ló -
sí ta ni.

A pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá val el is me ri, hogy
amennyi ben je len pá lyá za ti fel hí vás ke re té ben tá mo ga tás ban
ré sze sül, el te kint egyéb szer zõ dé ses fel té te lek ki kö té sé tõl.

Ab ban az eset ben, ha a nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó ok ból 
a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re a Kül ügy mi nisz té ri um
ál tal meg ha tá ro zott meg fe le lõ ha tár idõt kö ve tõ 10 na pon be -
lül nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön tés ha tá lyát vesz ti.

A Kül ügy mi nisz té ri um a nyer tes pá lyá zó ne vét, a nyer -
tes prog ram meg ne ve zé sét és az el nyert tá mo ga tás össze -
gét köz zé te szi.

12. Mel lék le tek:
I. mel lék let: Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta
II. mel lék let: Pá lyá za ti adat lap
III. mel lék let: Rész le tes té te les költ ség ve tés
IV. mel lék let: Pá lyá za ti ûr lap
V. mel lék let: Pá lyá zói nyi lat ko zat

I. melléklet

PÁLYÁZATI ELLENÕRZÕLISTA

El len õriz ze, hogy csa tol ta-e:

 Pá lyá za ti adat lap (II. mel lék let)

 Pá lyá zat ma gyar nyel ven

 Rész le tes költ ség ve tés (III. mel lék let)

 A pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó ûr lap (IV. mel lék let)

 A pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó nyi lat ko za tok (V. mel lék let)

 Elõ leg igény lé se ese tén an nak in do ko lá sa



 Iga zo lás a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl és ar ról, hogy a pá lyá zó be jegy zett, mû kö dõ szer ve zet (non pro fit szer ve ze -
tek ese tén)

 Cég ki vo nat (pro fit ori en tált gaz da sá gi tár sa sá gok ese tén)
 Ban ki iga zo lás

Adó ha tó sá gi iga zo lá sok:
–  APEH-iga zo lás
–  a he lyi ön kor mány zat iga zo lá sa

 Iga zo lás a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról
 Nyi lat ko zat ar ról, hogy a sa ját for rást a pá lyá zat ban fog lalt te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra kí ván ja a pá lyá zó fel hasz nál ni
 Re fe ren ci ák
 Part ner szer ve zet/ille té kes szerv nyi lat ko za ta
 Lé te sí tõ ok irat
 Alá írá si cím pél dány
 Alap sza bály, ala pí tó ok irat, tár sa sá gi szer zõ dés
 A 2005. év au di tált éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le tek kel
 2005. év mér le ge
 A társ fi nan szí ro zás do ku men tu mai
 A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za
 Elekt ro ni kus mel lék le tek (CD/flop py)
 Lo gi kai ke ret mát rix
 Mû sza ki spe ci fi ká ci ók
 Ok ta tá si prog ra mok
 Alá írá sok/szig nók

II. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

1. Pro jekt hely szí ne: 2. Pá lyá zat ik ta tó szá ma szá ma: (KüM töl ti ki)

3. A pro jekt címe:

4. A pro jekt té má ja:

5. Be csült kez dé si dá tum:
  hó/év

6. Be csült be fe je zé si dá tum:
  hó/év

7. Az igé nyelt tá mo ga tás (HUF): 8. Sa ját for rás (HUF):

Társ fi nan szí ro zás (HUF):

9. Pá lyá zó szer ve zet/pro jekt ve ze tõ (név, cím elérhetõség):
  A pályázó szervezet neve, a projektvezetõ neve és beosztása, telefon- és faxszáma, valamint e-mail címe

10. Part ner szer ve zet – ha van ilyen – (név, cím elérhetõség):
   A partnervezervezet neve, a felelõs vezetõ neve és beosztása, telefon- és faxszáma, valamint e-mail címe

11. A pro jekt rö vid is mer te té se (leg fel jebb 150 szó):

12. Hely, idõ, név és aláírások:

Pro jekt ve ze tõ: A pá lyá zó kép vi se lõ je: A KüM ál tal át vé ve: A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
ered mé nye:

Hely és dá tum: Hely és dá tum: Hely és dá tum: Hely és dá tum:
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III. melléklet

Sor -
szám

Az el lá tan dó fel ada tok ütem ter vi egy sé gen kén ti rész le te zé se 
Ezen be lül: A fel adat el vég zé sé hez szük sé ges köz vet len költ sé gek rész le te zé se

Idõ tar tam
(-tól -ig)

Prog ram
 sza kasz

 meg je lö lé se

Konk rét
 te en dõk 
rész le tes

 fel so ro lá sa

Mun ka kör/
Szol gál ta tás
meg ne ve zé se

Fel ada tok hoz
ren del he tõ idõ 

szük ség let,
(egyéb

mér he tõ)
 mennyi sé gi
egy ség gel

Fel me rü lõ
 ki adá sok 
költ ség-

ne men kén ti
meg ne ve zé se

Fel me rü lõ 
ki adá sok 

költ ség ne men
be lü li

 rész le te zé se

Mennyi sé gi
egy ség re jutó

ter ve zett
díja/ára

Összes
 költ sé ge

 (5×8)

9. osz lop ból
 az igé nyelt

KüM tá mo ga -
tás össze ge

9. osz lop ból 
a sa ját

 hoz zá já ru lás
össze ge

9. osz lop ból
partner

hozzájárulása

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

IV. melléklet

PÁLYÁZATI ÛRLAP

A pá lyá zó szer ve zet

Tel jes név:

Rö vid név (be tû szó stb.):

Szék hely, te lep hely címe:

Nyil ván tar tás ba vé tel szá ma/Cég jegy zék szám:

Adó szám:

TB fo lyó szám laszá ma:

Te le fon szám: Fax:

E-ma il cím:

A pá lyá zó szer ve zet ban ki ada tai

Szám la ve ze tõ bank meg ne ve zé se:

A bank címe:

A pá lyá zó bank szám la szá ma:

Ré sze sült-e ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá sá ban?

Igen Nem 

Ha igen, ak kor a Kül ügy mi nisz té ri um me lyik szer ve ze ti egy sé gé tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra, mek ko ra összeg re pá lyáz -
tak, mek ko ra össze get nyer tek?

KüM szer ve ze ti
egy ség (elõ irány zat

meg ne ve zé se)
Év Prog ram meg ne ve zé se

Meg pá lyá zott összeg
(HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
(HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

A meg pá lyá zott pro jekt vo nat ko zá sá ban ré sze sült-e egyéb tá mo ga tás ban?

Igen Nem 

Ha igen, ak kor mi lyen szer ve zet tõl, mi kor és mek ko ra összeg ben?

Szer ve zet Év Prog ram meg ne ve zé se

Meg pá lyá zott összeg
 (HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
 (HUF)

net tó brut tó net tó brut tó
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V. melléklet
PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
(nonprofit pályázók részére)

1. Ki je len tem, hogy a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek.

2. Tu do má sul ve szem, hogy 60 na pon túli le járt köz tar to zás ese tén an nak meg fi ze té sé ig az ál ta lam kép vi selt szer ve -
ze tet tá mo ga tás nem il le ti meg.

3. Tu do má sul ve szem, hogy tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek neve, a tá mo ga tás tár gya, a tá mo -
ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si he lye nyil vá nos ság ra hoz ha tó.

4. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere -
dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to zá sa nincs.

5. Hoz zá já ru lok a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban és a 
Kül ügy mi nisz té ri um ál tal írás ban meg ha tal ma zott sze mé lyek, szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez.

6. Ki je len tem, hogy a nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sa so rán a Kül ügy mi nisz té ri u mot, mint tá mo ga tót meg ne ve zem.

7. Hoz zá já ru lok, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az ál ta lam kép vi selt szer ve zet adó szá mát, tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té -
se, il le tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez.

8. Hoz zá já ru lok azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá hoz arra az eset re, ha a Kül ügy mi nisz té ri um a szer zõ dés tõl
el áll és a már ki fi ze tett tá mo ga tá si össze get vissza kö ve te li.

................................................
(dá tum)

.................................................
(cég sze rû alá írás)

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
(profitorientált pályázók részére)

1. Ki je len tem, hogy a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek.

2. Tu do má sul ve szem, hogy 60 na pon túli le járt köz tar to zás ese tén an nak meg fi ze té sé ig az ál ta lam kép vi selt szer ve -
ze tet tá mo ga tás nem il le ti meg.

3. Tu do má sul ve szem, hogy tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek neve, a tá mo ga tás tár gya, a tá mo -
ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si he lye nyil vá nos ság ra hoz ha tó.

4. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere -
dõ le járt és ki nem egyen lí tett tartozása  nincs.

5. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nem áll vég el szá mo lás alatt, il let ve el le ne csõd- és fel szá mo lá si el -
já rás nincs fo lya mat ban.

6. Tu do má sul ve szem, hogy be je len té si kö te le zett sé gem van a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, il let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés le -
jártáig, ha az ál ta lam kép vi selt szer ve zet el len fel szá mo lá si vagy csõd el já rás in dul, il let ve 60 nap nál ré geb bi köz tar to zá sa áll
fenn.

7. Hoz zá já ru lok a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban és a 
Kül ügy mi nisz té ri um ál tal írás ban meg ha tal ma zott sze mé lyek, szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez.
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8. Ki je len tem, hogy a nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sa so rán a Kül ügy mi nisz té ri u mot, mint tá mo ga tót meg ne ve zem.

9. Hoz zá já ru lok, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az ál ta lam kép vi selt szer ve zet adó szá mát, tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té -
se, il le tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez.

10. Hoz zá já ru lok azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá hoz, arra az eset re, ha a Kül ügy mi nisz té ri um a szer zõ dés tõl
el áll és a már ki fi ze tett tá mo ga tá si össze get vissza kö ve te li.

Dá tum ........................................

..........................................

(cég sze rû alá írás)
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Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács
(OKÉT)

m e g á l l a p o d á s a
a közszférában elkerülhetetlenné váló

létszámintézkedések kedvezõtlen hatásainak
mérséklésérõl

I.

Az Or szá gos Köz szol gá la ti Ér dek egyez te tõ Ta nács kor -
mány za ti, szak szer ve ze ti és ön kor mány za ti ol da la
(a továb biak ban: Meg ál la po dó Fe lek) ab ból ki in dul va,
hogy a köz szfé rá ban – szi go rú an szak mai ala pon – vég re -
haj tás ra ke rü lõ szer ve ze ti, fi nan szí ro zá si vál toz ta tá sok
 miatt el ke rül he tet len né váló lét szám csök ken té sek vég re -
haj tá sá ra a költ ség ve té si in téz mé nyi szfé ra va la mennyi
érin tett te rü le tén a vo nat ko zó tör vények, a kol lek tív szer -
zõ dé sek, va la mint más meg ál la po dá sok és mun ka ügyi sza -
bá lyok be tar tá sán túl a le he tõ leg kö rül te kin tõbb mó don, a
fenn tar tók, a mun kál ta tók le he tõ sé ge it és a mun ka vál la lók
egyé ni hely ze tét a le he tõ sé gek hez ké pest messze me nõ en
figye lembe véve ke rül jön sor, a II. rész ben fog lal tak ról ál -
la pod nak meg.

A szak szer ve ze ti ol dal ki je len ti: a lét szám csök ken té sek -
kel nem ért egyet, de fon tos nak tart ja, hogy az el ke rül he tet -
len in téz ke dé sek kö rül te kin tõ en ke rül je nek vég re haj tás ra.

II.

1. A meg ál la po dás ki ter jed:

– a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról, a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
állásáról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tók ra
(a továb biak ban: mun kál ta tó),

– az ezen tör vények ha tá lya alá tar to zó költ ség ve té si
szer ve ket fenn tar tók ra (a továb biak ban: fenn tar tó),

– az ezen tör vények ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot -
tak ra, köz tiszt vi se lõk re, ügy ke ze lõk re, hi va tá sos szol gá la -
ti, il let ve a hon véd ség nél hi va tá sos és szer zõ dé ses szol gá -
la ti vi szony ban ál lók ra, va la mint az ezen tör vények ha tá lya 
alá tar to zó mun kál ta tók nál mun ka vi szony ban ál lók ra
(a továb biak ban együtt: mun ka vál la lók).

2. A meg ál la po dás ki ter jed az 1. pont ban meg ha tá ro zott 
kör ben mind azon cso por tos vagy cso por tos nak nem mi nõ -
sü lõ lét szám csök ken té sek re, ame lyek re a kö vet ke zõ okok -
ból ke rül sor és ezen okok va la me lyi ke sze re pel a mun ka -
vál la ló fel men té sé nek in do ka ként:

– meg szûnt a mun kál ta tó nak az a te vé keny sé ge, amely -
ben a mun ka vál la lót fog lal koz tat ták,

– az Or szág gyû lés, a Kor mány, a költ ség ve té si fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je, a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ve ze tõ je vagy az ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let
mun kál ta tót érin tõ dön té se – kü lö nö sen a fel ada tok vál to -
zá sá ból adó dó át szer ve zés vagy a költ ség ve té si tá mo ga tás
csök ken té se – kö vet kez té ben a mun ka vál la ló to váb bi fog -
lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség,

– a ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ be osz tás el lá tá sá val
tör té nõ meg bí zás vissza vo ná sát, ha tá ro zott idõ re  szóló
meg bí zás ese tén a ha tá ro zott idõ le tel tét köve tõen a mun ka -
vál la ló ere de ti vagy más mun ka kör ben való to vább fog lal -
koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség.

3. A lét szám csök ken tés vég re haj tá sát el ren de lõ fenn tar -
tó, il let ve mun kál ta tó – fi gye lem mel a 9. pont ban ír tak ra
is – kö te les tá jé koz tat ni a mun ka vál la lók kö zös sé gét, va la -
mint a mun ka vál la lók kép vi se le tét el lá tó szak szer ve ze te ket 
a ter ve zett in téz ke dé sek rõl, va la mint a je len Meg ál la po dás
tar tal má ról. Amennyi ben a ter ve zett lét szám csök ken tés el -
éri a cso por tos lét szám csök ken tés tör vény ben meg ha tá ro -
zott mér té két, úgy a fenn tar tó, a mun kál ta tó a mun ka vál la -
ló kat kép vi se lõ szak szer ve zet tá jé koz ta tá sát leg ké sõbb a
mun ka vál la lók tör vény ben rög zí tett elõ ze tes ér te sí té sé vel
(fel men tés köz lé se elõtt leg alább 30 nap) egy ide jû leg te gye 
meg. A mun kál ta tó az elõ ze tes, ál ta lá nos tá jé koz ta tá son túl
kel lõ idõ ben tá jé koz tas sa az érin tett szak szer ve ze tet a lét -



szám csök ken tés ben érin tett mun ka vál la lók ada ta i ról is
(szer ve ze ti egy ség, mun ka kör, eset le ges tar tós tá vol lét
oka stb.), amennyi ben eh hez a mun ka vál la lók elõ ze tesen,
írás ban hoz zá já rul tak.

4. A mun kál ta tói jo go kat gya kor lók min den érin tett
mun ka vál la ló val egyé ni be szél ge tést foly tat nak, amely re
meg hív ják a szak szer ve zet kép vi se lõ jét is. A szak szer ve -
zet kép vi se lõ je a be szél ge té sen nem vesz részt, ha a mun -
ka vál la ló ezt ki fe je zet ten kéri. Az egyé ni be szél ge tés so -
rán az érin tett mun ka vál la lót tá jé koz tat ják a sze mé lyé re
vo nat ko zó an meg ho zott vagy ter ve zett in téz ke dés rõl és
 arról, hogy mi lyen le he tõ sé ge ket tud nak kí nál ni a szá má ra. 
Ilyen le he tõ ség pél dá ul a rész idõs fog lal koz ta tás, az ún.
pré mi um évek prog ram ban való rész vé tel, a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mány igény be vé te le, szer ve zett se gít -
ség át kép zés hez, a ver seny szfé rá ban tör té nõ el he lyez ke -
dés hez, az ún. pá lya mó do sí tó hi tel igény be vé te le. Az
egyé ni be szél ge tés rõl a mun kál ta tó em lé kez te tõt ké szít,
ame lyet a mun ka vál la ló, il let ve a be szél ge té sen való rész -
vé te le ese tén a szak szer ve zet kép vi se lõ je is alá ír.

5. A Meg ál la po dó Fe lek fel ké rik a mun kál ta tó kat,
hogy az 50 év nél idõ seb bek – akik nyug el lá tás ra nem jo -
go sul tak, vagy nem lesz nek jo go sul tak a jog vi szony meg -
szün te té sét köve tõen a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló
idõn be lül – és a gyer me kü ket egye dül ne ve lõk, va la mint a
há rom vagy több gyer me ket ne ve lõk fog lal koz ta tá si jog vi -
szo nyát, amennyi ben azt szo ci á lis hely ze tük in do kol ja,
csak rend kí vül in do kolt eset ben szün tes sék meg.

6. A Meg ál la po dó Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy az
ál lás ke re sés elõ se gí té se, az el bo csá tot tak szá má ra mél tá -
nyos élet hely zet ki ala kí tá sa spe ci á lis mun ka erõ-pi a ci szol -
gál ta tá sok és tá mo ga tá sok mû köd te té sét és igény be vé te lét
is szük sé ges sé te szi. A Meg ál la po dó Fe lek ezért kü lön is
fel hív ják a fi gyel met a kö vet ke zõ le he tõ sé gek re:

a) A pré mi um évek prog ram ba, va la mint a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mány ba tör té nõ be lé pés le he tõ sé ge a
Kor mány ál tal kez de mé nye zett tör vénymódosítás alap ján
2008. de cem ber 31-ig meg hosszab bo dott (2004. évi
CXXII. tör vény a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le -
ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról).

b) A „Pá lya mó do sí tó hi tel prog ra mot” a Kor mány el in -
dí tot ta [212/2006. (X. 27.) Korm. ren de let a „Pá lya mó do -
sí tó hi tel prog ram” ke re té ben nyúj tott hi tel igény be vé te lé -
nek fel té te le i rõl]. A vál lal ko zó vá vá lást se gí tõ, ál la mi lag
tá mo ga tott hi tel fel vé te li le he tõ ség a lét szám csök ken té sek
ke re té ben a köz szfé rá ból 2006. jú li us 1. és 2008. de cem ber 
31. kö zött el bo csá tott va la mennyi mun ka vál la ló ren del ke -
zé sé re áll.

c) Me gyén ként egy mun ka ügyi ki ren delt sé gen a Kor -
mány spe ci á lis szol gál ta tó köz pon tot mû köd tet a köz szfé -
rá ból el bo csá tot tak új bó li el he lyez ke dé sé nek se gí té sé re.

d) A Kor mány a szak szer ve ze tek kel tör tént egyez te tés
alap ján 2007-ben eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal 4,5 mil li árd

fo rin tos mun ka erõ pi a ci prog ra mot in dít a lét szám csök ken -
tés sel érin tett mun ka vál la lók szá má ra.

7. A Meg ál la po dó Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy
azon mun ka vál la lók ese té ben, akik nek a fog lal koz ta tá si
jog vi szo nya meg szû nik:

a) A ha tá lyos mun ka jo gi sza bá lyok alap ján (tör vények, 
ren de le tek, kol lek tív szer zõ dés, bel sõ sza bály za tok) meg -
ál la pít ha tó já ran dó sá ga i kat a mun kál ta tó biz to sít ja, ide ért -
ve az ún. ka fe té ria rend szer ben nyúj tott jut ta tá so kat is a
fel men té si idõ vé gé ig ter je dõ en.

b) A mun ka vál la ló ké ré se ese tén a mun kál ta tó a tör -
vény sze rint kö te le zõ mun ka vég zés aló li fel men tés ide jét a 
fel men tés tel jes idõ tar ta má ra hosszab bít sa meg, figye -
lembe véve a mun ka át adá sá hoz szük sé ges idõ tar ta mot, il -
let ve a ki nem adott sza bad ság idõ tar ta mát.

c) Az ét ke zé si költ ség té rí tés, ru há za ti költ ség té rí tés fo -
lyó sí tá sá ra vo nat ko zó an a mun kál ta tó nál e tárgy ban ha tá -
lyos mun ka jo gi sza bá lyok (tör vények, ren de le tek, kol lek -
tív szer zõ dés, bel sõ sza bály za tok) az irány adó ak.

d) A he lyi és/vagy hely kö zi köz le ke dé si bér let jut ta tá -
sát a mun kál ta tó mél tá nyo san sza bá lyoz za.

e) A mun kál ta tó a mun ka vál la ló ré szé re nyúj tott mun -
kál ta tói, va la mint az ál la mi ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott
köl csö nö ket, tá mo ga tá so kat ne mond ja fel, vissza fi ze té sük 
fu tam ide jét, össze gét ne vál toz tas sa meg.

f) A szol gá la ti la kás bér le ti jog vi szo nyát a mun ka vál la -
ló asze rint tart hat ja meg, hogy a jog sza bály vagy a bér le ti
szer zõ dés mi ként ren del ke zik.

8. A Meg ál la po dó Fe lek ki je len tik, hogy a je len Meg -
állapodás nem pó tol ja a más mun ka jo gi jog sza bá lyok ban
elõ írt egyez te té si el já rá so kat, és nem érin ti más, ha son ló
tar tal mú meg ál la po dá sok ha tá lyát.

9. A szak szer ve ze ti ol dal vál lal ja, hogy a Meg ál la po -
dás szel le mé ben az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek in for má -
ci ós csa tor ná in ke resz tül se gí ti a mun ka vál la lók tárgy sze -
rû tá jé koz ta tá sát, a tu do má sá ra jutó fog lal koz ta tá si és át -
kép zé si le he tõ sé ge ket meg is mer te ti a mun kál ta tók kal és
az érin tett mun ka vál la lók kal.

10. A Meg ál la po dó Fe lek ja va sol ják, hogy amennyi ben a
je len Meg ál la po dás ban fog lal ta kon túl az egyes fog lal koz ta -
tá si jog vi szo nyok, ága za tok, szak mák, fenn tar tók sa já tos sá -
ga i nak ér vé nye sí té se azt in do kol ja, úgy az adott kör ben érin -
tett fenn tar tók, mun kál ta tók és szak szer ve ze tek kü lön meg ál -
la po dás ban rög zít sék a lét szám csök ken tés re vo nat ko zó spe -
ci á lis sza bá lyo kat, szem pon to kat, el já rá so kat.

11. A Meg ál la po dás vég re haj tá sá val össze füg gõ ta -
pasz ta la tok összeg zé sé re, az eset le ges pa na szok ki vizs gá -
lá sá ra a meg ál la po dó fe lek a négy fõ jog vi szony tör vény
ha tá lya alá tar to zó te rü le te ken mû kö dõ szek to rá lis ér dek -
egyez te tõ fó ru mok ke re té ben el len õr zõ tes tü le te ket hoz -
nak lét re.
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12. A Kor mány a je len Meg ál la po dást alá írá sa után a
Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2007. már ci us 13.

Csiz már Gá bor s. k., Var ga Lász ló s. k.,
a kor mány za ti ol dal ne vé ben a szak szer ve ze ti ol dal nevében

Dr. Gé me si György s. k.,
az ön kor mány za ti ol dal ne vé ben

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

a 2007. április 1-je és április 30-a között
 alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló – több ször mó do sí -
tott – 1995. évi CXVII. tör vény 82. § (2) be kez dé se arra

kö te le ze ti az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt,  hogy
ha von ta te gye köz zé a tárgy hó nap ban a fo gyasz tá si nor ma
sze rin ti üzem anyag költ ség-el szá mo lás sal kap cso la to san
al kal maz ha tó üzem anyag árat.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:

ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 259 Ft/l
ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 269 Ft/l

Gáz olaj 250 Ft/l

Ke ve rék 279 Ft/l

Ha a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény ha tá lya alá tar to zó
ma gán sze mély az üzem anyag költ sé get a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról számlát beszerezni.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.)

h i r d e t m é n y e

A Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott ság ról
 szóló 1993. évi II. tv. 4/B. § (5) bekezdése alapján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

hir det meg a me zõ tú ri „Dó zsa” Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet hasz ná la tá ban nyil ván tar tott, rész arány-föld tu laj don nak
meg fe le lõ földek kiadása céljából.

A sor so lás he lye: Me zõ túr Pol gár mes te ri Hi va tal, 5400 Me zõ túr, Kos suth Lajos tér 1.

 A sor so lá si idõ pont ja: 2007. áp ri lis 24., 9.00 óra.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a me zõ tú ri „Dó zsa” Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet gaz dál ko dá si te rü le tén rész -
arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) rendelkezõ személyek.

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

Te le pü lés: Me zõ túr

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

Összes AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

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

01102/1 a szán tó 79,5786 1250,68 26,37 Bányaszolgalmi jog
MOL Rt. ja vá ra

01102/1 g gyep (le ge lõ) 0,2040 1,29 0,03 Bányaszolgalmi jog
MOL Rt. ja vá ra



2172 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/32. szám

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

Összes AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

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

01369/4 szán tó 65,0682 702,25 497,29 Bá nya szol gal mi jog
MOL Rt. ja vá ra

01371/1 szán tó 74,0143 479,51 479,51 Bá nya szol gal mi jog
MOL Rt. ja vá ra

01400/1 szán tó 0,3377 5,27 5,27

01409 szán tó 0,2698 4,21 4,21

01414/1 szán tó 60,3747 603,42 603,42 Föld mé ré si je lek
el he lye zé sét biz to sí tó
jog JNK Szol nok
Me gyei Föld hi va tal
ja vá ra

01420/1 szán tó 147,0848 1848,26 1848,26 Föld mé ré si je lek
el he lye zé sét biz to sí tó
jog JNK Szol nok
Me gyei Föld hi va tal
ja vá ra, Bá nya szol gal mi 
jog MOL Rt. ja vá ra

01420/2 a szán tó 10,3632 161,67 161,67

01420/2 b erdõ 0,1354 1,46 1,46

01425/1 szán tó 20,6561 244,42 222,97

01433/3 szán tó 0,3144 4,90 4,90

01444/3 gyep (le ge lõ) 0,1045 0,91 0,91

01446/1 gyep (le ge lõ) 2,1808 18,97 18,97

01448/3 gyep (le ge lõ) 0,9735 8,47 8,47

01453/2 szán tó 0,7271 11,34 11,34

01455/4 erdõ 0,2250 1,80 1,80

01470/1 erdõ 0,4196 3,36 3,36

01471/15 szán tó 0,3764 3,91 3,91

01477/5 erdõ 0,3462 2,77 2,77 Bányaszolgalmi jog
MOL Rt. ja vá ra

01478/19 erdõ 0,9037 9,76 9,76

01480 a erdõ 1,0001 8,00 8,00

01480 b gyep (le ge lõ) 0,3094 1,30 1,30

01490/2 erdõ 1,2115 9,69 9,69

01508/6 szán tó 0,2930 7,12 7,12

01508/7 gyep (le ge lõ) 0,1093 0,69 0,69
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

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

01508/10 gyep (le ge lõ) 0,1773 1,12 1,12

01518/14 szán tó 0,6002 14,58 14,58

01518/25 a szán tó 0,2387 3,72 3,72

01518/25 b gyep (le ge lõ) 0,3082 1,94 1,94

01523/11 szán tó 0,0221 0,34 0,34

01537/3 szán tó 0,8137 21,39 2,01

01544/4 b erdõ 0,3512 2,81 2,81

01545 gyep (le ge lõ) 6,1345 38,65 0,64

01558 erdõ 3,1979 25,58 25,58 Föld mé ré si je lek
el he lye zé sét biz to sí tó
jog JNK Szol nok
Me gyei Föld hi va tal
ja vá ra

01563/12 a gyü möl csös 0,0562 1,66 1,66

01571/6 gyep (rét) 0,2425 5,07 5,07

01571/7 szán tó 0,1771 2,76 2,76

01571/10 szán tó 0,2012 2,09 2,09

01575/6 erdõ 0,1024 0,82 0,82

01575/7 gyep (le ge lõ) 0,4321 2,72 2,72

01579/6 szán tó 0,0489 1,70 1,70

01590/13 szán tó 0,0956 2,32 2,32

01594/1 gyep (le ge lõ) 0,1361 0,86 0,86 Ve ze ték jog EON ja vá ra

01594/3 gyep (le ge lõ) 0,2477 0,52 0,52 Ve ze ték jog EON ja vá ra

01596/1 erdõ 0,6310 6,81 6,09

01596/2 a erdõ 0,1823 1,97 1,97

01596/2 b gyep (rét) 0,4664 9,75 9,75

01596/2 c erdõ 0,5531 4,42 4,42

01602 erdõ 0,9472 7,58 7,58

01605/9 szán tó 0,0539 0,56 0,56

01606/1 erdõ 0,2895 2,32 2,32

01606/2 erdõ 0,4776 3,82 3,82

01607/3 erdõ 0,0568 0,45 0,45

01607/5 erdõ 0,4571 3,66 3,66
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

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

01615 erdõ 1,1222 8,98 0,70

01616/4 erdõ 0,4272 3,42 3,42

01617/12 szán tó 0,0381 0,93 0,93

01619 erdõ 1,1311 9,05 9,05

01639/1 a erdõ 0,1829 1,97 1,97

01639/1 b gyep (rét) 0,1511 4,06 4,06

01640 erdõ 2,7055 21,64 21,64 Ve ze ték jog EON ja vá ra

01646 erdõ 4,3749 47,25 47,25

01647 erdõ 1,2348 13,34 13,34

01649 erdõ 1,1182 12,08 12,08

01655 b erdõ 0,1503 0,74 0,74

01656/4 szán tó 0,7575 18,41 18,41

01665 erdõ 3,1342 36,04 36,04

01667 erdõ 1,2401 13,39 13,39

01668/2 erdõ 1,9021 15,22 12,63

01668/10 szán tó 0,0669 2,68 2,68

01707/3 szán tó 0,0432 1,05 1,05 Bányaszolgalmi jog
MOL Rt. ja vá ra

13234 kert 0,0839 3,50 3,50

13253 kert 0,1064 4,44 4,44

13295 kert 0,0863 3,60 3,60

13297 kert 0,0853 3,56 3,56

13298 kert 0,0866 3,61 3,61

13303 kert 0,0846 3,53 3,53

13304 kert 0,0847 3,53 3,53

13305 kert 0,0846 3,53 3,53

13306 kert 0,0826 3,44 3,44

13711 kert 0,1009 4,21 4,21

13714 kert 0,0804 3,35 3,35

13731 kert 0,0800 3,34 3,34

13732 kert 0,0819 3,42 3,42

13733 kert 0,0835 3,48 3,48
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

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

13734 kert 0,0870 3,63 3,63

13735 kert 0,0816 3,40 3,40

13736 kert 0,0805 3,36 3,36

13737 kert 0,0800 3,34 3,34

13739 kert 0,0800 3,34 3,34

13740 kert 0,0800 3,34 3,34

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

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész let re vo nat ko zó cse re meg -
ál la po dá so kat a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal figyelembe veszi.

A kö zös igényt a sor so lás kez de té ig a hely szí nen, a cse rét pe dig a sor so lást kö ve tõ 15 na pig le het a Jász-Nagy kun-Szol -
nok Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz be nyúj ta ni. A sor so lás a hely ben szo ká sos módon is
meghirdetésre kerül.

A sor so lá son bár mely 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 változtatható meg.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re való hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
be lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Köz pont Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz cím zett, de a Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) kifogást nyújthat be.

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

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

HU ISSN 0076—2407

07.0958 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


