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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
9/2007. (III. 22.) MeHVM

rendelete

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felügyelete alá,
a XIX. EU Integráció fejezetbe tartozó egyes fejezeti

kezelésû elõirányzatok 2007. évi felhasználásának
rendjérõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról,
valamint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 2.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl

 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: költ -
ség ve té si tör vény) 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
XIX. EU In teg rá ció fe je zet be tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok ra,

b) a 2006. év, illetve az azt meg elõ zõ költ ség ve té si
évek azon elõ irány za ta i ra, ame lyek fel hasz ná lá sa 2006.
de cem ber 31-ig nem zá rult le.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) el len jegy zés: az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl

szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Ámr.) 134.  §-ának (9)–(12) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott te vé keny ség;

b) ér vé nye sí tés: az Ámr. 135.  §-ának (3)–(6) be kez dé -
sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség;

c) jogi el len jegy zés: a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
(a továb biak ban: NFÜ) Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di ná ci ós

Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély egyet ér té se a kö te le zett ség vál la lás pol gá ri jogi szem -
pont ból való meg fe le lõ sé gé nek meg ala po zott sá gá ról;

d) elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma: a
TA NFÜ pro jekt jó vá ha gyá si do ku men tu ma;

e) kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma: az Ámr.
2.  §-ának 67. pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok;

f) kö te le zett ség vál la lás: az Ámr. 134.  §-ának (1)–(8),
(11), illetve (13)–(15) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé -
keny ség;

g) Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egy ség
(a továb biak ban: KPSZE): az NFÜ szer ve ze ti ke re tei kö -
zött mû kö dõ szerv, amely a Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ -
dés kö tõ Egy ség fel ál lí tá sá ról  szóló Meg álla po dás ki hir de -
té sé rõl  szóló 83/2002. (IV. 19.) Korm. ren de let ben
[a továb biak ban: 83/2002. (IV. 19.) Korm. ren de let] fog -
lal tak sze rint ér ten dõ;

h) szak mai tel je sí tés iga zo lá sa: az Ámr. 135.  §-ának
(1) és (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség;

i) utal vá nyo zás: az Ámr. 136.  §-ában sza bá lyo zott te -
vé keny ség;

j) utal vá nyo zás el len jegy zé se: az Ámr. 137.  §-ában
sza bá lyo zott te vé keny ség;

k) euró pai uni ós for rás: az Ámr. 2.  §-ának 80. pont já -
ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás;

l) vég re haj tá si szer zõ dés: az EGT Fi nan szí ro zá si
 Mechanizmus és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
vég re haj tá si rend jé rõl  szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. ren -
de let [a továb biak ban: 242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let]
3.  §-ának z) pont já ban fog lal tak sze rint ér ten dõ;

m) TA NFÜ pro jekt: euró pai uni ós for rás ból, tech ni kai
se gít ség nyúj tás ke ret ter hé re tar tal mi lag és for ma i lag rész -
le te sen ki dol go zott, meg fe le lõ pénz ügyi hát tér rel és vég re -
haj tá si üte me zés sel ren del ke zõ NFÜ-t, mint ked vez mé -
nye zet tet érin tõ el kép ze lés;

n) SPO (Se ni or Pro gram me Of fi cer): Szak mai Prog -
ram fe le lõs, amely a 83/2002. (IV. 19.) Korm. ren de let ben
fog lal tak sze rint ér ten dõ;

o) DSPO (De puty Se ni or Pro gram me Of fi cer): Szak -
mai Prog ram fe le lõs-he lyet tes, amely a 83/2002. (IV. 19.)
Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint ér ten dõ;

p) PAO (Pro gram me Aut ho ri sing Of fi cer): a KPSZE
ha tás kö ré be tar to zó prog ra mok prog ram en ge dé lye zõ je,
amely 83/2002. (IV. 19.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze -
rint ér ten dõ.

Az elõirányzatok rendeltetésszerû felhasználása

3.  §

(1) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos elõ -
irány zat-mó do sí tá si, fel hasz ná lá si, be szá mo lá si, in for má -
ció szol gál ta tá si fel ada to kat az NFÜ lát ja el.
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(2) Az elõ irány za tok ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa
– figye lembe véve a vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé -
se it – tör tén het:

a) a fe je zet nél,
b) más fe je zet nél.

(3) Az elõ irány zat szak mai tel je sí tést iga zo ló ja – az
éves be szá mo ló, illetve a zár szám adás ke re té ben – szö ve -
ges ér té ke lést ad az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról, a meg va -
ló sí tott szak mai cé lok ról és a ne ve sí tett fel ada tok vég re -
haj tá sá ról.

4.  §

Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ pénz -
ügyi, ügy vi te li, könyv ve ze té si jel le gû fel ada tok lebo nyo lí -
tá sá val, amennyi ben azt az elõ irány zat össze tett sé ge,
nagy ság rend je in do kol ja, az NFÜ el nö ke kül sõ szer ve ze -
teket is meg bíz hat.

5.  §

(1) A fel adat fi nan szí roz ás ba vont elõ irány za tok ese té -
ben a fel adat is mer te tõ ket az NFÜ el nö ke hagy ja jóvá.

(2) A fi nan szí ro zás meg kez dé sé hez szük sé ges en ge -
dély ok ira to kat, illetve alap ok má nyo kat az elõ irány zat ter -
hé re kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mély en ge dé lye zi.

(3) A tel je sí té sek iga zo lá sá ra a fel adat fi nan szí roz ási ok -
má nyok ban meg je lölt – szak ma i lag fe le lõs – sze mély jo -
go sult.

(4) A fel adat fi nan szí roz ás ok má nya it az NFÜ to váb bít ja 
a Ma gyar Ál lam kincs tár hoz.

(5) A PHARE prog ra mok fel ügye le tét az SPO, illetve a
PAO lát ja el.

6.  §

A cél tar ta lé ko kat a rész ben az Euró pai Unió költ ség ve -
té sé bõl fi nan szí ro zott prog ra mok, pro jek tek ese tén csak az 
adott prog ram, pro jekt elõ re nem lát ha tó, el sõ sor ban az
Euró pai Bi zott ság gal való el szá mo lá sok ból adó dó ár fo -
lyam-kü lön bö zet el szá mo lá sá ra, az euró pai uni ós tá mo ga -
tá sok sza bály ta lan fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó fi ze té si
kö te le zett sé gek re le het fel hasz nál ni, be le ért ve a sza bály ta -
lan sá gi el já rá sok kal kap cso la tos va la mennyi köz ve tett ki -
adást is.

Az elõirányzatokból nyújtható támogatás

7.  §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ból – az euró pai
uni ós for rá so kat tar tal ma zó elõ irány za tok ki vé te lé vel – az

NFÜ el nö ké nek egye di dön té se alap ján tár sa dal mi szer ve -
ze tek, ala pít vá nyok és egy há zak ré szé re, a fe je zet és az
adott elõ irány zat szak mai cél ja i val össz hang ban, szer ve -
ze ten ként éven te 7 mil lió Ft tá mo ga tás nyújt ha tó.

(2) Azo nos szer ve zet ré szé re is mé telt tá mo ga tás csak
ab ban az eset ben ad ha tó, ha a ked vez mé nye zett az elõ zõ
tá mo ga tást cél sze rint hasz nál ta fel és er rõl sza bály sze rû en 
el szá molt.

8.  §

(1) A Nor vég Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jek -
tek (XIX/2/35) vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tá si konst ruk ció
meg hir de té sét, mint elõ ze tes kö te le zett ség vál la lást az
NFÜ el nö ke hagy ja jóvá.

(2) A Nor vég Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jek -
tek elõ irány zat ból, valamint a Vég re haj tás Ope ra tív Prog -
ram elõ irány zat ból a PROMEI Mo der ni zá ció és Euro-
 atlanti In teg rá ci ós Pro jekt iro da Kht. ré szé re nyújt ha tó
támo gatás, mely nek össze gét az NFÜ tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben, az annak mel lék le tét ké pe zõ költ ség ve té si terv
alap ján ál la pít ja meg.

(3) A tá mo ga tás a Nor vég Alap te kin te té ben ki zá ró lag a
pá lyáz ta tás le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá -
sá ra, a Vég re haj tás Ope ra tív Prog ram te kin te té ben az Új
Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv prog ram ja i nak vég re haj tá -
sá ban való köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá ra hasz nál ha tó
fel.

(4) A fe je zet 2. cím 42. al cí mé hez tar to zó 2007-tõl in -
duló EU-nagy be ru há zá sok és kom plex prog ra mok elõ ké -
szí té se (XIX/2/42) elõ irány zat ból nyúj tott tá mo ga tá sok
fel té te le it a 2007 utá ni EU-tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó
ter ve zés és EU-nagy be ru há zá sok elõ ké szí té se fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló
29/2005. (VII. 22.) TNM ren de let ren del ke zé sei irány -
adók.

9.  §

(1) Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott tá mo ga tá sok biz -
to sí tá sa idõ ará nyo san vagy a ked vez mé nye zett ál tal be -
nyúj tott el szá mo lá sok alap ján – tel je sít mény ará nyo san –
tör té nik, me lyet a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí te ni kell.

(2) Tá mo ga tá si elõ leg fo lyó sí tá sá ra az Ámr. 91. §-ának
figye lembe véte lével csak ak kor ke rül het sor, ha a tel je sít -
mény ará nyos fi nan szí ro zás a tá mo ga tá si cél meg va ló sí tá -
sát nem te szi le he tõ vé.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa azon na li ha tállyal fel füg -
geszt he tõ, és a már ki utalt tá mo ga tás vissza fi ze té se ír ha tó
elõ, ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás igény lé se kor
lénye ges kö rül mény rõl, tény rõl va lót lan ada tot szol gál ta -
tott, illetve a tá mo ga tást a meg je lölt cél tól el té rõ en hasz -
nál ja, vagy hasz nál ta fel.
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Elõirányzatonkénti eljárási és hatásköri szabályok

10.  §

(1) A 2007-tõl in du ló EU-nagy be ru há zá sok és kom plex
fej lesz té sek elõ ké szí té sé nek de cent ra li zált tá mo ga tá sa al -
cím (XIX/2/7) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ érin tett el nök he -
lyet te sei vagy az ál ta luk írás ban ki je lölt sze mé lyek;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(2) Az át fo gó fej lesz tés po li ti kai ko or di ná ció és a
II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv el ké szí té se al cím (XIX/2/8)
2006. évi elõ irány zat-ma rad vány vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la ki je lölt 
sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ fej lesz tés po li ti -
ká ért fe le lõs el nök he lyet te se, az NFÜ Kom mu ni ká ci ós Fõ -
osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy ál ta luk írás ban ki je lölt sze mé -
lyek;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(3) Az EU-tá mo ga tá sok in téz mény rend sze ré nek fej -
lesz té se al cím (XIX/2/9) 2006. évi elõ irány zat-ma rad vány
vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ kö zös sé gi tá mo -
ga tá sok ko or di ná lá sá ért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál -
ta la írás ban ki je lölt sze mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

11.  §

(1) Az euró pai uni ós szak mai ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
al cím (XIX/2/14) 2006. évi elõ irány zat-ma rad vány vo nat -
ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet tes vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ Kom mu ni ká ci ós 
Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(2) A PGF I. Pá lyá zat Elõ ké szí tõ Alap (XIX/2/19) 2006. 
évi elõ irány zat-ma rad vány vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az SPO;
b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -

sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az SPO vagy a DSPO;
e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt

mun ka tár sa;
f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért

fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.
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(3) A Köz re mû kö dõi in téz mény rend szer tá mo ga tá sa al -
cím (XIX/2/32) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az érin tett, euró pai uni ós
for rás sal ren del ke zõ prog ram irá nyí tó ha tó sá gá nak ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

12.  §

(1) A Nor vég Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jek -
tek al cím (XIX/2/35) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a KPSZE igaz ga tó ja vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély, a tech ni kai se gít ség nyúj tás
ter hé re in dí tott TA NFÜ pro jek tek ese té ben az NFÜ el nö -
ke vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a 242/2006. (XII. 5.)
Korm. ren de let 3.  §-ának r) pont já ban meg ha tá ro zott sze -
mély; a tech ni kai se gít ség nyúj tás ter hé re in dí tott TA NFÜ
pro jek tek ese té ben az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se ál tal írás ban ki je lölt sze mély;

g) utal vá nyo zó: a KPSZE ve ze tõ je vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély.

(2) A Schen gen Alap tech ni kai se gít ség nyúj tás al cím
(XIX/2/36) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a KPSZE ve ze tõ je vagy az ál ta -
la írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a KPSZE ve ze tõ je vagy
az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért fe le -
lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(3) Az EU-tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges
tech ni kai se gít ség nyúj tás al cím (XIX/2/37) vonatkozá -
sában

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke ál tal ki -
adott uta sí tás sze rint ki je lölt sze mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(4) A Mo der ni zá ci ós és Eu ro-at lan ti In teg rá ci ós Pro -
jekt iro da tá mo ga tá sa al cím (XIX/2/43) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta ta írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ érin tett elnök -
helyettesei vagy az ál ta luk írás ban ki je lölt sze mé lyek;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

13.  §

(1) Az INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés in téz -
mény rend sze ri fej lesz té se, mû köd te té se al cím (XIX/2/24)
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2006. évi elõ irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá sá nak vo nat -
ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ Nem zet kö zi
Együtt mû kö dé si Prog ra mok Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy
az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(2) A Struk tu rá lis Ala pok és Ko hé zi ós Alap Kép zõ köz -
pont (SAKK) al cím (XIX/2/25) 2006. évi elõirányzat-
 maradvány vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ Kom mu ni ká ci ós 
Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(3) A Fej lesz té si pá lyá za tok hoz kap cso ló dó in for ma ti -
kai és tá jé koz ta tá si fel ada tok al cím (XIX/2/26) 2006. évi
elõ irány zat-ma rad vány vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ Kom mu ni ká ci ós 
Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

14.  §

(1) Az I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv al cím (XIX/2/1),
valamint az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ope ra tív
prog ra mok tech ni kai se gít ség nyúj tás al cím (XIX/2/4) – a
(2) és (3) be kez dés ki vé te lé vel – vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az ope ra tív prog ram irá nyí tó
ha tó sá gá nak (a továb biak ban: OP IH) ve ze tõ je vagy az
 általa írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az OP IH ve ze tõ 
ja vas la tá ra az NFÜ gaz da sá gi ügye kért fe le lõs el nök he -
lyet te se ál tal írás ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OP IH ve ze tõ vagy az
ál ta la ki je lölt sze mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért fe le lõs el -
nök he lyet te se ál tal írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal ványt el len jegy zõ: az OP IH ve ze tõ ja vas la tá ra az 
NFÜ gaz da sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se ál tal írás -
ban ki je lölt sze mély;

g) utal vá nyo zó: az OP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély.

(2) A KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás jog cím cso port
(XIX/2/1/6) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

e) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(3) A Vég re haj tás Ope ra tív Prog ram jog cím cso port
(XIX/2/4/1) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;
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b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(4) Az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés – Tech ni kai 
Se gít ség nyúj tás elõ irány zat jog cím cso port (XIX/2/3/1)
vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ Hu mán Erõ for rás
Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá gá nak (a továb biak ban:
HEFOP IH) ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: a HEFOP IH ve -
ze tõ ja vas la tá ra az NFÜ gaz da sá gi ügye kért fe le lõs el nök -
he lyet te se ál tal írás ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ HEFOP IH ve -
ze tõ je vagy az ál ta la ki je lölt sze mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért fe le lõs el -
nök he lyet te se ál tal írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ HEFOP IH ve ze tõ jé -
nek ja vas la tá ra az NFÜ gaz da sá gi ügye kért fe le lõs el nök -
he lyet te se ál tal írás ban ki je lölt sze mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ HEFOP IH ve ze tõ je vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély.

15.  §

Az Ope ra tív prog ra mok cél tar ta lé kai jog cím cso port
(XIX/2/1/7), a Ko hé zi ós Alap cél tar ta lék al cím
(XIX/2/31), valamint az INTERREG és Euró pai Te rü le ti
Együtt mû kö dés cél tar ta lék al cím (XIX/2/41) vo nat ko zá -
sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) jogi el len jegy zõ: az NFÜ Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

e) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

f) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély;

g) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

Záró rendelkezések

16.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba. Ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben 
is al kal maz ni kell.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel ügye -
le te alá, a XIX. EU In teg rá ció fe je zet be a re gi o ná lis fej -
lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz -
ter fel ügye le te alól át ke rült egyes elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sá nak rend jé rõl  szóló 12/2006. (XII. 14.) MeHVM ren -
de let 3.  §-a, valamint 6–8.  §-a.

(3) A 2007-tõl in du ló EU-nagy be ru há zá sok és kom plex
prog ra mok elõ ké szí té se (XIX/2/42) vo nat ko zá sá ban a
2007 utá ni EU-tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ter ve zés és
EU-nagy be ru há zá sok elõ ké szí té se fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 29/2005.
(VII. 22.) TNM ren de let 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„17.  § Az 1.  §-ban meg je lölt elõ irány zat te kin te té ben a
kö te le zett ség vál la lás sal, valamint a ki fi ze té sek en ge dé lye -
zé sé vel kap cso la tos ha tás kö rök a kö vet ke zõk:

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ fej lesz tés po li ti -
ká ért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ Fe je ze ti Fõ osz tá lyá nak ki je lölt
mun ka tár sa;

e) utal ványt el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ügye kért
fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
 személy;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.”

(4) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa so rán a je len ren de -
let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az Áht., az Ámr., a
242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let, to váb bá a költ ség ve té -
si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

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

16/2007. (III. 22.) FVM
rendelete

a szõlõtermelési potenciálra, a szõlõültetvények
szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó

szabályozásról  szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet
módosításáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ezzel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban, valamint a szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás -
ról  szóló 2004. évi XVIII. tör vény 57.  § (1) be kez dé sé nek
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) és
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A szõ lõ ter me lé si po ten ci ál ra, a szõ lõ ül tet vé nyek szer -
ke zet át ala kí tá sá ra és -át ál lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás -
ról  szóló 7/2007. (I. 30.) FVM ren de let 30.  §-a a kö vet ke zõ 
(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A 2006/2007-es bor pi a ci év ben az MVH a ké rel me -
ket a kö vet ke zõ sor rend be tar tá sá val bí rál ja el: faj ta vál tás -
ra, ül tet vény át te le pí tés re ér ke zett tá mo ga tá si ké rel mek;
faj ta vál tás ra, ül tet vény át te le pí tés re ér ke zett elõ ze tes ki fi -
ze tés irán ti ké rel mek, ül tet vény tám rend sze ré nek lé te sí té -
sé re és kor sze rû sí té sé re ér ke zett tá mo ga tá si ké rel mek, ül -
tet vény tám rend sze ré nek lé te sí té sé re és kor sze rû sí té sé re
ér ke zett elõ ze tes ki fi ze té si irán ti ké rel mek. A sor ren di ség
egyes ele me in be lül a be ér ke zés sor rend jét kell figye lembe 
ven ni. Faj ta vál tás és ül tet vény át te le pí té se in téz ke dés re
be ér ke zett ké rel mek re 5 800 000 eu ró nak meg fe le lõ
forint összegig tel je sít he tõ ki fi ze tés.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba 
az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek re is
al kal maz ni kell.

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

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
7/2007. (III. 22.) KvVM

rendelete

a magyarországi bioszféra-rezervátumokról*

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
29.  §-ának (1) be kez dé sé ben, valamint 85.  §-ának b) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Bio szfé ra-re zer vá tum má mi nõ sí tem az Egye sült Nem -
ze tek Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze te
(a továb biak ban: UNESCO) ál tal az „Em ber és bio szfé ra”
prog ram ke re té ben bio szfé ra-re zer vá tum ként el is mert kö -
vet ke zõ te rü le te ket:

a) az Agg te le ki Nem ze ti Park te rü le tén az Agg te le ki
bio szfé ra-re zer vá tu mot (az UNESCO ok le vél ado má nyo -
zá sá nak éve 1979),

b) a Fer tõ-ta vi Nem ze ti Park te rü le tén a Fer tõ-tó
 bioszféra-rezervátumot (az UNESCO ok le vél ado má nyo -
zá sá nak éve 1979),

c) a Hor to bá gyi Nem ze ti Park te rü le tén a Hor to bá gyi
bio szfé ra-re zer vá tu mot (az UNESCO ok le vél ado má nyo -
zá sá nak éve 1979),

d) a Kis kun sá gi Nem ze ti Park te rü le tén a Kis kun sá gi
bio szfé ra-re zer vá tu mot (az UNESCO ok le vél ado má nyo -
zá sá nak éve 1979),

e) a Du na–Ipoly Nem ze ti Park te rü le tén a Pi li si bio -
szféra-rezervátumot (az UNESCO ok le vél ado má nyo zá sá -
nak éve 1981).

2.  §

Az 1.  § sze rin ti bio szfé ra-re zer vá tu mok ki ter je dé sét,
valamint te rü le tük in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
mait az 1–5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2007. évi
33. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fi ze tõk ké rés re meg kap nak
( telefon: 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím:
1394  Budapest 62, Pf. 357).
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3.  §

A ki emel ke dõ ter mé szet vé del mi ér té kek köz vet len
meg óvá sá ra az 1.  § sze rin ti bio szfé ra-re zer vá tu mo kon be -
lül mag te rü let ként je lö löm ki a 6–10. szá mú mel lék le tek -
ben fel so rolt hely raj zi szá mú te rü le te ket.

4.  §

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

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
62/2007. (III. 22.) KE

határozata

határõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, 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  szóló 1996. évi
XLIII. tör vény (Hszt.) 56. § (1) be kez dés d) pont ja és 57. §
(3) be kez dé se alap ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter elõ ter jesz té sé re Bali Jó zsef ha tár õr dan dár tá bor nok
szol gá la ti vi szo nyát 2007. au gusz tus 15-én meg szün te tem, 
és 2007. au gusz tus 16-i ha tállyal nyug ál lo mány ba
 helyezem.

Bu da pest, 2007. már ci us 9.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. már ci us 14.

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

KEH ügy szám: V-5/1157/2007.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
22/2007. (III. 22.) ME

határozata

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács
elnökének és tagjainak megbízásáról

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról szóló
2003. évi XC. tör vé ny 11. § (2) be kez dé se, valamint a
Kuta tási és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács ról szóló
– több ször mó do sí tott – 255/2003. (XII. 24.) Korm. ren de -
let 4. § (1) be kez dé se alap ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter elõ ter jesz té sé re –

Vár ko nyi At ti lát, a Fast Ven tu res Kft. ügy ve ze tõ igaz ga -
tó ját

a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács el nö ki
teen dõinek el lá tá sá val,

Be ne dek Fü lö pöt, a Föld mû ve lés ügyi és Vidékfejlesz -
tési Mi nisz té rium szak ál lam tit ká rát,

dr. Cse pe li Györ gyöt, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium köz po li ti kai igaz ga tó ját,

ifj. Duda Er nõt, a Sol vo Bio tech no ló gi ai Zrt. ve zér igaz -
ga tó ját,

dr. Futó Pé tert, a Mun ka adók és Gyár ipa ro sok Or szá -
gos Szö vet sé gé nek társ el nö két,

dr. Ke mény Lász lót, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kor -
mány fõ ta nács adó ját,

Ko vács Kál mánt, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium ál lam tit ká rát,

Ko vács Zol tánt, az In for ma ti kai Vál lal ko zá sok Szö vet -
sé gé nek el nö két,

Lep sé nyi Ist vánt, a Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or szá -
gos Szö vet sé gé nek társ el nö két,

dr. Man herz Ká rolyt, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té rium szak ál lam tit ká rát,

dr. Mes kó At ti lát, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ -
tit ká rát,

dr. Mol nár Ká rolyt, a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia el -
nö két,

dr. Pa kucs Já nost, a Ma gyar In no vá ci ós Szö vet ség el -
nö két,

dr. Un gár Lász ló fõ or vost, a Szent Ist ván Kór ház Szü lé -
sze ti és Nõ gyó gyá sza ti Osz tá lyá nak ve ze tõ jét,
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Vá mos Zol tánt, a Ge ne ral Elect ric ZRt. tech no ló gi ai
igaz ga tó ját

a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács tag sá gi
te en dõ i nek el lá tá sá val

– a 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig ter je dõ
idõ tar tam ra –

meg bí zom.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
1/2007. (III. 19.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a

egyes állásfoglalásainak hatályon kívül helyezésérõl

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 105/A.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban,
124/A.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban és 143/A.  § (4) be -
kez dé sé ben biz to sí tott ha tás kö ré ben el jár va az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ed di gi ál lás fog la -
lá sa it fe lül vizs gál va meg ál la pít ja, hogy a ko ráb ban ki adott 
OVB-ál lás fog la lá sok egy rész e a vá lasz tá si el já rás ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok vál to zá sai  miatt ide jét múlt meg ál -
la pí tá so kat tar tal maz. Erre te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság a 2. pont ban fel so rolt ál lás fog la lá so kat ha tá -
lyon kí vül he lye zi.

2. Je len ál lás fog la lás köz zé té te lé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a 2/1994. (III. 8.) OVB, 3/1994. (III. 16.) OVB,
4/1994. (III. 16.) OVB, 5/1994. (IV. 19.) OVB, 6/1994.
(V. 2.) OVB, 1/1997. (XI. 18.) OVB, 1/1998. (I. 19.) OVB, 
9/1998. (V. 8.) OVB, 13/1998. (XII. 18.) OVB, 4/2002.
(II. 7.) OVB, 8/2002. (II. 7.) OVB, 9/2002. (III. 7.) OVB,
10/2002. (III. 25.) OVB, 11/2002. (III. 27.) OVB, 16/2002. 
(IV. 10.) OVB, 17/2002. (IV. 15.) OVB, 18/2002. (IV. 15.) 
OVB, 20/2002. (VII. 11.) OVB, 21/2002. (VIII. 8.) OVB,
22/2002. (VIII. 8.) OVB, 24/2002. (IX. 23.) OVB, 1/2003.

(I. 30.) OVB, 4/2003. (III. 1.) OVB, 1/2004. (III. 10.) OVB 
és a 3/2004. (IV. 26.) OVB ál lás fog la lás.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
2/2007. (III. 19.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a

a kampánycsend egyes kérdéseirõl

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 105/A.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban,
115/I.  § (8) be kez dé se a) pont já ban, 124/A.  § (3) be kez dé -
sé nek a) pont já ban és 143/A.  § (4) be kez dé sé ben biz to sí -
tott ha tás kö ré ben el jár va meg vizs gál ta a ko ráb ban el fo ga -
dott OVB-ál lás fog la lá so kat.

A kam pány csend tár gyá ban ki adott ed di gi ál lás fog la lá -
sa it – azo kat az idõ kö zi tör vényi vál to zá sok ra te kin tet tel
rész ben mó do sít va – egy sé ges szer ke zet ben, az aláb bi

állásfoglalásban

adja ki.

A Ve. 2.  §-a sze rint e tör vényt kell al kal maz ni:
„a) az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ra,
b) az Euró pai Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sá ra,
c) a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te -

rek, valamint a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok tag ja i -
nak a vá lasz tá sá ra,

d) a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tag ja i nak meg vá lasz -
tá sá ra,

e) az or szá gos nép sza va zás ra,
f) a he lyi nép sza va zás ra,
g) az or szá gos népi kez de mé nye zés re, to váb bá
h) a he lyi népi kez de mé nye zés re,
i) azok ra a vá lasz tá si el já rá sok ra, ame lyek re e tör vény

al kal ma zá sát jog sza bály el ren de li [az a)–i) pont ban fog lal -
tak együtt: vá lasz tás].”

A vá lasz tá si kam pány ról, a kam pány csend rõl és annak
meg sér té sé rõl – va la mennyi, a 2.  §-ban fel so rolt vá lasz tás -
ra ér vé nyes ál ta lá nos sza bá lyai kö zött – a Ve. az aláb bi ak -
ban ren del ke zik:

„40.  § (1) A vá lasz tá si kam pány a vá lasz tás ki tû zé sé tõl a 
sza va zást meg elõ zõ nap 0 órá ig tart.

(2) A sza va zást meg elõ zõ nap 0 órá tól a sza va zás be fe -
je zé sé ig vá lasz tá si kam pányt foly tat ni ti los (kam pány -
csend).
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41.  § A kam pány csend meg sér té sé nek mi nõ sül a vá lasz -
tó pol gá rok vá lasz tói aka ra tá nak be fo lyá so lá sa, így kü lö -
nö sen: a vá lasz tó pol gá rok szá má ra a je lölt vagy a je lö lõ
szer ve zet ál tal in gye ne sen jut ta tott szol gál ta tás (sza va zás -
ra tör té nõ szer ve zett szál lí tás, étel-ital adá sa), párt jel vé -
nyek, zász lók, párt szim bó lu mok, a je lölt fény ké pét vagy
ne vét tar tal ma zó tár gyak osz to ga tá sa, vá lasz tá si pla kát
(a továb biak ban: pla kát) el he lye zé se, a vá lasz tói aka rat be -
fo lyá so lá sá ra al kal mas in for má ci ók szol gál ta tá sa elekt ro -
ni kus vagy más úton.”

1. A kam pány csend meg sér té sé nek mi nõ sül, ha a kam -
pány csend ide jé re bár ki po li ti kai gyû lést, tün te tést szer -
vez, ve zet, vagy ab ban részt vesz.

2. A kam pány csend idõ sza ká ban párt jel vé nyek, zász -
lók, szim bó lu mok, a je lölt vagy je lö lõ szer ve zet ne vét,
illetve fény ké pét tar tal ma zó tár gyak (a továb biak ban
együtt: párt szim bó lu mok) osz to ga tá sa al kal mas a vá lasz -
tó pol gá rok vá lasz tói aka ra tá nak be fo lyá so lá sá ra, en nek
kö vet kez té ben bár ki szá má ra ti los.

Te kin tet tel arra, hogy a vá lasz tá si bi zott sá gok (sza va -
zat szám lá ló bi zott sá gok) és a vá lasz tá si iro dák (a továb -
biak ban együtt: vá lasz tá si szer vek) tag ja i nak ki emelt fel -
ada ta és fe le lõs sé ge a vá lasz tá sok tisz ta sá gá nak biz to sí tá -
sa, a vá lasz tá sok tör vényes le bo nyo lí tá sa, a pár tat lan ság
ér vé nye sí té se [Ve. 21.  §, 30.  § (2) és 35.  § (1) be kez dé sei],
a vá lasz tá si szer vek tag jai a kam pány csend idõ sza ká ban
párt szim bó lu mo kat nem hasz nál hat nak, nem osz to gat hat -
nak, azo kat ru há za tu kon nem vi sel he tik. Ti los to váb bá
párt szim bó lu mok hasz ná la ta a vá lasz tá si szer vek hi va ta los 
he lyi sé ge i ben, így kü lö nö sen a sza va zó he lyi sé gek ben.

A kam pány csend idõ sza ká ban sem ti los azon ban azok -
nak a jel ké pek nek, zász lók nak a ki tû zé se, hasz ná la ta a vá -
lasz tá si szer vek hi va ta los he lyi sé ge i ben (így kü lö nö sen a
sza va zó he lyi sé gek ben), ame lye ket a Ma gyar Köz tár sa ság
nem ze ti jel ké pe i nek és a Ma gyar Köz tár sa ság ra uta ló el ne -
ve zés nek a hasz ná la tá ról  szóló 1995. évi LXXXIII. tör -
vény alap ján az ál lam i és a he lyi ön kor mány za ti szer vek
köz épü le te i re ál lan dó jel leg gel ki kell tûz ni, il le tõ leg fel
kell von ni.

3. A kam pány csend ide je alatt a vá lasz tá sok kal kap cso -
la tos köz vé le mény-ku ta tás ered mé nyét nem sza bad nyil -
vá nos ság ra hoz ni. A kam pány csend meg sér té se szem pont -
já ból a nyil vá nos ság ra ho za tal, a köz zé té tel, a meg je le ní -
tés, valamint a tar ta lom fris sí té sé nek idõ pont ja irány adó.

Ezért a kam pány csend meg sér té sé nek mi nõ sül, ha
annak kez de tét köve tõen az írott vagy elekt ro ni kus mé -
dium a vá lasz tás sal kap cso la tos, már nyil vá nos ság ra ho -
zott köz vé le mény-ku ta tá si ered ményt köz zé tesz, füg get le -
nül at tól, hogy az adott köz vé le mény-ku ta tást mi kor
 végezték.

4. Nem va ló sul meg kam pány csend sér tés, ha a kam -
pány csend be áll tát meg elõ zõ en meg je lent, a vá lasz tói aka -

rat be fo lyá so lá sá ra al kal mas in for má ci ó kat tar tal ma zó saj -
tó ter mé kek a kam pány csend ide jén ad di gi ter jesz té si he -
lyü kön, a kam pány csend be áll tát meg elõ zõ fel té te lek kel
to vább ra is meg vá sá rol ha tók.

A kam pány csend meg sér té sét je len ti azon ban, ha az
ilyen írott saj tó ter mék ter jesz té sé nek kez de te a kam pány -
csend nap ja.

5. Nem mi nõ sül a kam pány csend meg sér té sé nek, ha a
kam pány csend be áll tát meg elõ zõ en köz zé tett, a je löl tek -
kel vagy je lö lõ szer ve ze tek kel kap cso la tos in for má ció el -
ér he tõ az elekt ro ni kus tar ta lom szol gál ta tó ol da lán, akár a
kam pány csend ide je alatt is. A kam pány csend meg sér té sét 
je len ti azon ban, ha annak be áll ta után az elekt ro ni kus tar -
ta lom szol gál ta tó akár ko ráb bi, akár a kam pány csend ide je
alatt ke let ke zett ilyen in for má ci ó kat tesz köz zé, vagy azo -
kat fris sí ti.

6. A kam pány csend meg sér té sé nek mi nõ sül, ha annak
be áll ta után bár mely írott vagy elekt ro ni kus mé di um a vá -
lasz tás sal össze füg gés be hoz ha tó sze mélyt vagy je lö lõ
szer ve ze tet em lít vagy sze re pel tet, így kü lö nö sen a je löl tek 
szá má ról és össze té te lé rõl, az eset le ges vissza lé pé sek rõl
in for má ci ót szol gál tat, amennyi ben ez a cse lek mény al kal -
mas a vá lasz tó pol gá rok vá lasz tói aka ra tá nak be fo lyá so lá -
sá ra. Ez a ti la lom irány adó a ko ráb ban fel vett prog ra mok
is mét lé sé re is. A kam pány csend ide jén a ki e sett je lölt rõl
 szóló tá jé koz ta tás ra a Ve. 67.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben a 
sza va zat szám lá ló bi zott ság jo go sult.

7. A kam pány csend meg sér té sé nek mi nõ sül az olyan
ma ga tar tás, ami kor je löl tek, je lö lõ szer ve ze tek vagy má -
sok szer ve zet ten – a kam pány csend idõ sza ka alatt – a vá -
lasz tó pol gá rok ré szé re azok kü lön ké ré se vagy elõ ze tes
fel ha tal ma zá sa nél kül a vá lasz tá son tör té nõ rész vé tel re,
egyes je löl tek vagy je lö lõ szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra buz dí -
tó SMS-t, e-ma ilt vagy au to ma ti zált hí vás mó dú üze ne te ket 
kül de nek.

8. A köz sze rep lõ je löl tek vagy je lö lõ szer ve ze tek lis -
táin sze rep lõ sze mé lyek ál tal írt in ter ne tes napló, és a je löl -
tek vagy je lö lõ szer ve ze tek hon lap jai a kam pány csend
alatt nem fris sít he tõk, azok adat tar tal ma nem vál toz tat ha tó 
meg. E kor lá to zás füg get len at tól, hogy a hon la pot tar tal -
ma zó adat hor do zó esz közt hol he lyez ték el, ha annak adat -
tar tal ma Ma gyar or szág ról elekt ro ni kus úton el ér he tõ.
Kam pány csend sér tést azon ban csak a ma gyar jog ha tó ság
alá tar to zó sze mély vagy szer ve zet kö vet het el.

9. A vá lasz tó pol gá rok kü lön, elõ ze tes meg ren de lé se
alap ján, az ál ta luk meg adott e-ma il cím re elekt ro ni kus
úton el jut ta tott tá jé koz ta tás vagy egyéb in for má ció meg -
kül dé se – annak konk rét tar tal má tól füg get le nül – az ön -
kén tes ség kö vet kez té ben nem al kal mas a vá lasz tó pol gá -
rok vá lasz tói aka ra tá nak be fo lyá so lá sá ra, így a kam pány -
csend meg sér té sét sem va ló sít ja meg.
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10. Az ál lam pol gá rok, mint ma gán sze mé lyek kö zöt ti
sze mé lyes kom mu ni ká ció – tar tal má tól és for má já tól
[a töb bi kö zött le vél, SMS, e-ma il, in ter ne tes napló
(blog/)] füg get le nül – nem va ló sít ja meg a kam pány csend
meg sér té sét.

11. A mû sor szol gál ta tók nak a vá lasz tá si kam pány ban
való köz re mû kö dé sé rõl az ál ta lá nos sza bá lyok kö zött a
Ve. 44–44/A.  §-ai, míg az egyes vá lasz tá sok ra vo nat ko zó
kü lön le ges ren del ke zé sek kö zött a 93.  § (az or szág gyû lé si
kép vi se lõk vá lasz tá sa) és a 106.  § (a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lõk és pol gár mes te rek vá lasz tá sa) szól nak. Ezek
nem ál la pí ta nak meg spe ci á lis sza bá lyo kat a mû sor szol -
gál ta tók nak a kam pány csend alat ti ma ga tar tá sá ra. Eb bõl
kö vet ke zõ en va la mennyi vá lasz tás te kin te té ben, mind az
or szá gos, mind a re gi o ná lis, mind a he lyi mû sor szol gál ta -
tók kam pány csend alat ti mû kö dé sé re a Ve. 41.  §-ában fog -
lal tak az irány adók, fi gye lem mel a 6. pont ban foglal -
takra is.

A mû sor nak, il le tõ leg az in for má ció szol gál ta tás nak a
vá lasz tás sal való össze füg gé sét, to váb bá a vá lasz tó pol gá -
rok vá lasz tói aka ra tá nak be fo lyá so lás ra való al kal mas sá -
gát azon ban min den eset ben az adott vá lasz tás ra vo nat koz -
tat va kell vizs gál ni. Kam pány csend sér tés csak ak kor ál la -
pít ha tó meg, ha a mû sor (in for má ció szol gál ta tás) az adott
vá lasz tás sal köz vet len össze füg gés ben áll, és tar tal ma az
adott vá lasz tás te kin te té ben – ob jek tí ve – al kal mas a
válasz tói aka rat be fo lyá so lá sá ra.

12. Je len ál lás fog la lás köz zé té te lé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a 7/1994. (V. 5.) OVB, a 11/1998. (V. 18.)
OVB, a 13/2002. (IV. 2.) OVB, a 14/2002. (IV. 4.) OVB, a
6/2006. (III. 9.) OVB és a 14/2006. (IV. 18.) OVB ál lás -
fog la lás.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
96/2007. (III. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va dr. Ker tai  Au rél (1104 Bu da pest, Kada u.
97.) ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen az annak a Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság -
hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz [1051
Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729] le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Dr. Ker tai Au rél 2007. feb ru ár 21-én or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá -
nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá -
si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„A ha szon ori en tált, la kos ság ter he it nö ve lõ több-biz to -
sí tós rend szer HELYETT az egy sé ges, egy biz to sí tós szo li -
da ri tás ala pú ál lam i, egyen lõ esé lyû hoz zá fé rést nyúj tó tár -
sa da lom biz to sí tá si egész ség biz to sí tást tá mo ga tom, ezért
ké rem az ügy dön tõ nép sza va zás ki írá sát, az aláb bi ak sze -
rint: ha szon ori en tált, la kos ság ter he it nö ve lõ több-biz to sí -
tós rend szer le gyen-e Ma gyar or szá gon: igen-nem.”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá val kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe -
le l meg a Ve.-ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom nak és a
Ren de let ben meg ha tá ro zott min tá nak.

Hi ány zik, illetve nem pon tos az alá írás gyûj tõ ív több ro -
va ta, így nem sze re pel raj ta a hi te le sí tés re szol gá ló szö veg -
rész, nem „alá írás gyûj tõ ív” a cím, valamint hi ány zik a fel -
hí vás, amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést
csak egy alá írás sal tá mo gat hat ja. Nem a Ren de let ben meg -
ha tá ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé ce és
„az alá írást gyûj tõ pol gár alá írá sa” szö veg rész, to váb bá az
alá írás gyûj tõ íven több let tar ta lom sze re pel a ren de let be li
min tá hoz ké pest.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megta -
gadta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
97/2007. (III. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
131/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Pe da gó gu sok Szak szer ve ze te (1068 Bu da pest, Vá ros li ge ti 
fa sor 10.) kép vi se le té ben el já ró Var ga Lász ló ál tal be nyúj -
tott or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
hite lesítése tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat ellen az annak a Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság -
hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz [1051
Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729] le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Var ga Lász ló 2007. feb ru ár 23-án or szá gos népi kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta
be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ sze re pel:

„A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá nak 28/D.  §-a
alap ján, alul írot tak kez de mé nyez zük, hogy az Or szág gyû -
lés tûz ze na pi rend jé re és tár gyal ja meg azt a köz al kal ma -
zot ti elõ me ne te li rend szert, amely iga zo dik a mi ni mál bér -
hez, és biz to sít ja az Alkot mány 70/B.  § (3) be kez dé sé ben
meg fo gal ma zott, a vég zett mun ka mennyi sé gé vel és mi nõ -
sé gé vel ará nyos jö ve de lem hez való jog ér vé nye sü lé sét az
Or szág gyû lés 63/2002. (X. 4.) OGY ha tá ro za tá nak meg -
fele lõen.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai,
valamint a meg tár gya lás ra ja va solt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §
(3)–(5) be kez dé se in, valamint 131.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
98/2007. (III. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. Ha lász Jó zsef ál tal a PAJZS Szö vet ség
kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen az annak a Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság -
hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál [1051
Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729] le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Dr. Ha lász Jó zsef 2007. feb ru ár 20-án nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

„Akar ja-e Ön, hogy az új ra fo gal ma zott EU-Al kot mány
ma gyar or szá gi tör vénybe ik ta tá sá ról nép sza va zás dönt -
sön?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
nép sza va zás ra bo csá ta ni kí vánt kér dés nem egy ér tel mû,
mert annak két fé le ér tel me zé se le het sé ges. Az egyik ér tel -
me zés sze rint egy ma még nem lé te zõ „EU-Al kot mány”
ké sõb bi, nép sza va zás sal tör té nõ meg erõ sí té sé rõl kí ván a
kez de mé nye zõ or szá gos nép sza va zást tar ta ni. A má sik ér -
tel me zés sze rint a még nem lé te zõ, de ké sõbb meg al ko tás -
ra ke rü lõ „EU-Al kot mányt” kí ván ja elõ ze tesen nép sza va -
zás ra bo csá ta ni.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg jegy zi azt is,
hogy az elsõ ér tel me zés ese tén a hi te le sí tés meg ta ga dá sá -
nak to váb bi oka is van. Az Alkot mány bíró ság 57/2004.
(XII. 14.) AB ha tá ro za tá ban már fog lal ko zott az zal a prob -
lé má val, hogy le het-e va la mely or szá gos nép sza va zás kez -
de mé nye zõ je va la mely má sik, ko ráb bi nép sza va zás. Az
Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy „Az Alkot mány
200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé hez köti a kö te le -
zõ en el ren de len dõ nép sza va zást; e kez de mé nye zés meg -
va ló sí tá sá nak mód ja azon ban az alá írás gyûj tõ ív alá írá sa,
és nem pe dig a nép sza va zá son ki fej tett vá lasz tó pol gá ri
aka rat. A konk rét (az OVB, illetve jog or vos la ti fó rum ként
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az Alkot mány bíró ság ál tal meg vizs gált) kér dés tá mo ga tá -
sá ra össze gyûj tött 200 000 alá írás ön ma gá ban ki vált ja azt
a jog kö vet kez ményt, hogy az adott kér dés ben az Or szág -
gyû lés nek nép sza va zást kell el ren del nie, és az ér vé nyes és
ered mé nyes nép sza va zás so rán ho zott dön tést az Or szág -
gyû lés kö te les vég re haj ta ni. Az Alkot mány alap ján te hát
nem szük sé ges, de nem is le het sé ges, hogy a népsza -
vazás kez de mé nye zõ je egy má sik, ko ráb bi nép sza va zás
 legyen.”.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  §-án, az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény 2.  §-án és a 10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos -
lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. február 9-i ülésérõl

Az OÉT na pi rend re tûz te és meg vi tat ta az egyes mun ka -
ügyi tár gyú és más kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá -
ról  szóló tör vényjavaslat ter ve ze tét.

A kor mány za ti ol dal ál tal ja va solt mó do sí tá si ja vas la tok 
egy részt az egyes mun ka jo gi sza bá lyok pon to sí tá sát, a
jog al kal ma zá si gya kor lat szá má ra egy ér tel mû vé té te lét cé -
loz ták, más részt a mun ka vál la lók nak a mun ka vi szony ra
épü lõ jo ga it kí ván ták erõ sí te ni, fo ko zot tan elõ se gít ve a
bér biz ton ság erõ sí té sét. Az Alkot mány bíró ság dön té sé nek 
meg fele lõen, a mó do sí tá si ja vas la tok kö zött sze re pelt a
sza bad ság ki adá sá ról  szóló jog sza bály mó do sí tá sa.

A tör vénymódosítási ja vas la tok kal kap cso lat ban a mun -
ka vál la lói és a mun kál ta tói ol dal ré szé rõl az aláb bi vé le -
mé nyek fo gal ma zód tak meg:

a) A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, hogy azt az alap el vet
el fo gad ja, mely sze rint a sza bad sá got az ese dé kes sé gé nek
évé ben kell ki ad ni. A kor mány ja vas la tát rész ben el fo gad -
ha tó nak tart ja.

A prob le ma ti kus hely ze tek bõl adó dó át hú zó dó sza bad -
sá got jú ni us 30-ig, kol lek tív szer zõ dés ese té ben ké sõb bi
idõ pon tot ja va sol ja meg ha tá roz ni. 2007-et mint át me ne ti
évet ja va sol ja ke zel ni, s 2006. év rõl ke let ke zõ sza bad sá -

gok de cem ber 31-ig tör té nõ ki adá sá nak igény be vé te lét tá -
mo gat ja.

Ja va sol ta to váb bá, hogy a tör vény a mun ka vál laló ké ré -
sé re te gye le he tõ vé a sza bad ság össze gyûj té sét (pl. gyer -
mek szü le té se ese té re) és jól sza bá lyo zott fel té te lek mel lett 
– a mun ka vál laló ké ré sé re – le gyen le he tõ ség a sza bad ság
pénz be li meg vál tá sá ra is.

A mun ka erõ-köl csön zés re vo nat ko zó an fenn tart ja ál lás -
pont ját, hogy az egész kér dést át fo gó an kell át te kin te ni,
mert egyes alap kér dé sek kel az oldal nem ért egyet.

To váb bá nem ért egyet, hogy a csõd el já rás fo lya mán a
ki fi zet he tõ összeg négy sze res rõl öt szö rö sé re emel ked jen.

b) A mun ka vál la lói ol dal ál lás pont ja sze rint a sza bad -
sá got az ese dé kes ség évé ben kell ki ad ni. Az alap sza bad -
ság egy ne gye dé re  szólóan az ol dal el fo gad ta, hogy
amennyi ben az bal eset, ele mi csa pás vagy sú lyos kár,
 továbbá az éle tet, egész sé get, tes ti ép sé get fe nye ge tõ köz -
vet len és sú lyos  veszély meg elõ zé se, il le tõ leg el há rí tá sa
ér de ké ben szük sé ges, át vi he tõ le gyen a kö vet ke zõ év már -
ci us 31-ig. E ha tár idõ kol lek tív szer zõ dés ál ta li meg -
hosszab bí tá sát nem tar tot ta el fo gad ha tó nak. Az ol dal ja va -
sol ta, hogy az alap szabadság azon egy ne gye dé bõl, ame -
lyet a mun kál ta tó a mun ka vál laló ké ré sé nek meg fe le lõ
idõ pont ban kö te les ki ad ni, há rom na pot a mun ka vál laló
– rend kí vü li élet hely zet ese tén – a ti zen öt na pos be je len té -
si ha tár idõ be tar tá sa nél kül ve hes sen igény be. Át me ne ti
év ként ja va sol ta ke zel ni 2007-et: a ko ráb ban fel hal mo zó -
dott sza bad sá gok ki adá sá nak ha tá ri de jé ül 2007. jú ni us
30-át tar tot ta in do kolt nak meg ha tá roz ni. A köz szfé rá ban
– azon be lül is a köz al kal ma zot tak ese té ben – fel hal mo zó -
dott je len tõs mennyi sé gû ki nem vett sza bad ság oka ként az 
ol dal rész ben az in do ko lat lan lét szám le épí té se ket je löl te
meg. A fel hal mo zó dott, valamint az éven ként ke let ke zõ
sza bad sá gok ki adá sá hoz eb ben a szfé rá ban szük sé ges nek
tar tot ta, hogy a kor mány zat te remt sen mo bil mun ka -
erõ-for rá so kat.

A tör vénytervezet 1.  §-ához az ol dal az aláb bi szö veg ja -
vas la tot adta át:

„65.  § (1) Az üze mi ta ná cso kat együtt dön té si jog il le ti
meg:

a) a jó lé ti jel le gû in téz mé nyek és in gat la nok hasz no sí -
tá sa, illetve

b) a kol lek tív szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott jó lé ti célú 
pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa te kin te té ben.”

Az ol dal a mun ka erõ-köl csön zés re vo nat ko zó an a
 Munka Tör vény köny ve 193/G.  § (8) pont já nak a tör -
vénytervezet 6.  § (5) pont ja sze rin ti mó do sí tá sá val nem ér -
tett egyet.

Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy az Or szág gyû lés nek be -
nyúj tott tör vényjavaslatról az egyez te tést foly tat ja.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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07.0959 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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

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

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

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

Cégközlöny CD

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

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

Közbeszerzési Értesítõ

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

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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


