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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XXVI.
tör vény

az államot megilletõ szavazatelsõbbségi részvény
jogintézményének megszüntetésérõl és egyes
tör vényeknek a megszüntetéssel összefüggõ

módosításáról*

An nak ér de ké ben, hogy az ál lam szá má ra szavazat -
elsõbbséget biz to sí tó rész vény jog in téz mé nye az eu ró pai
kö zös sé gi jog gal össz hang ban meg szün te tés re ke rül jön,
az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § (1) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon
ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Priv. tv.) 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyos mel lék le té -
ben fel so rolt gaz da sá gi tár sa sá gok ál tal a Priv. tv.
7.  §-ának (5) be kez dé se, il let ve jog sza bály vagy kor mány -
ha tá ro zat alap ján ki bo csá tott rész vény hez a Priv. tv. 7.  §-a, 
il let ve jog sza bály vagy kor mány ha tá ro zat alap ján fû zõ dõ
el sõbb sé gi jo go kat a tár sa ság leg fõbb szer ve kö te les
megszün tetni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké -
ben az érin tett gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve az e tör -
vény hatályba lépését kö ve tõ 90 na pon be lül kö te les a tár -
sa ság alap sza bá lyát e tör vény ren del ke zé sei sze rint mó do -
sí ta ni.

(3) Amennyi ben a tár sa ság nem tesz ele get a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek, az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott rész vé nyek hez fû zõ dõ jo gok e tör vény
ere jé nél fog va meg szûn nek, és a rész vény törzs rész vénnyé 
ala kul át.

2.  § A Priv. tv. a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:

„8/A.  § (1) Az or szág ener gia el lá tá sá nak biz ton sá ga
szem pont já ból stra té gi ai je len tõ sé gû gaz da sá gi tár sa ság
igaz ga tó sá gá nak és fel ügye lõ bi zott sá gá nak egy-egy tag ját
vagy igaz ga tó ta ná csá nak egy tag ját a Ma gyar Ener gia
 Hivatal je lö li.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. áp ri lis 16-i ülés nap ján fo gad ta el

(2) Az or szág ener gia el lá tá sá nak biz ton sá ga szem -
pont já ból stra té gi ai je len tõ sé gû gaz da sá gi tár sa ság nak
mi nõ sül va la mennyi, az e tör vény 2007. ja nu ár 1-jén ha -
tá lyos mel lék le té ben meg je lölt, vil la mos ener gia-ipa ri
vagy föld gáz ipa ri en ge dé lyes te vé keny sé get vég zõ gaz -
da sá gi tár sa ság, il let ve a tár sa ság nak a vil la mos ener -
gia-ipa ri vagy föld gáz ipa ri en ge dély kö te les te vé keny -
sé get vég zõ jog utód ja.”

3.  § A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
(a továb biak ban: VET) 10.  §-a a kö vet ke zõ zs) pont tal egé -
szül ki:

[A Hi va tal vil la mos ener gia-el lá tás sal, a vil la mos -
ener gia-el lá tás biz ton sá gá nak  és a villamosenergia -
piac ha té kony mû kö dé sé nek fel ügye le té vel, to váb bá az
egyen lõ  bánásmód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sí té sé vel,
és a ha tá sos ver seny elõ se gí té sé vel kap cso la tos fel ada -
tai kö ré ben]

„zs) je lö li az or szág vil la mos ener gia-el lá tá sá nak biz -
ton sá ga szem pont já ból stra té gi ai je len tõ sé gû gaz da sá gi
tár sa ság igaz ga tó sá gá nak és fel ügye lõ bi zott sá gá nak egy-
 egy tag ját vagy igaz ga tó ta ná csá nak egy tag ját.”

4.  § A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: GET) 4.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
zs) pont tal egé szül ki:

[A Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal)
föld gáz el lá tás sal, a föld gáz el lá tás biz ton sá gá nak és a
föld gáz pi ac ha té kony mû kö dé sé nek fel ügye le té vel, to váb -
bá az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek érvényesí -
tésével és a ha tá sos ver seny elõ se gí té sé vel kap cso la tos
 feladatai a kö vet ke zõk:]

„zs) je lö li az or szág föld gáz el lá tá sá nak biz ton sá ga
szem pont já ból stra té gi ai je len tõ sé gû gaz da sá gi tár sa ság
igaz ga tó sá gá nak és fel ügye lõ bi zott sá gá nak egy-egy tag ját
vagy igaz ga tó ta ná csá nak egy tag ját.”

5.  § A VET a kö vet ke zõ 10/B.  §-sal egé szül ki:
„10/B.  § (1) A Ma gyar Ener gia Hi va tal ál tal je lölt sze -

mély jo go sult részt ven ni az or szág vil la mos ener gia-el lá -
tá sá nak biz ton sá ga szem pont já ból stra té gi ai je len tõ sé gû,
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott gaz da sá gi tár sa ság ügy -
ve ze té sé ben, il let ve a gaz da sá gi tár sa ság mû kö dé sé nek
 ellenõrzésében.

(2) A Ma gyar Ener gia Hi va tal ál tal je lölt sze mélyt
a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve kö te les a je lö lést
 követõ elsõ ülé sén az igaz ga tó ság vagy az igaz ga tó ta nács,
il let ve a fel ügye lõ bi zott ság tag já vá vá lasz ta ni, ki vé ve, ha
a je lölt tel szem ben tör vény ben fog lalt ki zá ró ok áll fenn.
Eb ben az eset ben újabb je lö lést kell kér ni.
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(3) A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mély sza -
va za ti jog gal nem ren del ke zik, az igaz ga tó ság vagy az
igaz ga tó ta nács, il let ve a fel ügye lõ bi zott ság ülé sén ki zá ró -
lag ta nács ko zá si jog gal vesz részt. A ha tá ro zat ké pes ség
szá mí tá sá nál e sze mélyt fi gyel men kí vül kell hagy ni.

(4) A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mélyt
a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve csak a Ma gyar Ener gia 
Hi va tal ja vas la tá ra hív hat ja vissza, ki vé ve, ha a Ma gyar
Ener gia Hi va tal tör vény ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok el le -
né re a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn
 belül nem tesz ele get vissza hí vá si, il let ve az új tag ra vo nat -
ko zó je lö lé si kö te le zett sé gé nek.”

6.  § A GET a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:

„4/A.  § (1) A Ma gyar Ener gia Hi va tal ál tal je lölt sze -
mély jo go sult részt ven ni az or szág föld gáz-el lá tá sá nak
biz ton sá ga szem pont já ból stra té gi ai je len tõ sé gû, kü lön
tör vény ben meg ha tá ro zott gaz da sá gi tár sa ság ügy ve ze té -
sé ben, il let ve a gaz da sá gi tár sa ság mû kö dé sé nek el len õr -
zé sé ben.

(2) A Ma gyar Ener gia Hi va tal ál tal je lölt sze mélyt a
gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve kö te les a je lö lést kö ve tõ 
elsõ ülé sén az igaz ga tó ság vagy az igaz ga tó ta nács, il let ve
a fel ügye lõ bi zott ság tag já vá vá lasz ta ni, ki vé ve, ha a je lölt -
tel szem ben tör vény ben fog lalt ki zá ró ok áll fenn. Eb ben
az eset ben újabb je lö lést kell kér ni.

(3) A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mély
sza va za ti jog gal nem ren del ke zik, az igaz ga tó ság vagy
az igaz ga tó ta nács, il let ve a fel ügye lõ bi zott ság ülé sén
ki zá ró lag ta nács ko zá si jog gal vesz részt. A ha tá ro zat ké -
pes ség szá mí tá sá nál e sze mélyt fi gyel men kí vül kell
hagy ni.

(4) A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mélyt a
gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve csak a Ma gyar Ener gia
Hi va tal ja vas la tá ra hív hat ja vissza, ki vé ve, ha a Ma gyar
Ener gia Hi va tal tör vény ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok el le -
né re a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn
 belül nem tesz ele get vissza hí vá si, il let ve az új tag ra vo nat -
ko zó je lö lé si kö te le zett sé gé nek.”

7.  § A Ma gyar Ener gia Hi va tal a Priv. tv. 8/A.  §-a alap -
ján az or szág ener gia el lá tá sá nak biz ton sá ga szem pont já -
ból stra té gi ai je len tõ sé gû gaz da sá gi tár sa ság igaz ga tó sá gá -
nak és fel ügye lõ bi zott sá gá nak egy-egy tag ját, il let ve
igazgató tanácsának egy tag ját elsõ al ka lom mal az e tör -
vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül je lö li.

8.  § A Priv. tv. mel lék le té nek he lyé be e tör vény mel lék -
le te lép.

9.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel ha tá lyát vesz ti

a) a Priv. tv. 7.  §-ának (5)–(8) és (10) be kez dé se,

b) a kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény 2.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „vagy tar tós ki sebb sé gi
ál la mi tu laj do ni ré sze se dés ese tén sza va zat el sõbb sé gi
rész vénnyel” szö veg rész, va la mint a 2.  §-ának (2) be kez -
dé se,

c) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
9/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 33.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban a „vagy tar tós ki sebb sé gi ál la mi tu laj do ni
 részesedés ese tén sza va zat el sõbb sé gi rész vénnyel” szö -
veg rész,

d) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény 286.  §-ának (4) be kez dé se.

(3) A kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény 2.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ból a „vagy tar tós ki sebb sé gi
tu laj do ni ré sze se dés ese tén sza va zat el sõbb sé gi rész -
vénnyel” szö veg rész ha tá lyon kí vül he lye zé se nem érin ti
azon gaz da sá gi tár sa sá gok kon cesszi ós te vé keny ség vég -
zé sé re vo nat ko zó jo go sult sá gát, ame lyek ben 2003. de -
cem ber 31. nap ján az ál lam 1 db sza va zat el sõbb sé gi rész -
vénnyel ren del ke zett.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel ha tá lyát vesz ti to váb bá

a) az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról 
 szóló 1997. évi LXXVI. tör vény 1.  §-a;

b) az adótör vények, a szám vi te li tör vény és egyes más
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXXIII. tör vény
69.  §-a.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Melléklet 
a 2007. évi XXVI. tör vényhez

„Melléklet
az 1995. évi XXXIX. tör vényhez

A tar tós ál la mi tu laj do nú tár sa sá gi ré sze se dés sel mû kö -
dõ tár sa sá gok – az ál la mi tu laj don ará nyá nak és az ál la mi
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tag sá gi (rész vény esi) jo go kat gya kor ló mi nisz ter, il le tõ leg
szerv meg je lö lé sé vel – a kö vet ke zõk:

Tár sa ság neve

Tar tós ál la mi
ré sze se dés

leg ala cso nyabb
mér té ke

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló szerv:
Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt.

Nem ze ti Tan könyv ki adó Rt. 25%
+1 sza va zat

Ma gyar Vil la mos mû vek Rt. 99%

Bu da pest Air port Rt. 25%
+1 sza va zat

Ba la ton fel vi dé ki Erdõ és Fa fel dol go zó Rt. 100%

Dél al föl di Er dé sze ti Rt. 100%

Észak-ma gyar or szá gi Er dõ gaz da sá gi Rt. 100%

Ge men ci Er dõ- és Vad gaz da ság Rt. 100%

„Gyu laj” Er dé sze ti és Va dá sza ti Rt. 100%

Ipoly Erdõ Rt. 100%

Kis al föl di Er dõ gaz da ság Rt. 100%

Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Rt. 100%

Mát ra-Nyu gat bük ki Erdõ és
Fafeldol gozó Rt.

100%

Me cse ki Er dé sze ti Rt. 100%

Nagy kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Rt. 100%

Nyír sé gi Er dé sze ti Rt. 100%

Pi li si Park er dõ gaz da ság Rt. 100%

So mo gyi Er dé sze ti és Fa ipa ri Rt. 100%

Szom bat he lyi Er dé sze ti Rt. 100%

Ta nul má nyi Er dõ gaz da ság Rt. 100%

VADEX Me zõ föl di Er dõ- és
Vad gaz dál ko dá si Rt.

100%

Vér te si Er dé sze ti és Fa ipa ri Rt. 100%

Za lai Er dé sze ti és Fa ipa ri Rt. 100%

TISZAVÍZ Kft. 100%

He ren di Por ce lán ma nu fak tú ra Rt. 25%
+1 sza va zat

Sze ren cse já ték Rt. 100%

Exim bank Rt. 25%
+1 sza va zat

MEHIB Rt. 25%
+1 sza va zat

Ma gyar Pos ta Rt. 100%

To kaj Ke res ke dõ ház Rt. 99%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter

Ma gyar Ál lam vas utak Rt. 100%

Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. 25%
+1 sza va zat

Tár sa ság neve

Tar tós ál la mi
ré sze se dés

leg ala cso nyabb
mér té ke

Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Rt. 50%
+1 sza va zat

Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Rt.
(KTI Rt.)

50%
+1 sza va zat

Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi
Szol gá lat Zrt.

100%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

Vil la mos ener gia-ipa ri Ku ta tó In té zet Rt. 50%
+1 sza va zat

ExVÁ Rob ba nás biz tos Vil la mos
Be ren de zé se ket Vizs gá ló Kht.

100%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: 
gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. 100%

Ma gyar Be fek te té si és
Kereskedelem fejlesztési Kht.

50%
+1 sza va zat

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,

a Ge o dé zi ai és Tér ké pé sze ti Rt. te kin te té ben
a tér ké pé sze tért fe le lõs mi nisz ter

Ál lat te nyész té si Tel je sít mény vizs gá ló Kft. 75%

Ma gyar Tej gaz da sá gi Kí sér le ti In té zet Kft. 100%

Zöld ség ter mesz té si Ku ta tó In té zet Rt. 100%

Ag ros ter Be su gár zó Rt. 25%
+1 sza va zat

Con cor dia Köz rak tár Rt. 100%

ATEV Fe hér je fel dol go zó Rt. 25%
+1 sza va zat

Ge o dé zi ai és Tér ké pé sze ti Rt. 25%
+1 sza va zat

Or szá gos Mes ter sé ges Ter mé ke nyí tõ Rt. 25%
+1 sza va zat

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter

Hor to bá gyi Gén meg õr zõ Kht. 100%

Hor to bá gyi Hal gaz da sá gi Rt. 100%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter

Du na men ti Re gi o ná lis Víz mû Rt. 50%
+1 sza va zat

Du nán tú li Re gi o ná lis Víz mû Rt. 50%
+1 sza va zat

Észak-du nán tú li Re gi o ná lis Víz mû Rt. 50%
+1 sza va zat

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Víz mû Rt.

50%
+1 sza va zat
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Tár sa ság neve

Tar tós ál la mi
ré sze se dés

leg ala cso nyabb
mér té ke

Ti sza men ti Re gi o ná lis Víz mû Rt. 50%
+1 sza va zat

Víz gaz dál ko dá si Tu do má nyos Ku ta tó Kht. 
(VITUKI)

50%
+1 sza va zat

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló szerv:
Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány

Ago ra Ipar i Kft. 100%

Erfo Ipar i Kht. 100%

Kéz mû Kht. 100%

Fõ ke fe Kht. 100%

Sa va ria Nett-Pack Kft. 100%

Sze ge di SZEFO Rt. 100%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter

Gyógy nö vény ku ta tó In té zet Rt. 25%
+1 sza va zat

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter

Nem ze ti Szín ház Rt. 100%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
hon véd ele mért fe le lõs

 mi nisz ter

HM ARCOM Kom mu ni ká ció tech ni kai Rt. 50%
+1 sza va zat

HM ARZENÁL Elekt ro me cha ni kai Rt. 50%
+1 sza va zat

HM CURRUS Gö döl lõi
Harcjármûtech nika Rt.

50%
+1 sza va zat

HM Elekt ro ni kai Igaz ga tó ság Rt. 100%

HM Bu da pes ti Er dõ gaz da sá gi Rt. 100%

HM Ka szói Er dõ gaz da sá gi Rt. 100%

HM VERGA Veszp ré mi
Erdõgazda sági Rt.

100%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ 

mi nisz ter

Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Kft. 100%

KOPINT DATORG Szer ve zé si és
Adat fel dol go zá si Rt.

50%
+1 sza va zat

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter

Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Rt. 100%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
igaz ság ügyért fe le lõs

 mi nisz ter

Or szá gos For dí tó és For dí tás hi te le sí tõ
 Iroda Rt.

50%
+1 sza va zat

Tár sa ság neve

Tar tós ál la mi
ré sze se dés

leg ala cso nyabb
mér té ke

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért fe le lõs

mi nisz ter

VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si
és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa ság

100%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter

Épí tés ügyi Mi nõ ség el len õr zõ
Innová ciós Kht.

50%
+1 sza va zat

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter:
sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

Sport lé te sít mé nyek Vál la lat Rt. 75%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló szerv:
Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt.

Hi tel ga ran cia Rt. 50%
+1 sza va zat

Re gi o ná lis Fej lesz té si Hol ding Rt. 100%

Kis vál lal ko zás-fej lesz tõ Pénz ügyi Rt. 50%
+1 sza va zat

2007. évi XXVII.
tör vény

a Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló
1978. évi IV. tör vény és más büntetõjogi tárgyú

tör vények módosításáról*

1.  § A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény (Btk.) 46.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés bün te tés vég re -
haj tá sa so rán az (1) be kez dés nem al kal maz ha tó.”

2.  § (1) A Btk. 61.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ki uta sí tás vég le ges ha tá lyú, vagy ha tá ro zott ide ig 
tart. Vég le ges ha tállyal az uta sít ha tó ki, akit leg alább
tíz évi sza bad ság vesz tés re ítél nek ál lam vagy em be ri ség
el le ni bûn cse lek mény (X. és XI. fe je zet), em ber rab lás
(175/A.  §), em ber ke res ke de lem (175/B.  §), ter ror cse lek -
mény (261.  §), nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se
(261/A.  §), légi jár mû, vas úti, vízi, köz úti tö meg köz le ke -
dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom -
ba ke rí té se (262.  §), vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob -
ban tó szer rel [263.  § (2) bek.], vissza élés lõ fegy ver rel vagy 
lõ szer rel [263/A.  § (2) bek.], vissza élés ká bí tó szer rel
(282–282/B.  §), il let ve bûn cse lek mény nek bûn szer ve zet -
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ben (137.  § 8. pont) tör té nõ el kö ve té se  miatt, és – fi gye -
lem mel az el kö ve tés jel le gé re, az el kö ve tõ kap cso la ta i ra –
az or szág ban tar tóz ko dá sa a köz biz ton sá got je len tõ sen
 veszélyeztetné. A kü lön tör vény sze rin ti sza bad moz gás és 
tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély vég le ges ha tállyal 
nem uta sít ha tó ki.”
 (2) A Btk. 61.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) A kü lön tör vény sze rin ti sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély, va la mint a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén le te le pe dett ként vagy be ván do rolt -
ként tar tóz ko dá si jog gal ren del ke zõ vel szem ben ki uta sí -
tás nak csak olyan bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt le het
he lye, amely öt évi vagy azt meg ha la dó sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ.”

3.  § A Btk. 77.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[El kell ko boz ni azt a dol got,]

„d) amely re a bûn cse lek ményt el kö vet ték, vagy a bûn -
cse lek mény be fe je zé sét köve tõen e do log el szál lí tá sa cél -
já ból hasz nál tak.”

4.  § A Btk. 137.  §-ának 12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„12. nagy nyil vá nos sá gon a bûn cse lek mény nek a saj tó,
egyéb tö meg tá jé koz ta tá si esz köz, sok szo ro sí tás, il le tõ leg
elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za ton való köz zé té tel út ján tör -
té nõ el kö ve té sét is ér te ni kell,”

5.  § (1) A Btk. 138/A.  §-ának be ve ze tõ szö ve ge he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„E tör vény al kal ma zá sá ban az ér ték, a kár, a va gyo ni
hát rány, va la mint az adó be vé tel, il le tõ leg a vám be vé tel
csök ke né se”
 (2) A Btk. 138/A.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban az ér ték, a kár, a va gyo ni
hát rány, a mér ték össze ge, il le tõ leg az adó be vé tel csök ke -
né sé nek össze ge]

„a) ki sebb, ha húsz ezer fo rin tot meg ha lad, de két száz -
ezer fo rin tot nem ha lad meg,”

6.  § A Btk. 160/A.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
b) pont tal egé szül ki, és a je len le gi b)–d) pon tok je lö lé se
c)–e) pon tok ra mó do sul:

[Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá ban nem zet kö zi szer -
zõ dés ál tal til tott fegy ver nek kell te kin te ni]

„b) az 1975. évi 11. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett,
a bak te ri o ló gi ai (bi o ló gi ai) és to xin-fegy ve rek kifejlesz -
tésének, elõ ál lí tá sá nak és tá ro lá sá nak meg til tá sá ról és
e fegy ve rek meg sem mi sí té sé rõl  szóló, az Egye sült Nem ze -
tek Szer ve ze te XXVI. ülés sza kán, 1971. de cem ber 10-én

el fo ga dott egyez mény 1. cik ké ben meg ha tá ro zott bakte -
riológiai (bi o ló gi ai) és to xin-fegy vert,”

7.  § A Btk. a kö vet ke zõ 202/A.  §-sal egé szül ki:
„202/A.  § Aki ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött

sze méllyel el len szol gál ta tás fe jé ben kö zö sül vagy faj ta -
lan ko dik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

8.  § A Btk. 204.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ al cím 
és ren del ke zés lép:

„Tiltott pornográf felvétellel visszaélés

204.  § (1) Aki ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött
sze mély rõl vagy sze mé lyek rõl por nog ráf fel vé telt meg sze -
rez, tart, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély -
rõl vagy sze mé lyek rõl por nog ráf fel vé telt kí nál, átad vagy
hoz zá fér he tõ vé tesz, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély -
rõl vagy sze mé lyek rõl por nog ráf fel vé telt ké szít, for ga -
lom ba hoz, az zal ke res ke dik, il le tõ leg ilyen fel vé telt a
nagy nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé tesz, bûn tet tet
kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ.

(4) A (3) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki por nog ráf jel -
le gû mû sor ban ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze -
mélyt vagy sze mé lye ket sze re pel tet.

(5) Két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ, aki a (3)–(4) be kez dés ben írt bûn cse lek mény
el kö ve té sé hez anya gi esz kö zö ket szol gál tat.

(6) Aki ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mélyt,
vagy sze mé lye ket por nog ráf fel vé te len, avagy por nog ráf
jel le gû mû sor ban való sze rep lés re fel hív, vét sé get kö vet
el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(7) E § al kal ma zá sá ban
a) fel vé tel: a vi deó-, film-, vagy fény kép fel vé tel, il le tõ -

leg más mó don elõ ál lí tott kép fel vé tel,
b) por nog ráf fel vé tel: az olyan fel vé tel, amely a ne mi -

sé get sú lyo san sze mé rem sér tõ nyílt ság gal, cél za to san a
nemi vágy fel kel té sé re irá nyu ló mó don áb rá zol ja,

c) por nog ráf jel le gû mû sor: a ne mi ség sú lyo san sze mé -
rem sér tõ nyílt ság gal, cél za to san a nemi vágy fel kel té sé re
irá nyu ló cse lek vés sel való meg je le ní té se.”

9.  § (1) A Btk. 261.  §-ának (4)–(6) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) Aki az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
bûn tett el kö ve té sé re fel hív, ajánl ko zik, vál lal ko zik, a kö -
zös el kö ve tés ben meg ál la po dik, vagy az el kö ve tés elõ se -
gí té se cél já ból az eh hez szük sé ges vagy ezt könnyí tõ fel té -
te le ket biz to sít ja, ah hoz anya gi esz kö zö ket szol gál tat vagy 
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gyûjt, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(5) Aki a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mé nye -
ket az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn tett -
nek ter ro ris ta cso port ban tör té nõ el kö ve té se ér de ké ben
 valósítja meg, il le tõ leg a ter ro ris ta cso port te vé keny sé gét
egyéb mó don tá mo gat ja, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl tíz
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(6) A (4) vagy az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn -
cse lek mény  miatt nem bün tet he tõ, aki a cse lek ményt,
 mielõtt az a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol na, a ha tó ság nak
 bejelenti, és az el kö ve tés kö rül mé nye it fel tár ja.”
 (2) A Btk. 261.  §-a (9) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E § al kal ma zá sá ban]
„a) sze mély el le ni erõ sza kos, köz ve szélyt oko zó vagy

fegy ver rel kap cso la tos bûn cse lek mény az em ber ölés
[166.  § (1) és (2) bek.], a tes ti sér tés [170.  § (1)–(5) bek.],
a fog lal ko zás kö ré ben el kö ve tett szán dé kos ve szé lyez te tés 
[171.  § (3) bek.], a sze mé lyi sza bad ság meg sér té se
(175.  §), az em ber rab lás (175/A.  §), a köz le ke dés bizton -
sága el le ni bûn cse lek mény [184.  § (1) és (2) bek.],
a  vasúti, légi vagy vízi köz le ke dés ve szé lyez te té se [185.  §
(1) és (2) bek.], a hi va ta los sze mély el le ni erõ szak (229.  §), 
a köz fel ada tot el lá tó sze mély el le ni erõ szak (230.  §), a hi -
va ta los sze mély tá mo ga tó ja el le ni erõ szak (231.  §), a nem -
zet kö zi leg vé dett sze mély el le ni erõ szak (232.  §), a köz ve -
szély oko zás [259.  § (1)–(3) bek.], a köz ér de kû üzem mû -
kö dé sé nek meg za va rá sa [260.  § (1) és (2) bek.], a légi jár -
mû, vas úti, vízi, köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges
áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se (262.  §),
a rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel vissza élés
(263.  §), a lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel vissza élés [263/A.  §
(1)–(3) bek.], a ha di tech ni kai ter mék kel és szol gál ta tás sal,
il le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mék kel vissza élés
[263/B.  § (1)–(3) bek.], a ra dio ak tív anyag gal vissza élés
[264.  § (1)–(3) bek.], a nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott
fegy ver rel vissza élés [264/C.  § (1)–(3) bek.], a szá mí tás -
tech ni kai rend szer és ada tok el le ni bûn cse lek mény
(300/C.  §), a rab lás (321.  §) és a ron gá lás (324.  §),”

10.  § (1) A Btk. 261/A.  §-ának (1) be kez dé se a követ -
kezõ c) pont tal egé szül ki:

[Aki a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi jogi kö te le zett -
sé ge alap ján ki hir de tett, il let ve az Eu ró pai Kö zös sé get lét -
re ho zó szer zõ dés 60. cik ke alap ján el fo ga dott ren de le tek -
ben, il let ve e ren de le tek fel ha tal ma zá sa alap ján el fo ga dott 
ren de le tek ben vagy ha tá ro za tok ban, va la mint az Eu ró pai
Uni ót lét re ho zó szer zõ dés 15. cik ke alap ján el fo ga dott
 tanácsi kö zös ál lás pon tok ban el ren delt]

„c) be ho za ta li vagy ki vi te li ti lal mat”
[meg sze gi, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.]
 (2) A Btk. 261/A.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[E § al kal ma zá sá ban – ha a nem zet kö zi jogi kö te le zett -
ség alap ján a kö te le zett sé get, il let ve ti lal mat ki hir de tõ jog -
sza bály el té rõ en nem ren del ke zik –]

„c) az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott ti lal mon 
az egyes, a ha lál bün te tés, a kín zás vagy más ke gyet len,
em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód vagy bün te tés so rán
al kal maz ha tó áruk ke res ke del mé rõl  szóló, 2005. jú -
nius 27-i 1236/2005/EK ta ná csi ren de let II. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott áruk ra vo nat ko zó be ho za ta li vagy ki vi te li
ti lal mat”

[kell ér te ni.]

11.  § A Btk. 263.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Aki rob ba nó anya got, rob ban tó szert vagy ezek fel -
hasz ná lá sá ra szol gá ló ké szü lé ket en ge dély nél kül vagy az
en ge dély ke re te it túl lép ve az or szág te rü le té re be hoz,
 onnan ki visz, vagy azon át szál lít, bûn tet tet kö vet el, és
öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) A bün te tés az (1) be kez dés ese tén öt év tõl tíz évig,
a (2) be kez dés ese tén öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) üz let sze rû en,

b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.

(4) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

12.  § A Btk. 263/A.  §-ának (2)–(5) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Aki lõ fegy vert vagy lõ szert en ge dély nél kül vagy
az en ge dély ke re te it túl lép ve az or szág te rü le té re be hoz,
on nan ki visz, vagy azon át szál lít, bûn tet tet kö vet el, és
öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) A bün te tés az (1) be kez dés ese tén öt év tõl tíz évig,
a (2) be kez dés ese tén öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) üz let sze rû en,

b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.

(4) Aki

a) az en ge déllyel tar tott ké zi lõ fegy ve ré hez, va dász lõ -
fegy ve ré hez vagy sport lõ fegy ve ré hez tar to zó, cse kély meny -
nyiségû lõ szert en ge déllyel nem ren del ke zõ nek át ad ja,

b) va dász lõ fegy ver hez vagy sport lõ fegy ver hez tar to zó, 
cse kély mennyi sé gû lõ szert en ge dély nél kül meg sze rez
vagy tart,

c) az en ge déllyel tar tott ké zi lõ fegy ve rét, va dász lõ fegy -
ve rét vagy sport lõ fegy ve rét, il let ve az ah hoz tar to zó
 lõszert be je len tés nél kül az or szág te rü le té re be hoz za,
 onnan ki vi szi, vagy azon át szál lít ja,

bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.
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(5) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

13.  § A Btk. 263/B.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ
al cím és ren del ke zés lép:

„Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással,
illetõleg kettõs felhasználású termékkel

263/B.  § (1) Aki
a) en ge dély nél kül vagy az en ge dély ke re te it túl lép ve

ha di tech ni kai ter mé ket elõ ál lít, vagy ha di tech ni kai szol -
gál ta tást nyújt,

b) olyan ha di tech ni kai ter mé ket, amely nek for gal mát
jog sza bály tilt ja, elõ ál lít, meg sze rez, fel hasz nál, tart vagy
átad, il let ve az or szág te rü le té re be hoz, on nan ki visz, vagy
azon át szál lít,

c) en ge dély vagy Nem zet kö zi Im port iga zo lás, vagy
eze ket he lyet te sí tõ ok má nyok nél kül, il let ve az en ge dély
vagy a Nem zet kö zi Im port iga zo lás ke re te it túl lép ve ha di -
tech ni kai ter mé ket vagy ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé ket kül -
ke res ke del mi for ga lom ba hoz, ide ért ve an nak az Eu ró pai
Kö zös ség vám te rü le tén be lü li át adá sát, il le tõ leg kül föld re
ha di tech ni kai szol gál ta tást nyújt,

bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki
a) ve gyi, bi o ló gi ai vagy nuk le á ris fegy ver vagy más

nuk le á ris rob ba nó anyag, va la mint eze ket cél ba jut tat ni
 képes ra ké ta tech ni kai esz köz ki fej lesz té sé vel, gyár tá sá val, 
ke res ke del mé vel, kar ban tar tá sá val, ész le lé sé vel, azo no sí -
tá sá val vagy el ter jesz té sé vel kap cso lat ban mû sza ki se gít -
sé get nyújt, va la mint

b) az a) pont ban fog lal tak tól el té rõ, más ka to nai fel -
hasz ná lás sal kap cso lat ban nyújt mû sza ki se gít sé get olyan
or szág ra vo nat ko zó an, amely a nem zet kö zi kö te le zett ség -
vál la lás alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság ra néz ve kö te le zõ
fegy ver ki vi te li kor lá to zás alá tar to zik.

(3) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt

a) üz let sze rû en,

b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.
(4) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -

mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(5) E § al kal ma zá sá ban
a) az Eu ró pai Kö zös ség vám te rü le tén a Kö zös sé gi

Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló, 1992. ok tó ber 12-i
2913/92/EGK ta ná csi ren de let 3. cik ké ben meg ha tá ro zott
te rü le tet,

b) ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé ken a ket tõs fel hasz ná lá sú 
ter mé kek és tech no ló gia ki vi te lé re vo nat ko zó kö zös sé gi
el len õr zé si rend szer ki ala kí tá sá ról  szóló, 2000. jú ni us 22-i

1334/2000/EK ta ná csi ren de let 2. cikk a) pont já ban meg -
ha tá ro zott ter mé ket

kell ér te ni.”

14.  § A Btk. 264.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Aki ra dio ak tív anyag gal való vissza élés re irá nyu ló
elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

15.  § A Btk. 264/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Aki nuk le á ris lé te sít mény üze mel te té sé vel való
vissza élés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt
há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

16.  § (1) A Btk. 289.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Aki a fel szá mo lás el ren de lé sét köve tõen a csõd el já -
rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló tör vény ben elõ írt
be szá mo ló-ké szí té si, könyv ve ze té si vagy egyéb tájékoz -
tatási kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, és ez zel a fel szá -
mo lá si el já rás ered mé nyes le foly ta tá sát rész ben vagy
egész ben meg hi ú sít ja, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ 
sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün -
te tés sel bün te ten dõ.

(4) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
mény

a) az adott üz le ti évet érin tõ en a szám vi tel rõl  szóló tör -
vény sze rin ti meg bíz ha tó és va lós ké pet lé nye ge sen be fo -
lyá so ló hi bát idéz elõ, vagy

b) az adott üz le ti évet érin tõ en a va gyo ni hely zet át te -
kin té sét, il le tõ leg el len õr zé sét meg hi ú sít ja.

(5) A bün te tés bûn tett  miatt az (1) be kez dés ese tén
 három évig, a (4) be kez dés ese tén öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a cse lek ményt pénz ügyi in téz mény, biz to sí -
tó, be fek te té si szol gál ta tó, áru tõzs dei szol gál ta tó, befek -
tetési alap ke ze lõ, koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ, tõzs dei, el -
szá mo ló há zi vagy köz pon ti ér ték tá ri te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet, ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár vagy
 magánnyugdíjpénztár kö ré ben kö ve tik el.”
 (2) A Btk. 289.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A bün te tés vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a (4) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott cse lek ményt gon dat -
lan ság ból kö ve tik el.”

17.  § A Btk. 290.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ
 alcím és ren del ke zés lép:

„Csõdbûncselekmény

290.  § (1) Aki a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás -
ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó gaz dál ko dó szer ve zet
fi ze tés kép te len ség gel fe nye ge tõ hely ze te ese tén
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a) a tar to zá sa fe de ze té ül szol gá ló va gyon el rej té sé -
vel, el tit ko lá sá val, meg ron gá lá sá val, meg sem mi sí té sé vel,
hasz nál ha tat lan ná té te lé vel,

b) szín lelt ügy let kö té sé vel vagy ké tes kö ve te lés el is -
me ré sé vel,

c) az éssze rû gaz dál ko dás kö ve tel mé nye i vel el len té tes
mó don vesz te sé ges üz let be kez dés sel, il let ve an nak to -
vább foly ta tá sá val, vagy

d) az éssze rû gaz dál ko dás kö ve tel mé nye i vel el len té tes
más mó don
va gyo nát tény le ge sen vagy szín leg csök ken ti, és ez zel
 hitelezõjének vagy hi te le zõ i nek ki elé gí té sét rész ben vagy
egész ben meg hi ú sít ja, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki a csõd -
el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló tör vény ha tá lya 
alá tar to zó gaz dál ko dó szer ve zet fi ze tés kép te len né vá lá sát
vagy an nak lát sza tát az (1) be kez dés ben írt ma ga tar tá sok
va la me lyi ké vel idé zi elõ, és ez zel hi te le zõ jé nek vagy hi te -
le zõ i nek ki elé gí té sét rész ben vagy egész ben meg hi ú sít ja.

(3) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki a csõd -
el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló tör vény ha tá lya 
alá tar to zó gaz dál ko dó szer ve zet fi ze tés kép te len sé ge ese -
tén hi te le zõ jé nek vagy hi te le zõ i nek ki elé gí té sét az (1) be -
kez dés ben írt ma ga tar tá sok va la me lyi ké vel rész ben vagy
egész ben meg hi ú sít ja.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
mény a gaz da sá gi élet ben sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár.

(5) Aki a fel szá mo lás el ren de lé sét köve tõen va la mely
hi te le zõ jét a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ki elé gí té si sor rend meg -
sér té sé vel elõny ben ré sze sí ti, vét sé get kö vet el, és két évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(6) Az (1)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény
ak kor bün tet he tõ, ha a csõd el já rást meg in dí tot ták, vagy
a fel szá mo lást el ren del ték, il let ve a fel szá mo lá si el já rás
meg in dí tá sa tör vény kö te le zõ ren del ke zé se el le né re nem
tör tént meg.”

18.  § A Btk. 291.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ
 alcím és ren del ke zés lép:

„Értelmezõ rendelkezés

291.  § (1) A 290.  § (1)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
bûn cse lek ményt tet tes ként az kö vet he ti el, aki a gazdál -
kodó szer ve zet (adós) va gyo ná val vagy an nak egy ré szé -
vel ren del kez ni jo go sult.

(2) Az (1) be kez dést kell al kal maz ni ak kor is, ha a
 vagyonnal tör té nõ ren del ke zés alap já ul szol gá ló jog ügy let
ér vény te len.”

19.  § A Btk. 298/A.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ
al cím és ren del ke zés lép:

„Gazdálkodó szervezet vezetõ állású személyének
visszaélése

298/A.  § A gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ ál lá sú sze mé -
lye, aki

a) a gaz dál ko dó szer ve zet va gyo ni hely ze té rõl vagy
 vezetõ ál lá sú sze mé lyé rõl e te vé keny sé gé vel össze füg gés -
ben, il let ve a gaz dál ko dó szer ve zet re vo nat ko zó an pénz -
ügyi esz köz rõl va lót lan adat köz lé sé vel vagy híresztelé -
sével, il let ve adat el hall ga tá sá val,

b) pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó szín lelt ügy let kö té sé vel
a gaz dál ko dó szer ve zet tag ját vagy tag ja it meg té vesz ti,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.”

20.  § A Btk. 298/B.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ
al cím és ren del ke zés lép:

„Saját tõke csorbítása

298/B.  § A jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz dál ko dó
szer ve zet ve ze tõ ál lá sú sze mé lye, aki a tár sa ság sa ját tõ ké -
jét rész ben vagy egész ben jog ta la nul el von ja, bûn tet tet
 követ el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.”

21.  § A Btk. 298/D.  §-ának b) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[Aki tör vény ben elõ írt en ge dély nél kül]
„b) be fek te té si szol gál ta tá si vagy ki egé szí tõ be fek te té si

szol gál ta tá si, áru tõzs dei szol gál ta tá si, be fek te té si alap -
kezelési, koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lé si, tõzs dei, el szá mo ló -
há zi vagy köz pon ti ér ték tá ri,”
[te vé keny sé get vé gez, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.]

22.  § A Btk. 299.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ
 alcím és ren del ke zés lép:

„Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

299.  § (1) A gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ ál lá sú sze mé -
lye, aki köz re mû kö dik ab ban, hogy

a) a gaz dál ko dó szer ve zet a szék he lyén (te lep he lyén,
fi ók te le pén) ne le gyen fel lel he tõ, vagy

b) köz hi te lû nyil ván tar tás ba olyan sze mély ke rül jön a
gaz dál ko dó szer ve zet kép vi se le té re jo go sult sze mély ként
be jegy zés re, aki nek la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) is me -
ret len, vagy is me ret len nek mi nõ sül, bûn tet tet kö vet el, és
há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki köz hi te lû nyil ván tar tás ba be jegy zen dõ, gaz da -
sá gi te vé keny ség hez kap cso ló dó adat, jog vagy tény be je -
len té sét, il let ve ilyen adat, jog vagy tény vál to zá sá nak be -
je len té sét el mu laszt ja, ha a be je len té si kö te le zett sé gét jog -
sza bály írja elõ, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te -
tés sel bün te ten dõ.”

23.  § (1) A Btk. 300/F.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

2007/50. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3163



„A 298/A.  §, a 299/A.  § és a 299/B.  § al kal ma zá sá ban
pénz ügyi esz köz:”
[a be fek te té si esz köz, az egyéb tõzs dei ter mék és bár mi lyen 
más esz köz, amely nek a for gal ma zá sát az Eu ró pai Unió
va la mely tag ál la ma sza bá lyo zott pi a cán en ge dé lyez ték,
vagy amely re vo nat ko zó an az ilyen pi a con tör té nõ for gal -
ma zás ra en ge dé lye zés irán ti ké rel met nyúj tot tak be,]

(2) A Btk. 300/F.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 298/A.  §, 298/B.  §, 299.  § és a 299/B.  § al kal ma zá sá -
ban ve ze tõ ál lá sú sze mély:”
[a gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ
bi zott sá gi tag ja,]

24.  § A Btk. 303.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„303.  § (1) Aki más ál tal el kö ve tett, sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ cse lek mény bõl szár ma zó do log ezen ere de -
té nek lep le zé se cél já ból

a) a dol got át ala kít ja vagy át ru ház za, gaz da sá gi te vé -
keny ség gya kor lá sa so rán fel hasz nál ja,

b) a dol gon fenn ál ló jo got vagy az e jog ban be kö vet ke -
zett vál to zá so kat, il let ve azt a he lyet, ahol a do log ta lál ha tó 
el tit kol ja vagy el lep le zi,

c) a do log gal össze füg gés ben bár mi lyen pénz ügyi
 tevékenységet vé gez, vagy pénz ügyi szol gál ta tást vesz
igény be,
bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki a más
ál tal el kö ve tett, sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ cse lek -
mény bõl szár ma zó dol got

a) ma gá nak vagy har ma dik sze mély nek meg szer zi,
b) meg õr zi, ke ze li, hasz nál ja vagy fel hasz nál ja, azon

vagy az el len ér té kén más anya gi ja va kat sze rez,
ha a do log ere de tét az el kö ve tés idõ pont já ban is mer te.

(3) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ cse lek mé nyé nek el kö ve té sé bõl
szár ma zó dol got ezen ere de té nek lep le zé se cél já ból

a) gaz da sá gi te vé keny ség gya kor lá sa so rán fel hasz nál ja,
b) a do log gal össze füg gés ben bár mi lyen pénz ügyi

 tevékenységet vé gez, vagy pénz ügyi szol gál ta tást vesz
igény be.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott pénz -
mo sást

a) üz let sze rû en,
b) kü lö nö sen nagy, vagy azt meg ha la dó ér ték re,
c) pénz ügyi in téz mény, biz to sí tó, be fek te té si szolgál -

tató, áru tõzs dei szol gál ta tó, be fek te té si alap ke ze lõ, koc ká -
za ti tõ ke alap-ke ze lõ, tõzs dei, el szá mo ló há zi vagy köz -
ponti ér ték tá ri te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó pénz tár vagy ma gánnyug díj pénz tár,
vagy sze ren cse já ték szer ve zé sé vel fog lal ko zó szer ve zet
tiszt ség vi se lõ je ként vagy al kal ma zott ja ként,

d) hi va ta los sze mély ként,
e) ügy véd ként

kö ve tik el.
(5) Aki az (1)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott pénz mo -

sás el kö ve té sé ben meg ál la po dik, vét sé get kö vet el, és két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(6) Nem bün tet he tõ az (1)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott pénz mo sás  miatt, aki a ha tó ság nál ön ként fel je len tést
tesz, vagy ilyet kez de mé nyez, fel té ve, hogy a cse lek ményt
még nem, vagy csak rész ben fe dez ték fel.”

25.  § (1) A Btk. 303/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki a más ál tal el kö ve tett sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ cse lek mény bõl szár ma zó

a) dol got gaz da sá gi te vé keny ség gya kor lá sa so rán fel -
hasz nál ja,

b) do log gal össze füg gés ben bár mi lyen pénz ügyi te -
vé keny sé get vé gez, vagy pénz ügyi szol gál ta tást vesz
igény be,

és gon dat lan ság ból nem tud a do log ezen ere de té rõl, vét -
ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.”
 (2) A Btk. 303/A.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bün te tés vét ség  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt]

„b) pénz ügyi in téz mény, biz to sí tó, be fek te té si szol gál -
ta tó, áru tõzs dei szol gál ta tó, be fek te té si alap ke ze lõ, koc ká -
za ti tõ ke alap-ke ze lõ, tõzs dei, el szá mo ló há zi vagy köz -
ponti ér ték tá ri te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó pénz tár vagy ma gánnyug díj pénz tár,
vagy sze ren cse já ték szer ve zé sé vel fog lal ko zó szer ve zet
tiszt ség vi se lõ je ként vagy al kal ma zott ja ként,”
[kö ve tik el.]
 (3) A Btk. 303/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Nem bün tet he tõ az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott pénz mo sás  miatt, aki a ha tó ság nál ön ként fel je len -
tést tesz vagy ilyet kez de mé nyez, fel té ve, hogy a cse lek -
ményt még nem vagy csak rész ben fe dez ték fel.”

26.  § A Btk. 303/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„303/B.  § Aki a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka -
dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ben elõ írt be je len té si kö te le -
zett ség nek nem tesz ele get, vét sé get kö vet el, és két évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

27.  § A Btk. 303/C.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi ren del ke zés az (1) be kez dés szá -
mo zást kap ja:

„(2) A 303.  § és a 303/A.  § al kal ma zá sá ban pénz ügyi
 tevékenységen, il let ve pénz ügyi szol gál ta tás igénybevé -
telén a pénz ügyi szol gál ta tá si vagy ki egé szí tõ pénz ügyi
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szol gál ta tá si, be fek te té si szol gál ta tá si vagy ki egé szí tõ be -
fek te té si szol gál ta tá si, áru tõzs dei szol gál ta tá si, be fek te té si 
alap ke ze lé si, koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lé si, tõzs dei, el szá -
mo ló há zi vagy köz pon ti ér ték tá ri, biz to sí tá si, ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó pénz tá ri vagy ma gán-nyug díj pénz tá ri
te vé keny sé get, il let ve an nak igény be vé te lét kell ér te ni.”

28.  § A Btk. 310/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„310/A.  § (1) Az a mun kál ta tó, aki

a) mun ka szer zõ dés nél kül,

b) szín lelt szer zõ dés sel

al kal ma zott mun ka vál la ló ja ré szé re járó sze mé lyi jel le gû
jut ta tás hoz kap cso ló dó, a ki fi ze tõt ter he lõ, az ál lam ház tar -
tás va la mely al rend sze ré be kö te le zõ en elõ írt közteher-
 fizetési kö te le zett ség tel je sí té sét el mu laszt ja, és ez zel az
adó be vé telt csök ken ti, vét sé get kö vet el, és két évig ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel
 nagyobb mér ték ben csök ken.

(3) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel je len tõs
mér ték ben csök ken.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel kü lö -
nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó mér ték ben csök ken.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a meg ál -
la pí tott adó meg nem fi ze té se cél já ból té vesz ti meg a ha tó -
sá got, ha ez zel az adó be haj tá sát je len tõ sen kés lel te ti vagy
meg aka dá lyoz za.

(6) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
el kö ve tõ je nem bün tet he tõ, ha a vád irat be nyúj tá sá ig az
adó tar to zá sát ki egyen lí ti.

(7) E § al kal ma zá sá ban az adó be vé tel csök ke né sé nek
meg ha tá ro zá sa kor az el vont adók össze gét egy be kell szá -
mí ta ni.”

29.  § A Btk. 312.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ
 alcím és ren del ke zés lép:

„Csempészet

312.  § (1) Aki nem kö zös sé gi árut a vám el len õr zés alól
el von, vagy a vám tar to zás, a nem kö zös sé gi adók és dí jak,
il let ve a biz to sí ték meg ál la pí tá sa vagy be sze dé se szem -
pont já ból lé nye ges kö rül mé nyek te kin te té ben va lót lan
nyi lat ko za tot tesz, és ez zel a vám be vé telt csök ken ti, vét sé -
get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a bûn cse lek mény foly tán a vám be vé tel na gyobb
mér ték ben csök ken,

b) az (1) be kez dés sze rint mi nõ sü lõ csem pé sze tet üz let -
sze rû en vagy bûn szö vet ség ben kö ve tik el.

(3) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a bûn cse lek mény foly tán a vám be vé tel je len tõs mér -
ték ben csök ken,

b) a (2) be kez dés a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ csem pé -
sze tet üz let sze rû en vagy bûn szö vet ség ben kö ve tik el.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a bûn cse lek mény foly tán a vám be vé tel kü lö nö sen
nagy, vagy ezt meg ha la dó mér ték ben csök ken,

b) a (3) be kez dés a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ csem pé -
sze tet üz let sze rû en vagy bûn szö vet ség ben kö ve tik el.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
el kö ve tõ je nem bün tet he tõ, ha a vád irat be nyúj tá sá ig az
oko zott vám be vé tel csök ke nés sel azo nos össze gû tar to zá -
sát ki egyen lí ti.

(6) Az (1)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban

a) biz to sí ték alatt a vám tar to zás, il let ve a nem közös -
ségi adók és dí jak meg fi ze té sé nek – vám jog sza bá lyok ál tal 
meg ha tá ro zott for má ban tör té nõ – biz to sí tá sát,

b) vám be vé tel-csök ke nés alatt a vám tar to zás, il let ve
a nem kö zös sé gi adók és dí jak meg fi ze té sé re vo nat ko zó
kö te le zett ség nem tel je sí té se  miatt be kö vet ke zett be vé tel -
ki esést

kell ér te ni.”

30.  § A Btk. 313/C.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) A sze mé lyi va gyont ká ro sí tó kész pénz-he lyet te sí tõ
fi ze té si esz köz zel vissza élés  miatt az el kö ve tõ csak ma -
gán in dít vány ra bün tet he tõ, ha a sér tett a hoz zá tar to zó ja.”

31.  § A Btk. 315.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) E fe je zet al kal ma zá sá ban gaz da sá gi te vé keny ség a
be vé tel el éré se ér de ké ben vagy azt ered mé nye zõ mó don
sa ját koc ká zat ra rend sze re sen vég zett ter me lõ, ke res ke del -
mi vagy szol gál ta tó te vé keny ség.”

32.  § A Btk. 326.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki csem pé szet bõl, lo pás ból, sik kasz tás ból, csa lás -
ból, hût len ke ze lés bõl, rab lás ból, ki fosz tás ból, zsa ro lás -
ból, jog ta lan el sa já tí tás ból vagy or gaz da ság ból szár ma zó
dol got va gyo ni ha szon vé gett meg sze rez, el rejt vagy el ide -
ge ní té sé ben köz re mû kö dik, or gaz da sá got kö vet el.”

33.  § (1) A Btk. 329.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) E § al kal ma zá sá ban szel le mi al ko tás: az iro dal mi,
tu do má nyos és mû vé sze ti al ko tás, a ta lál mány, a nö vény -
faj ta, a hasz ná la ti min ta, a for ma ter ve zé si min ta és a mik -
ro elekt ro ni kai fél ve ze tõ ter mék to po grá fi á ja.”
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 (2) A Btk. 329/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki más nak a szer zõi jog ról  szóló tör vény alap ján
fenn ál ló szer zõi vagy ah hoz kap cso ló dó jo gát ha szon szer -
zés vé gett, vagy va gyo ni hát rányt okoz va meg sér ti, vét sé -
get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.”
 (3) A Btk. 329/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„329/B.  § (1) Aki a szer zõi jog ról  szóló tör vény ben
meghatá rozott ha tá sos mû sza ki in téz ke dést ha szon szer zés
vé gett meg ke rü li, vagy e cél ból eh hez szük sé ges esz közt,
ter mé ket, be ren de zést vagy fel sze re lést

a) ké szít, elõ ál lít,

b) átad, for ga lom ba hoz, vagy az zal ke res ke dik,

vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a szer zõi
jog ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ha tá sos mû sza ki
in téz ke dés meg ke rü lé se cél já ból az eh hez szük sé ges vagy
ezt könnyí tõ gaz da sá gi, mû sza ki, szer ve zé si is me re tet
más nak a ren del ke zé sé re bo csát ja.

(3) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a szer zõi jog ról  szóló tör vény ben meg ha tá -
ro zott ha tá sos mû sza ki in téz ke dés ki ját szá sát üz let sze rû en
kö ve tik el.

(4) Nem bün tet he tõ az (1) be kez dés a) pont ja ese tén, aki 
– mi e lõtt a szer zõi jog ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
ha tá sos mû sza ki in téz ke dés meg ke rü lé sé hez szük sé ges
esz köz, ter mék, be ren de zés, fel sze re lés ké szí té se, il le tõ leg 
elõ ál lí tá sa a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol na – tevékeny -
ségét a ha tó ság elõtt fel fe di, és az el ké szí tett, il le tõ leg az
elõ ál lí tott dol got a ha tó ság nak át ad ja, va la mint le he tõ vé
te szi a ké szí tés ben, il le tõ leg elõ ál lí tás ban részt vevõ más
sze mély ki lé té nek meg ál la pí tá sát.”
 (4) A Btk. 329/D.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki a jo go sult nak tör vény, ki hir de tett nem zet kö zi
szer zõ dés vagy eu ró pai kö zös sé gi ren de let alap ján fenn -
álló sza ba dal mi ol ta lom ból, nö vény faj ta-ol ta lom ból, ki -
egé szí tõ ol tal mi ta nú sít vány ból, véd jegy ol ta lom ból, föld -
raj zi áru jel zõ-ol ta lom ból, for ma ter ve zé si min ta ol ta lom -
ból, hasz ná la ti min ta ol ta lom ból, il let ve to pog rá fi a ol ta -
lom ból ere dõ jo gát az ol ta lom tár gyá nak után zá sá val vagy
át vé te lé vel meg sér ti, és ez zel va gyo ni hát rányt okoz, vét -
sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.”

34.  § A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 5. tör vényerejû ren de let (Btké.) 27.  §-a he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„27.  § (1) Nem va ló sul meg bûn cse lek mény, ha

a) az adó csa lás (310.  §) ese tén az adó be vé tel csök ke né se,

b) a mun kál ta tás sal össze füg gés ben el kö ve tett adó csa -
lás (310/A.  §) ese tén az el vont adók össze ge együt te sen
száz ezer fo rin tot nem ha lad meg.

(2) Nem va ló sul meg bûn cse lek mény, ha
a) a jö ve dék kel vissza élés (311.  §) ese tén az adó be vé tel 

csök ke né se,
b) a jö ve dé ki or gaz da ság (311/A.  §) ese tén a jö ve dé ki

ter mék ér té ke
száz ezer fo rin tot nem ha lad meg.

(3) Nem va ló sul meg bûn cse lek mény, ha
a) a jo go su lat lan gaz da sá gi elõny meg szer zé sét

(288.  §) száz ezer fo rin tot meg nem ha la dó ér té kû tá mo ga -
tás ra, vagy más gaz da sá gi elõny re néz ve kö ve tik el,

b) a ha nyag ke ze lést (320.  §) száz ezer fo rin tot meg nem 
ha la dó va gyo ni hát rányt okoz va kö ve tik el.”

35.  § A Btké. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„28.  § Nem bûn cse lek mény, ha nem sza bály sér tés va ló -
sul meg, ha

a) a rossz mi nõ sé gû ter mék for ga lom ba ho za ta lát
(292–293.  §), az áru ha mis meg je lö lé sét (296.  §) száz ezer
fo rin tot meg nem ha la dó ér ték re,

b) az ár drá gí tást (301.  §) száz ezer fo rin tot meg nem
 haladó ér té kû áru ra vagy húsz ezer fo rin tot meg nem ha la -
dó nye re ség el éré se vé gett,

c) a csem pé sze tet (312.  §) száz ezer fo rin tot meg nem
ha la dó vám be vé tel-csök ke nést okoz va,

d) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza -
élést húsz ezer fo rin tot meg nem ha la dó kárt [313/C.  §
(2) bek. I. ford.] okoz va,

e) a lo pást (316.  §), a sik kasz tást (317.  §), a jog ta lan
 elsajátítást (325.  §) és az or gaz da sá got (326.  §) húsz ezer
fo rin tot meg nem ha la dó ér ték re,

f) a csa lást (318.  §) és a ron gá lást (324.  §) húsz ezer
 forintot meg nem ha la dó kárt okoz va,

g) a hût len ke ze lést (319.  §) húsz ezer fo rin tot meg nem
ha la dó va gyo ni hát rányt okoz va
kö ve tik el.”

36.  § A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(Be.) 16.  §-a (1) be kez dé sé nek g) és h) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A me gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar toz nak]
„g) vissza élés ha di tech ni kai ter mék kel és szol gál ta tás -

sal, il le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mék kel [Btk.
263/B.  §], a benn fen tes ke res ke de lem (Btk. 299/A.  §), a
 tõkebefektetési csa lás (Btk. 299/B.  §), a pi ra mis já ték szer -
ve zé se (Btk. 299/C.  §), a pénz mo sás (Btk. 303.  §);

h) a kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó va gyo ni hát -
rányt oko zó köz ve szély oko zás [Btk. 259.  § (2) bek.
b) pont] és köz ér de kû üzem mû kö dé sé nek meg za va rá sa
[Btk. 260.  § (2) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö -
nö sen je len tõs kárt oko zó szá mí tás tech ni kai rend szer és
ada tok el le ni bûn cse lek mény [Btk. 300/C.  § (4) bek. b) és
c) pont], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs
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mér té kû be vé tel csök ke nést oko zó adó csa lás [Btk. 310.  §
(3) és (4) bek.], mun kál ta tás sal össze füg gés ben el kö ve tett
adó csa lás [Btk. 310/A.  § (3) és (4) bek.], és vissza élés
 jövedékkel [Btk. 311.  § (3) bek. a) pont és 311.  § (4) bek.],
a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs ér té kû
 jövedéki ter mék re el kö ve tett jö ve dé ki or gaz da ság [Btk.
311/A.  § (3) bek. a) pont és 311/A.  § (4) bek.], a kü lö nö sen 
nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs mér té kû vám be vé -
tel-csök ke nést oko zó csem pé szet [Btk. 312.  § (3) bek.
a) pont és Btk. 312.  § (4) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg
a kü lö nö sen je len tõs kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ
 fizetési esz köz zel vissza élés [Btk. 313/C.  § (5) bek. a) pont 
és 313/C.  § (6) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö -
sen je len tõs ér ték re el kö ve tett lo pás [Btk. 316.  § (6) bek.
a) pont és 316.  § (7) bek.] és sik kasz tás [Btk. 317.  §
(6) bek. a) pont és Btk. 317.  § (7) bek.], a kü lö nö sen nagy,
il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs kárt oko zó csa lás [Btk.
318.  § (6) bek. a) pont és 318.  § (7) bek.], a kü lö nö sen
nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs va gyo ni hát rányt oko -
zó hût len ke ze lés [Btk. 319.  § (3) bek. c) és d) pont], a
 különösen nagy, vagy ezt meg ha la dó va gyo ni hát rányt
oko zó ha nyag ke ze lés [Btk. 320.  § (2) bek.], a kü lö nö sen
nagy, vagy ezt meg ha la dó ér ték re el kö ve tett rab lás [Btk.
321.  § (4) bek. a) pont] és ki fosz tás [Btk. 322.  § (3) bek.
a) pont], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs
kárt oko zó ron gá lás [Btk. 324.  § (5) bek. és 324.  §
(6) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs
ér ték re el kö ve tett or gaz da ság [Btk. 326.  § (5) bek. a) pont
és 326.  § (6) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen
je len tõs va gyo ni hát rányt oko zó szer zõi vagy szer zõi jog -
hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se [Btk. 329/A.  § (3) bek.]
és ipar jog vé del mi jo gok meg sér té se [Btk. 329/D.  §
(3) bek.];”

37.  § A Be. 17.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) Vissza élés ra dio ak tív anyag gal (Btk. 264.  §),
vissza élés nuk le á ris lé te sít mény üze mel te té sé vel (Btk.
264/A.  §), vissza élés atom ener gia al kal ma zá sá val (Btk.
264/B.  §) és a gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek (Btk. XVII. Fe -
je zet)  miatt – ki vé ve a szám vi tel rend jé nek meg sér té sét
(Btk. 289.  §), va la mint a pénz ügyi bûn cse lek mé nye ket
(Btk. XVII. Fe je zet III. Cím) – a me gyei bí ró ság szék -
helyén lévõ he lyi bí ró ság, a Fõ vá ro si Bí ró ság te rü le tén a
Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság jár el. E bí ró sá gok ille té -
kessége e bûn cse lek mé nyek  miatt a me gye, il le tõ leg a
 fõváros te rü le té re ter jed ki.”

38.  § (1) A Be. 36.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Vám- és Pénz ügy õr ség vég zi a nyo mo zást a követ -
kezõ bûn cse lek mé nyek  miatt:]

„a) nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se (Btk.
261/A.  §), vissza élés ha di tech ni kai ter mék kel és szolgál -

tatással, il le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mék kel [Btk.
263/B.  § (1) be kez dés c) pont], en ge dély nél kü li kül ke res -
ke del mi te vé keny ség (Btk. 298.  §), vissza élés jö ve dék kel
(Btk. 311.  §), jö ve dé ki or gaz da ság (Btk. 311/A.  §), jö ve -
dék kel vissza élés elõ se gí té se (Btk. 311/B.  §), csem pé szet
(Btk. 312.  §),”
 (2) A Be. 36.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Vám- és Pénz ügy õr ség vég zi a nyo mo zást a követ -
kezõ bûn cse lek mé nyek  miatt:]

„c) jo go su lat lan gaz da sá gi elõny meg szer zé se (Btk.
288.  §), a szám vi tel rend jé nek meg sér té se (Btk. 289.  §),
könyv vizs gá lói kö te les ség sze gés (Btk. 289/A.  §), csõd -
bûn cse lek mény (Btk. 290.  §), adó csa lás (Btk. 310.  §),
mun kál ta tás sal össze füg gés ben el kö ve tett adó csa lás
(Btk. 310/A.  §), az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i -
nek meg sér té se (Btk. 314.  §), a csa lás, ha adó ra, já ru lék ra
vagy költ ség ve té si tá mo ga tás ra kö ve tik el (Btk. 318.  §),
az or gaz da ság, ha csem pé szett nem kö zös sé gi áru ra kö ve -
tik el (Btk. 326.  §),”

39.  § A Be. 70/B.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ har -
ma dik mon dat tal egé szül ki:

„A ter helt, a tanú és az e tör vény ben meg ha tá ro zott más
sze mé lyek ér de ké ben el já ró se gí tõ má so la tot kap hat a nyo -
mo zás azon ira ta i ról, ame lyek rõl e tör vény sze rint má so la -
tot kap hat az, aki nek ér de ké ben a se gí tõ el jár.”

40.  § A Be. 71.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(8) Ha a be uta zás és a tar tóz ko dás kü lön tör vény sze -
rin ti fel té te lei egyéb ként nem áll nak fenn, az ügyész és
a bí ró ság in dít vá nyoz hat ja az ide gen ren dé sze ti ha tó ság -
nál, hogy en ge dé lyez ze an nak a kül föl di nek és reá te kin -
tet tel hoz zá tar to zó já nak a be uta zá sát, il let ve bel föl di tar -
tóz ko dá sát, aki nek a val lo má sa olyan bi zo nyí té kot tar tal -
maz hat, amely elõ re lát ha tó lag más ként nem pó tol ha tó.”

41.  § A Be. 74/B.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Bí ró ság, ügyész ség, köz jegy zõ, bí ró sá gi vég re haj -
tó, párt fo gó fel ügye lõ, jogi se gí tõ, nyo mo zó ha tó ság vagy
köz igaz ga tá si ha tó ság meg ke re sé sé re – tör vény ben meg -
ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben és
idõ tar tam ban – a bí ró ság, az ügyész, il let ve a nyo mo zó
 hatóság a bün te tõ ügy ira ta it meg kül di, il let ve azok ba be te -
kin tést en ge dé lyez.”

42.  § A Be. 82.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A (4) be kez dés alap ján tett ta nú val lo más ban kö zölt
bûn cse lek mény  miatt a nyo mo zás foly ta tá sa [191.  §
(2) bek.] nem ren del he tõ el, és a ta nú val lo más nem te kint -
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he tõ a per újí tás szem pont já ból új bi zo nyí ték nak [408.  §
(1) bek. a) pont].”

43.  § A Be. 126.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Ha az 517.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek is fenn áll nak, az õri zet be vé tel bí ró ság elé ál lí tás cél já -
ból is el ren del he tõ.”

44.  § (1) A Be. 146.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás, az ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés, a lak hely el ha gyá si ti la lom és a házi õri zet
el ren de lé sé rõl az úti ok mány vissza tar tá sa ér de ké ben az
a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság, amely elõtt
az el já rás fo lyik, ha la dék ta la nul ér te sí ti az útlevélható -
ságot a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott kül föld re uta zá si
ti la lom biz to sí tá sa ér de ké ben.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti kény szer in téz ke dé sek meg -
szün te té sé rõl az a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó -
ság, amely elõtt az el já rás fo lyik, ha la dék ta la nul ér te sí ti az
út le vél ha tó sá got az úti ok mány vissza adá sa és a kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zott kül föld re uta zá si ti la lom fel ol dá sa
ér de ké ben.”
 (2) A Be. 146.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it kül föl di ter helt
ese tén is al kal maz ni kell, az zal, hogy a (2)–(3) be kez dés
sze rin ti ér te sí tést az ide gen ren dé sze ti ha tó ság nak kell
meg kül de ni.”

45.  § A Be. 147.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bí ró ság a ha tá ro zat ban lak hely el ha gyá si ti lal mat,
 valamint házi õri ze tet is el ren del het.”

46.  § A Be. 168.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A gya nú sí tott és a tanú ki hall ga tá sá ról, il le tõ leg a
szem be sí tés rõl je len tés nem ké szít he tõ.”

47.  § A Be. 193.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Az (1) be kez dés ren del ke zé se it al kal maz ni kell
a nyo mo zás meg szün te té se ese tén is.”

48.  § A Be. 196.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„196.  § (1) Akit az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság

 intézkedése vagy in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa érint, az a
tu do más szer zés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül pa nasszal
él het.

(2) Ha e tör vény az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság
 részére in téz ke dés meg té te lé re ha tár idõt ál la pí tott meg, az
in téz ke dés el mu lasz tá sa  miatt ak kor le het pa nasszal élni,
ha a ha tár idõ ered mény te le nül el telt.

(3) Nincs he lye pa nasz nak a VII. Fe je zet VII. Címe sze -
rin ti bi zo nyí tá si el já rá sok, a nyo mo zás [170.  § (2) bek.] és

a fel je len tés ki egé szí té sé nek el ren de lé se (172/A.  § )  miatt,
va la mint a nyo mo zó ha tó ság egyéb adat szer zõ te vé keny -
sé ge so rán vég zett el já rá si cse lek mé nyek (178.  §,
178/A.  §), a tanú ki hall ga tá sa [79.  § (1) bek., 181.  §], és
a szak ta nács adó köz re mû kö dé se (182.  §)  miatt.

(4) Az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság in téz ke dé sé nek
el mu lasz tá sa  miatt tett, a tör vény ben ki zárt vagy el ké sett
pa naszt, e miatt in do ko lás nél kül nem le het el uta sí ta ni.

(5) Ha az (1) be kez dés alap ján tett pa naszt az in téz ke -
dést tevõ vagy az in téz ke dést el mu lasz tó, il let ve a pa naszt
el bí rá ló ala pos nak tart ja, a pa nasszal sé rel me zett hely zet
meg szün te té se ér de ké ben szük sé ges és in do kolt in téz ke -
dést meg te szi, s er rõl a pa naszt te võt ha tá ro zat ho za ta la
nél kül ér te sí ti.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti pa nasz ra egye bek ben a
195.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

49.  § A Be. a kö vet ke zõ 228/A.  §-sal egé szül ki:

„228/A.  § (1) Akit az ügyész e fe je zet sze rin ti el já rá sá -
ban tett in téz ke dé se vagy in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa
érint, a tu do más szer zés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
 panasszal él het.

(2) Ha e tör vény az ügyész ré szé re in téz ke dés meg té te -
lé re ha tár idõt ál la pí tott meg, az in téz ke dés el mu lasz tá sa
 miatt ak kor le het pa nasszal élni, ha a ha tár idõ eredmény -
telenül el telt.

(3) Az ügyész in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa  miatt tett, a
tör vény ben ki zárt vagy el ké sett pa naszt, e miatt in do ko lás
nél kül nem le het el uta sí ta ni.

(4) Ha az (1) be kez dés alap ján tett pa naszt az ügyész,
 illetve a fe let tes ügyész ala pos nak tart ja, a pa nasszal sé rel -
me zett hely zet meg szün te té se ér de ké ben szük sé ges és
 indokolt in téz ke dést meg te szi, s er rõl a pa naszt te võt ha tá -
ro zat ho za ta la nél kül ér te sí ti.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti pa nasz ra egye bek ben a
228.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

50.  § A Be. 305.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a bi zo nyí tás fel vé te le ki kül dött bíró vagy meg -
ke re sett bí ró ság út ján nem le het sé ges (304.  §), to váb bá, ha
a bi zo nyí tás ki egé szí té se tár gya lá son nem vé gez he tõ el,
a bí ró ság in téz ke dik az el já rá si cse lek mény el vég zé se iránt 
(268.  §).”

51.  § A Be. 392.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a má sod fo kú íté let el len ki zá ró lag a vád lott
 javára je len tet tek be fel leb be zést, er rõl, va la mint az ügy -
ben el já ró ta nács össze té te lé rõl a ta nács el nö ke az zal ér te -
sí ti a vád lot tat, a vé dõt, az ügyészt és azt, aki fel leb be zett,
hogy nyolc na pon be lül kér he ti nyil vá nos ülés ki tû zé sét.
Ha nyil vá nos ülés ki tû zé sét sen ki sem kér te, a har mad fo kú
bí ró ság az ügyet ta nács ülé sen in téz he ti el.”
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52.  § A Be. 399.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le tét
ha tá lyon kí vül he lye zi, és a má sod fo kú bí ró sá got új el já -
rás ra uta sít ja, ha a má sod fo kú íté let meg ho za ta lá ra

a) a 373.  § (1) be kez dé sé nek II. vagy III. pont ja va la -
me lyi ké ben meg ha tá ro zott va la mely el já rá si sza bály sér -
tés sel,

b) a sú lyo sí tá si ti la lom [354. és 355.  §, 405.  § (1) és
(3) bek., 549.  § (4) bek.] meg sér té sé vel
ke rült sor.

(3) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek ha tá lyon kí vül he lye zé se mel lett az elsõ fokú bí ró ság
íté le tét is ha tá lyon kí vül he lye zi, és az elsõ fokú bí ró sá got
uta sít ja új el já rás ra, ha a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
el já rá si sza bály sér tést az elsõ fokú bí ró ság kö vet te el, és
a má sod fo kú bí ró ság azt nem ész lel te.”

53.  § A Be. 408.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[A bí ró ság jog erõs íté le té vel el bí rált cse lek mény (alap -
ügy) ese tén per újí tás nak van he lye, ha]

„f) a köz tár sa sá gi el nök a ter helt tel szem ben in dult bün -
te tõ el já rás ke gye lem bõl tör té nõ meg szün te té sé rõl ha tá ro -
zott.”

54.  § (1) A Be. 409.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(3) A 408.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján csak
ab ban az eset ben le het per újí tást in dít vá nyoz ni, ha a ter helt 
a tar tóz ko dá si he lyé rõl idéz he tõ. Eb ben az eset ben a per -
újí tás le foly ta tá sa kö te le zõ. Ha a ter helt tá vol lé té ben csak
a má sod fo kú, il let ve csak a har mad fo kú bí ró sá gi el já rást
foly tat ták le, a per újí tást csak a má sod fo kú, il let ve csak
a har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ra vo nat ko zó an kell el ren -
del ni. Ha a ter helt a per újí tás el ren de lé se után is mé tel ten
is me ret len hely re tá vo zott, a per újí tá si el já rást meg kell
szün tet ni.”
 (2) A Be. 409.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A 408.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja ese tén a per újí -
tás le foly ta tá sa kö te le zõ.”

55.  § A Be. 416.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fe lül vizs gá lat nak a bí ró ság jog erõs ügy dön tõ ha tá ro -
za ta el len ak kor van he lye, ha]

„c) a bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ra a 373.  §
(1) be kez dé sé nek I. b) vagy c) pont já ban, il let ve
II–IV. pont já nak va la me lyi ké ben meg ha tá ro zott el já rá si
sza bály sér tés sel ke rült sor,”

56.  § A Be. 427.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal
meg tá ma dott ha tá ro za tot meg vál toz tat ja, és a tör vénynek
meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz, ha]

„a) a ter helt bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, to váb bá
kény szer gyógy ke ze lé sé nek el ren de lé sé re a bün te tõ anya gi 
jog sza bá lya i nak meg sér té se  miatt ke rült sor,”

57.  § (1) A Be. 428.  §-a a kö vet ke zõ (1) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (1)–(4) be kez dés szá mo zá sa
(2)–(5) be kez dés re mó do sul:

„(1) A Leg fel sõbb Bí ró ság a ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül
he lye zi, és a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ
 bíróságot új el já rás ra uta sít ja, ha a ter helt fel men té sé re
vagy az el já rás meg szün te té sé re a bün te tõ anya gi jog sza -
bá lya i nak meg sér té se  miatt ke rült sor, il let ve, ha a 427.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta la az ira tok
alap ján nem le het sé ges.”
 (2) A Be. 428.  §-ának – elõ zõ be kez dés alap ján át szá -
mo zott – (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Ha a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma dott
 határozat meg ho za ta lá ra a 373.  § (1) be kez dé sé nek I. b)
vagy c) pont já ban, il let ve II–IV. pont já nak va la me lyi ké -
ben meg ha tá ro zott el já rá si sza bály sér tés sel ke rült sor, a
Leg fel sõbb Bí ró ság a ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi,
és az el já rást meg szün te ti, a ha tás kör rel és ille té kességgel
ren del ke zõ bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, il let ve az ira to -
kat az ügyész nek meg kül di.”

58.  § A Be. 474.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ka to nai ügyész vég zi a nyo mo zást a szö vet sé ges
fegy ve res erõ (Btk. 137.  § 18. pont) tag ja ál tal bel föl dön,
va la mint az e sze mély nek a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in
kí vül tar tóz ko dó ma gyar ha jón vagy ma gyar légi jár mû vön 
el kö ve tett, ma gyar bün te tõ jog ha tó ság alá tar to zó bûn cse -
lek mé nye  miatt.”

59.  § A Be. 574.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) An nak köz lé se vé gett, hogy az el ítélt az össz bün te -
té si íté let alap já ul szol gá ló sza bad ság vesz tés bün te té sek -
bõl mennyi idõt töl tött ki, a bí ró ság meg ke re si a bün te -
tés-vég re haj tá si in té ze tet, és ha a ka pott tá jé koz ta tás alap -
ján in do kolt, az alap íté le tek sze rin ti sza bad ság vesz té sek
vég re haj tá sát fél be sza kít ja. Az össz bün te té si íté let nek az
össz bün te tés be fog lalt sza bad ság vesz té sek végrehajtá -
sának fél be sza kí tá sá ról  szóló ren del ke zé se fel leb be zés re
 tekintet nél kül vég re hajt ha tó.”

60.  § (1) A Be. 580.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
III. pont tal egé szül ki:

[Kár ta la ní tás jár az elõ ze tes le tar tóz ta tá sért, a házi õri -
ze tért és az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lé sért, ha]

„III. a bí ró ság a ter helt bû nös sé gét jog erõs ha tá ro za tá -
ban meg ál la pí tot ta, de nem sza bott ki sza bad ság vesz tést,
köz ér de kû mun kát, pénz bün te tést vagy ki uta sí tást.”
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 (2) A Be. 580.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez dés re
mó do sul:

„(2) Ha a bí ró ság a ter helt bû nös sé gét jog erõs ha tá ro za -
tá ban meg ál la pí tot ta, kár ta la ní tás jár az elõ ze tes le tar tóz ta -
tá sért és a házi õri ze tért, ha an nak tar ta ma meg ha lad ja a
jog erõ sen ki sza bott

a) sza bad ság vesz tés tar ta mát,
b) köz ér de kû mun ka tar ta mát,
c) pénz bün te tés napi té te le i nek szá mát,
d) ja ví tó in té ze ti ne ve lés tar ta mát.”

 (3) A Be. 580.  §-a – elõ zõ be kez dés alap ján át szá mo -
zott – (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1)–(2) be kez dés ese tén sincs he lye kár ta la ní -
tás nak, ha a ter helt”
[a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság elõl el -
rej tõ zött, meg szö kött, szö kést kí sé relt meg,]

61.  § A Be. 598.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A dön tés hez szük sé ges ada to kat tar tal ma zó ira to -
kat, va la mint a ke gyel mi ké rel met

a) a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész a leg fõbb ügyész hez,
b) a vád irat be nyúj tá sa után a bí ró ság az igaz ság ügyért

fe le lõs mi nisz ter hez
fel ter jesz ti. A ke gyel mi ké re lem nek az el já rás foly ta tá sá ra
nincs ha lasz tó ha tá lya.”

62.  § A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 11. tvr. (Bv. tvr.) 10.  §-ának (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el já rást a ki je lölt mun ka hely sze rint ille té kes
bün te tés-vég re haj tá si bíró foly tat ja le. En nek so rán – a ki -
je löl he tõ új mun ka hely re vo nat ko zó párt fo gó fel ügye lõi
je len tés hi á nyá ban – el ren de li a párt fo gó fel ügye lõi vé le -
mény be szer zé sét, va la mint meg hall gat ja a párt fo gó
 felügyelõt, szük ség ese tén a ki je lölt és a ki je lö len dõ új
mun ka hely kép vi se lõ jét is.”

63.  § A Bv. tvr. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el já rást a köz ér de kû mun ka vég re haj tá sá ra ki je -
lölt mun ka hely, ha a ki je lö lés re még nem ke rült sor, az
 elítélt la kó he lye, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lye sze -
rint ille té kes bün te tés-vég re haj tá si bíró foly tat ja le.”

64.  § (1) A Bv. tvr. 27.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A bör tön ben az el ítélt]
„a) rö vid tar ta mú el tá vo zá sa ki vé te le sen en ge dé lyez he -

tõ, amely nek idõ tar ta ma a sza bad ság vesz tés be be szá mít,
kül sõ mun ká ban ki vé te le sen ve het részt,”
 (2) A Bv. tvr. 28.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fog ház ban az el ítélt]
„a) rö vid tar ta mú el tá vo zá sa en ge dé lyez he tõ, amely nek

idõ tar ta ma a sza bad ság vesz tés be be szá mít, kül sõ mun ká -
ban részt ve het,”
 (3) A Bv. tvr. 28/A.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be -
kez dés re mó do sul:

„(5) Az el tá vo zás idõ tar ta ma a sza bad ság vesz tés be
 beszámít.”
 (4) A Bv. tvr. 29.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez -
dés re mó do sul:

„(3) Az el tá vo zás idõ tar ta ma a sza bad ság vesz tés be
 beszámít.”

65.  § A Bv. tvr. a kö vet ke zõ 36/B.  §-sal egé szül ki:
„36/B.  § Az el ítélt ma gá nál tart ha tó tár gya i nak köre

a bün te tés-vég re haj tá si in té zet rend jé re és biz ton sá gá ra
 figyelemmel kor lá toz ha tó.”

66.  § A Bv. tvr. 41/A.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) A ki ma ra dás idõ tar ta ma a sza bad ság vesz tés be
 beszámít.”

67.  § (1) A Bv. tvr. 54–56.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„54.  § (1) Az I–VI. cím ren del ke zé se it a je len cím ben
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni azok ra, akik nek a sza -
bad ság vesz tést ka to nai fog dá ban [Btk. 127.  § (1) bek.] kell 
le töl te ni ük.

(2) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak rend je a ka to -
nai fog dá ban a fog ház rend jé nek fe lel meg.

(3) Az in té ze tet, amely ben a ka to nai fog dá ban vég re haj -
tan dó sza bad ság vesz tés bün te tést kell vég re haj ta ni, a bün -
te tés-vég re haj tá sért fe le lõs mi nisz ter je lö li ki. A ka to nai
fog dá ban vég re haj tan dó fog ház bün te tést a kü lön jog sza -
bály ban ki je lölt in té zet – e cél ra – el kü lö ní tett ré szén kell
vég re haj ta ni.

(4) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt a kü lön bö zõ
ál lo mány cso por tú el ítél te ket el kell kü lö ní te ni egy más tól.
Az el ítél tek ka to nai ér dek bõl is cso por to sít ha tók.

55.  § (1) A ka to nai fog dá ban bün te té sü ket töl tõ el ítél tek
szol gá la ti kö te le zett sé gei és jo gai annyi ban szü ne tel nek,
il le tõ leg kor lá to zot tak, amennyi ben er rõl az íté let vagy
jog sza bály ren del ke zik, il let ve amennyi ben ezek ér vé nye -
sü lé se a bün te tés cél já val el len té tes.

(2) Az el ítél tek a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt
elöl já rói és fel jebb va lói jog gal nem ren del kez nek, fegy -
vert nem vi sel het nek, és szol gá la tot nem lát hat nak el.

(3) Az el ítél tek a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt
rend fo ko za ti és fegy ver ne mi jel zés nél kü li egyen ru hát
 viselnek.

(4) Kap cso lat tar tás ra jo go sult sze mély az el ítélt állomány -
ille té kes pa rancs no ka, vagy an nak meg bí zott ja is.
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56.  § E cím al kal ma zá sá ban ka to na: a Btk. 122.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott az a sze mély, aki nek
tény le ges ál lo mány vi szo nya a vele szem ben ki sza bott
bün te tés vagy in téz ke dés vég re haj tá sá nak meg kez dé se,
 illetõleg a vég re haj tás alatt fenn áll.”
 (2) A Bv. tvr. 58.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„58.  § A ka to nai fog dá ban biz to sí ta ni kell az el ítél tek
szak mai is me re te i nek szin ten tar tá sát, il let ve fej lesz té sét,
to váb bá azt, hogy az el ítél tek az ala ku la tuk kal való kap -
cso la tu kat fenn tart sák és fej lesszék.”

68.  § A Bv. tvr. 69.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a pénz bün te tést a he lyé be lépõ sza bad ság vesz -
tés vég re haj tá sá nak meg kez dé se elõtt meg fi ze tik, a sza -
bad ság vesz tés nem hajt ha tó vég re, ha pe dig a sza bad ság -
vesz tés vég re haj tá sa alatt fi ze tik meg, a be fi ze tés azo no sí -
tá sát köve tõen az el ítél tet nyom ban sza ba don kell bocsá -
tani.”

69.  § (1) A Bv. tvr. 84/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be teg gel szem ben az Eütv.-ben meg ha tá ro zott
okok  miatt és az ott meg ha tá ro zott mó do kon van he lye
kor lá to zó in téz ke dé sek al kal ma zá sá nak.”

(2) A Bv. tvr. 84/A.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (2)–(4) be kez dé sek szá mo zá sa
(3)–(5) be kez dés re mó do sul:

„(2) A be teg gel szem ben a bün te tés-vég re haj tá si szer -
ve zet rõl  szóló 1995. évi CVII. tör vény ben meg ha tá ro zott
kény sze rí tõ esz kö zök kö zül ki zá ró lag kor lá to zott tes ti
kény szer (meg fo gás vagy le fo gás) al kal maz ha tó, és csak
ab ban az eset ben, ha a be teg nek az igaz ság ügyi el me gyó -
gyí tó és meg fi gye lõ in té zet bõl vagy a fel ügye let mel lett az
in té ze ten kí vü li tar tóz ko dá sa szín he lyé rõl en ge dély nél -
küli tá vo zá sát más ként nem le het meg aka dá lyoz ni.”

70.  § A Bv. tvr. 102.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
b) pont tal egé szül ki:

[A párt fo gó fel ügye let meg szû nik, ha]
„b) a pró bá ra bo csá tást, a fel füg gesz tett sza bad ság vesz -

tést, il let ve a fel té te les sza bad sá got a bí ró ság megszün -
teti.”

71.  § (1) Bv. tvr. 104.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„104.  § (1) A ka to na párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj -
tá sá ra a 94–96.  § ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók.

(2) A ka to na párt fo gó fel ügye le tét – ha az állo -
mányille té kes pa rancs nok más képp nem ren del ke zik – a 
szol gá la ti elöl já ró ál tal ki je lölt hi va tá sos ka to na párt fo -
gó, a bí ró ság, il le tõ leg az ügyész ség ha tá ro za ta alap ján
hajt ja vég re.

(3) A párt fo gó
a) rend sze res kap cso lat tar tás út ján fi gye lem mel kí sé ri

a párt fo golt élet vi te lét, mun ká ját és ma ga tar tá sát,
b) szol gá la ti és la kó he lyén el len õr zi, hogy a párt fo golt

be tart ja-e a ma ga tar tá si sza bá lyo kat, szük ség ese tén uta sít -
ja azok be tar tá sá ra,

c) állományille té kes pa rancs no ka út ján kez de mé nye zi
a ma ga tar tá si sza bá lyok mó do sí tá sát, il le tõ leg a ma ga tar -
tá si sza bá lyok meg sze gé se ese tén a te rü le ti leg ille té kes
ügyész ség tá jé koz ta tá sát.

(4) A párt fo gó jo go sult köz vet le nül vagy az ille té kes
szer vek út ján se gít sé get nyúj ta ni a párt fo golt nak a be il -
lesz ke dé se so rán fel me rült ne héz sé gek meg ol dá sá hoz.

(5) A párt fo golt kö te les:
a) az elõ írt ma ga tar tá si sza bá lyo kat meg tar ta ni,
b) a párt fo gó uta sí tá sa it tel je sí te ni.”

(2) A Bv. tvr. a kö vet ke zõ 104/A.  §-sal egé szül ki:
„104/A.  § (1) Ha a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás sal

egy idõ ben az el ítélt párt fo gó fel ügye let alá he lye zé se
szük sé ges, a bv. in té zet a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás -
sal kap cso la tos elõ ter jesz tésben ja vas la tot tesz az el ítélt
párt fo gó fel ügye let alá he lye zé sé re.

(2) A bí ró ság a ja vas lat ról a fel té te les sza bad ság ra bo -
csá tás kér dé sé ben ho zott ha tá ro za tá ban dönt. Ha az el ítélt
párt fo gó fel ügye le tét el ren del ték, sza ba don bo csá tá sa elõtt 
ki kell ok tat ni a ma ga tar tá si sza bá lyok ra és azok meg sze -
gé sé nek kö vet kez mé nye i re.

(3) Ha a párt fo gó fel ügye let alá he lye zett ka to na szol gá -
la ti vi szo nya a párt fo gó fel ügye let tar ta ma alatt szû nik
meg, kö te les je lent kez ni a la kó he lye sze rint ille té kes párt -
fo gó fel ügye lõ nél.

(4) A szol gá la ti vi szony meg szû né sé rõl az állományille -
té kes pa rancs nok ha la dék ta la nul ér te sí ti a párt fo golt la kó -
he lye, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes 
párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tot és rend õrkapitányságot;
egy ide jû leg köz li a meg ál la pí tott ma ga tar tá si sza bá lyo kat.
A to váb bi ak ban a párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sá ra az
 általános sza bá lyok irány adók.”

72.  § A Bv. tvr. 124.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el kö ve tõ]
„c) ha von ta leg alább egy al ka lom mal fo gad hat lá to ga tót,”

73.  § A Bv. tvr. 127.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs
 miniszter, hogy a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj -
tá sá nak, va la mint a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat te vé -
keny sé gé nek rész le tes sza bá lya it a leg fõbb ügyésszel és a
fel adat kö rük ben érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben ren -
de let ben sza bá lyoz za.”

74.  § A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi
CVII. tör vény (Bvsz. tv.) a kö vet ke zõ 14/A.  §-sal egé szül ki:
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„14/A.  § (1) Az elõ ze tes le tar tóz ta tást fo ga na to sí tó és
a sza bad ság vesz tés bün te tést vég re haj tó szerv – kü lö nö sen 
a kü lön jog sza bály sze rin ti, a bün te tés-vég re haj tá si in té -
zet be tör té nõ be fo ga dás so rán – ujj nyo ma tot ve het a be fo -
ga dott sze mély tõl.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ujj nyo mat vé te le ki zá ró lag
ab ból a cél ból tör tén het, hogy a be fo ga dott sze mély ujj -
nyo ma ta a – kü lön tör vény sze rin ti – dak ti lo szkó pi ai nyil -
ván tar tás ból igé nyelt ada tok kal, a sze mély azo no sí tás ér de -
ké ben össze ve tés re ke rül jön. A bv. szerv ál tal vett ujj nyo -
ma tot a sze mély azo no sí tást köve tõen ha la dék ta la nul tö röl -
ni kell.”

75.  § (1) A Bvsz. tv. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Csak kor lá to zott tes ti kény szer (meg fo gás, le fo gás) 
al kal maz ha tó a kény szer gyógy ke zelt tel, az ide ig le nes
kény szer gyógy ke zelt tel és a kó ros el me ál la po tú vá vált
fog va tar tot tal szem ben.”

(2) A Bvsz. tv. 16.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Ha a kény sze rí tõ esz közt kény szer gyógy ke zelt tel
vagy ide ig le nes kény szer gyógy ke zelt tel szem ben al kal -
maz ták, a 16.  § (6) be kez dés sze rint ki ala kí tott ál lás fog la -
lás ról az érin tett sze mé lyen kí vül ér te sí te ni kell a be teg jo gi 
kép vi se lõt, a be teg tör vényes vagy meg ha tal ma zott kép vi -
se lõ jét és a tör vényességi fel ügye le tet el lá tó ügyészt is.”

76.  § A Bvsz. tv. 17.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(3) Az in téz ke dés sel érin tett sze mély nek, to váb bá ha
az in téz ke dést kény szer gyógy ke zelt tel, ide ig le nes kény -
szer gyógy ke zelt tel szem ben al kal maz ták, a be teg jo gi kép -
vi se lõ nek, a be teg tör vényes vagy meg ha tal ma zott kép -
viselõjének – füg get le nül a 16.  § (6) be kez dé se sze rin ti
 állásfoglalástól – joga van az in téz ke dés sel kap cso lat ban
fel je len tést, ke re se tet, be je len tést vagy pa naszt ten ni az
ille té kes ha tó ság nál vagy szerv nél.”

77.  § A Bvsz. tv. 23.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nincs he lye lõ fegy ver hasz ná lat nak
a) ha az olyan sze mély éle tét vagy tes ti ép sé gét ve szé -

lyez tet né, aki vel szem ben a lõ fegy ver hasz ná lat fel té te lei
nem áll nak fenn,

b) ha az in téz ke dés cél ja tárgy ra vagy ál lat ra le adott
 lövéssel is el ér he tõ,

c) a fog va tar tott szö ké sé nek meg aka dá lyo zá sá ra, il let -
ve szö ké se ese tén el fo gá sá ra.”

78.  § A Bvsz. tv. a kö vet ke zõ 28/A.  §-sal egé szül ki:
„28/A.  § A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet, il le tõ leg

a ja ví tó in té zet, a vég re haj tás rend jé nek és biz ton sá gá nak
meg õr zé se ér de ké ben és a kap cso lat tar tó sze mély azo nos -

sá gá nak a lá to ga tás al kal má ból tör té nõ meg ál la pí tá sa cél -
já ból – a kap cso lat tar tó ként meg je lölt sze mély hoz zá já ru -
lá sá val – nyil ván tart ja mind azok nak a sze mé lyek nek
a sze mé lyes ada ta it, akik kel az el ítélt kap cso la tot tart fenn
(a to váb bi ak ban: kap cso lat tar tó). A kap cso lat tar tók nyil -
ván tar tá sa ki ter jed a kap cso lat tar tó

a) csa lá di és utó ne vé re,
b) lak cí mé re (szék he lyé re),
c) te le fon szá má ra és
d) kap cso lat tar tói mi nõ sé gé re.”

79.  § A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör -
vény (Sztv.) 34.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügyi sza bály sér tés, va la mint kor mány ren de -
let ben meg ha tá ro zott sza bály sér té sek  miatt a vám ha tó ság
jár el.”

80.  § Az Sztv. 147.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Aki]
„c) vé dett élõ szer ve zet egye dét, szár ma zé kát vagy bar -

lan gi kép zõd ményt jog el le ne sen meg ron gál, el visz vagy
el pusz tít, il let ve vé dett vagy fo ko zot tan vé dett ál lat faj
egye dét élet te vé keny sé gé ben je len tõs mér ték ben za var,”
[száz ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.]

81.  § (1) Az Sztv. 157.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki
a) húsz ezer fo rin tot meg nem ha la dó ér ték re lo pást,

sik kasz tást, jog ta lan el sa já tí tást, or gaz da sá got,
b) húsz ezer fo rin tot meg nem ha la dó kárt okoz va kész -

pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élést, csa lást,
szán dé kos ron gá lást,

c) húsz ezer fo rin tot meg nem ha la dó va gyo ni hát rányt
okoz va hût len ke ze lést
kö vet el, úgy szin tén, aki e cse lek mé nyek el kö ve té sét meg -
kí sér li, száz ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

(2) Az Sztv. 157.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Aki a húsz ezer fo rin tot meg nem ha la dó lo pást
 mezõ-, il le tõ leg er dõ gaz da sá gi lag hasz no sí tott föl dön lévõ 
ter mény re, ter mék re, il let ve ha szon ál lat ra, vagy az ott el -
he lye zett fel sze re lés re, esz köz re kö ve ti el, el zá rás sal vagy
száz öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

(3) Az Sztv. 157.  §-a a kö vet ke zõ (7) és (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) Aki vám sza bály sér tés bõl szár ma zó dol got va gyo ni
ha szon vé gett meg sze rez, el rejt, vagy el ide ge ní té sé ben
köz re mû kö dik – ér ték re te kin tet nél kül – az (1) be kez dés
sze rin ti pénz bír ság gal sújt ha tó.

(8) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a vám ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik.”
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82.  § Az Sztv. 158. és 159.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„158.  § (1) Aki nem kö zös sé gi árut a vám el len õr zés alól
el von, vagy a vám tar to zás, a nem kö zös sé gi adók és dí jak,
il let ve a biz to sí ték meg ál la pí tá sa vagy be sze dé se szem -
pont já ból lé nye ges kö rül mé nyek te kin te té ben va lót lan
nyi lat ko za tot tesz, fel té ve, hogy a vám be vé tel csök ke né se
a száz ezer fo rin tot nem ha lad ja meg, úgy szin tén, aki
e  cselekmények bár me lyi két meg kí sér li, száz ezer fo rin tig
ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt
a vám be vé tel csök ke né sé nek mér té ké re te kin tet nél kül
gon dat la nul kö ve ti el, öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír -
ság gal sújt ha tó.

(3) Az az áru, amely re néz ve a sza bály sér tést el kö vet -
ték, el ko boz ha tó.

159.  § A 158.  § al kal ma zá sá ban

a) biz to sí ték alatt a vám tar to zás, il let ve a nem közös -
ségi adók és dí jak meg fi ze té sé nek – vám jog sza bá lyok ál tal 
meg ha tá ro zott for má ban tör té nõ – biz to sí tá sát,

b) vám be vé tel-csök ke nés alatt a vám tar to zás, il let ve a
nem kö zös sé gi adók és dí jak meg fi ze té sé re vo nat ko zó
 kötelezettség nem tel je sí té se  miatt be kö vet ke zett be vé tel -
ki esést

kell ér te ni.”

83.  § Az Sztv. 163.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ
al cím és ren del ke zés lép:

„A pénzutánzatra vonatkozó szabályok megszegése

163.  § (1) Aki a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal ki bo csá tott, 
il let ve for ga lom ba ho zott és for ga lom ban lévõ bank jegy -
rõl vagy ér mé rõl, va la mint eu ro-bank jegy rõl vagy -ér mé -
rõl en ge dély hez kö tött után za tot jo go su lat la nul ké szít,
meg sze rez, tart, azt az or szág ba be hoz za, vagy után zat ként 
for ga lom ba hoz za, száz ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal
sújt ha tó.

(2) Aki az után za tok nyil ván tar tá sá ra, õr zé sé re, meg -
sem mi sí té sé re vagy be je len té sé re vo nat ko zó elõ írásokat
meg sér ti, öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt -
ható.

(3) Az (1)–(2) be kez dés szem pont já ból után zat nak
 minõsül:

a) a ma gyar tör vényes fi ze tõ esz köz és az euro utánza -
táról  szóló 1/2006. (II. 15.) MNB ren de let,

b) az eu ro bank je gyek cím le te i rõl, tech ni kai jel lem zõ i -
rõl, után za tai ké szí té sé rõl, cse ré jé rõl és be vo ná sá ról  szóló, 
2003. már ci us 20-i 2003/205/EK eu ró pai köz pon ti ban ki
ha tá ro zat,

c) az eu ro-ér mék hez ha son ló ér mek rõl és zse to nok ról
 szóló, 2004. de cem ber 6-i 2182/2004/EK ta ná csi ren de let

sze rin ti után zat, il let ve eu ro-ér mék hez ha son ló érem és
zse ton.”

84.  § A szer ve zett bû nö zés, va la mint az az zal össze -
függõ egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az
eh hez kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. tör vény 4.  §-ának s) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„s) szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mény:

sa) a Btk. 263/C.  §-ába üt kö zõ bûn szer ve zet ben rész -
vé tel bûn tet te,

sb) a bûn szer ve zet ben (Btk. 137.  § 8. pont) el kö ve tett
öt évi vagy ezt meg ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ 
szán dé kos bûn cse lek mé nyek,

sc) az em ber ke res ke de lem (Btk. 175/B.  §) bûn tet te,

sd) a Btk. 250–254.  §-ai ba üt kö zõ vesz te ge tés minõ -
sített ese tei bûn tet te, a Btk. 255.  §-ába üt kö zõ vesz te ge tés
bûn tet te, a Btk. 256.  §-ába üt kö zõ be fo lyás sal üzér ke dés
mi nõ sí tett ese te i nek bûn tet te, va la mint a Btk.
258/B–258/D.  §-ai ba üt kö zõ vesz te ge tés nem zet kö zi kap -
cso lat ban mi nõ sí tett ese te i nek bûn tet te,

se) a Btk. 259.  §-ába üt kö zõ köz ve szély oko zás bûn tet -
te, a Btk. 261.  §-ába üt kö zõ ter ror cse lek mény bûn tet te, a
Btk. 262.  §-ába üt kö zõ légi jár mû, vas úti, vízi, köz úti
 tömegközlekedési vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas
jár mû ha ta lom ba ke rí té se bûn tet te, a Btk. 263/A.  §-ának
(1) és (3) be kez dé sé be üt kö zõ vissza élés lõ fegy ver rel vagy 
lõ szer rel bûn tet te, a Btk. 263/B.  §-ába üt kö zõ vissza élés
ha di tech ni kai ter mék kel és szol gál ta tás sal, il le tõ leg ket tõs
fel hasz ná lá sú ter mék kel, a Btk. 264.  §-ába üt kö zõ vissza -
élés ra dio ak tív anyag gal bûn tet te, a Btk. 264/C.  §-ába
 ütközõ vissza élés nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy -
ver rel bûn tet te, a Btk. 270/A.  §-ának (3) be kez dé sé be
 ütközõ köz ve széllyel fe nye ge tés bûn tet te, a Btk.
274.  §-ának (1) be kez dé sé be üt kö zõ köz ok irat-ha mi sí tás
bûn tet te, a Btk. 282–282/B.  §-ába üt kö zõ vissza élés ká bí -
tó szer rel bûn cse lek mény,

sf) a Btk. 303–303/A.  §-ába üt kö zõ pénz mo sás bûn tet -
te, a Btk. 304.  §-ába üt kö zõ pénz ha mi sí tás bûn tet te és a
Btk. 304/A.  §-ába üt kö zõ pénz ha mi sí tás elõ se gí té sé nek
vét sé ge,

sg) a bûn szö vet ség ben el kö ve tett em be ri test til tott fel -
hasz ná lá sa [Btk. 173/I.  § (3) be kez dés b) pont], em ber rab -
lás [Btk. 175/A.  § (2) be kez dés a) pont], köz ér de kû üzem
mû kö dé sé nek meg za va rá sa [Btk. 260.  § (2) be kez dés],
vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel [Btk.
263.  § (3) be kez dés b) pont], vissza élés nuk le á ris lé te sít -
mény üze mel te té sé vel [Btk. 264/A.  § (2) be kez dés], egye -
di azo no sí tó jel meg ha mi sí tá sa [Btk. 277/A.  § (2) be kez dés 
b) pont], bé lyeg ha mi sí tás [Btk. 307.  § (3) be kez dés
a) pont], csem pé szet [Btk. 312.  § (3) be kez dés b) pont,
(4) be kez dés b) pont], kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz -
köz zel vissza élés [Btk. 313/C.  § (4) be kez dés b) pont,
(5) be kez dés b) pont], rab lás [Btk. 321.  § (3) be kez dés
c) pont, (4) be kez dés b) és c) pont jai], il let ve zsa ro lás [Btk. 
323.  § (2) be kez dés a) pont ja] bûn tet te.”
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85.  § A bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl -
csi bi zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény
(Bnyt.) 37.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
és a je len le gi ren del ke zés az (1) be kez dés szá mo zást
kap ja:

„(2) Az elõ ze tes le tar tóz ta tást fo ga na to sí tó és a sza -
bad ság vesz tés bün te tést vég re haj tó szerv – kü lö nö sen a
kü lön jog sza bály sze rin ti, a bün te tés-vég re haj tá si in té -
zet be, il let ve rend õrségi fog dá ba tör té nõ be fo ga dás so -
rán – sze mély azo no sí tás cél já ból a dak ti lo szkó pi ai és
fény kép nyil ván tar tás ból a 10.  § a) pont já ban meg ha tá -
ro zott ada to kat,  valamint az arc ké pet igé nyel he ti. Az át -
vett ada to kat a sze mély azo no sí tást köve tõen ha la dék ta -
la nul tö röl ni kell.”

86.  § Az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
128.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(1) Az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da az OLAF meg ke re -
sé se i nek, il le tõ leg az eu ró pai kö zös sé gi jogi nor mák ban
elõ írt je len tés té te li kö te le zett ség tel je sí té se cél já ból a bün -
te tõ el já rás meg in dí tá sá nak, fel füg gesz té sé nek, il let ve be -
fe je zé sé nek té nyé rõl, il let ve a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ
hát rá nyos kö vet kez mé nyek aló li men te sí tés bekövetkez -
téig bûn ügyi sze mé lyes ada tot az aláb bi bûn cse lek mé nyek
ese té ben ke zel het: vesz te ge tés [a Bün te tõ Tör vény könyv -
rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Btk.)
250–255.  §)], vesz te ge tés nem zet kö zi kap cso lat ban
(Btk. 258/B–258/D.  §), a szám vi tel rend jé nek meg sér té se
(Btk. 289.  §), könyv vizs gá lói kö te les ség sze gés (Btk.
289/A.  §), csõd bûn cse lek mény (Btk. 290.  §), hi te le zé si
csa lás (Btk. 297/A.  §), gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ ál lá sú
sze mé lyé nek vissza élé se (Btk. 298/A.  §), sa ját tõke csor bí -
tá sa (Btk. 298/B.  §), gaz da sá gi adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség el mu lasz tá sa (Btk. 299.  §), tõ ke be fek te té si csa lás
(Btk. 299/B.  §), pénz mo sás (Btk. 303. és 303/A.  §), pénz -
ha mi sí tás (Btk. 304.  §), pénz ha mi sí tás elõ se gí té se
(Btk. 304/A.  §), adó csa lás (Btk. 310.  §), vissza élés jö ve -
dék kel (Btk. 311.  §), jö ve dé ki or gaz da ság (Btk. 311/A.  §),
jö ve dék kel vissza élés elõ se gí té se (Btk. 311/B.  §), csem pé -
szet (Btk. 312.  §), az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de -
ke i nek meg sér té se (Btk. 314.  §), sik kasz tás (Btk. 317.  §),
csa lás (Btk. 318.  §), hût len ke ze lés (Btk. 319.  §), ha nyag
ke ze lés (Btk. 320.  §), or gaz da ság (Btk. 326.  §).”

87.  § A ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá nak és a ha di -
tech ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 2005. évi CIX. tör vény 5.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ha di tech ni kai ter mék
gyár tá sá hoz vagy szol gál ta tás nyúj tá sá hoz kap cso ló dó
mun ka kör ben al kal maz ha tó, aki]

„a) a ter ve zett al kal ma zá sát meg elõ zõ há rom év ben
 állam el le ni bûn cse lek mény [a Bün te tõ Tör vény könyv -
rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Btk.) X. 
fe je zet], em be ri ség el le ni bûn cse lek mény (Btk. XI. fe je -
zet), sze mély el le ni bûn cse lek mény [Btk. 166–168.  §,
170.  § (2)–(5) bek., 171.  §, 174.  §, 174/B.  § (2) bek.
a) pont, 175/A.  § (2) bek. b) pont, 175/B.  §, 176.  §
(2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], nemi er kölcs el le ni erõ -
sza kos bûn cse lek mény [Btk. 197. és 198.  §, 207.  §
(3) bek. b) pont], hi va ta los sze mély el le ni bûn cse lek mé -
nyek (Btk. XV. fe je zet V. cím), em ber csem pé szés (Btk.
218.  §), köz ve szély oko zás [Btk. 259.  § (1)–(3) bek.],
köz ér de kû üzem mûködé sének meg za va rá sa (Btk.
260.  §), ter ror cse lek mény (Btk. 261.  §), nem zet kö zi
gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se (Btk. 261/A.  §), légi jár -
mû, vas úti, vízi, köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges 
áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se (Btk.
262.  §), vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer -
rel (Btk. 263.  §), vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel
(Btk. 263/A.  §), vissza élés ha di tech ni kai ter mék kel és
szol gál ta tás sal, il le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mék kel
(Btk. 263/B.  §), bûn szer ve zet ben rész vé tel (Btk.
263/C.  §), a vissza élés ra dio ak tív anyag gal (Btk.
264.  §), vissza élés nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott
fegy ver rel (Btk. 264/C.  §), til tott ál lat vi a dal szer ve zé se
(Btk. 266/A.  §), ál lat kín zás (Btk. 266/B.  §), ga ráz da ság
(Btk. 271.  §), ön bí rás ko dás (Btk. 273.  §), vissza élés ká -
bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz hasz nált anyag gal (Btk.
283/A.  §), va gyon el le ni szán dé kos bûn cse lek mény
(Btk. 316–324.  §, 326. és 327.  §), vagy szö kés és elöl já -
ró vagy szol gá la ti kö zeg el le ni erõ szak fegy ve re sen el -
kö ve tett ese tei [Btk. 343.  § (2) bek. a) pont és
(4)–(5) bek., va la mint Btk. 355.  § (2) bek. a) pont] el kö -
ve té se  miatt nem volt el ítél ve, il le tõ leg vele szem ben in -
téz ke dést nem al kal maz tak,”

88.  § 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 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a ké rel me zõt a Bün te tõ Tör vény könyv rõl
 szóló 1978. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Btk.) sze -
rin ti ál lam és em be ri ség el le ni bûn cse lek mény (Btk.
X–XI. fe je zet), sze mély el le ni erõ sza kos bûn cse lek -
mény (Btk. XII. fe je zet, I. cím, II. cím 174–176.  §), nemi 
er kölcs el le ni erõ sza kos bûn cse lek mény [Btk. XIV. fe -
je zet, II. cím 197. és 198.  §, 207.  § (3) be kez dés b) pont], 
hi va ta li bûn cse lek mény (Btk. XV. fe je zet, IV. cím), hi -
va ta los sze mély el le ni bûn cse lek mény (Btk. XV. fe je -
zet, V. cím), ter ror cse lek mény (Btk. 261.  §), vissza élés
rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel (Btk. 263.  §),
vissza élés lõ fegy ver rel vagy  lõszerrel (Btk. 263/A.  §),
vissza élés ha di tech ni kai ter mék kel és szol gál ta tás sal, il -
le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mék kel (Btk. 263/B.  §),
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bûn szer ve zet ben rész vé tel (Btk. 263/C.  §), vissza élés
ra dio ak tív anyag gal (Btk. 264.  §), vissza élés nuk le á ris
lé te sít mény üze mel te té sé vel (Btk. 264/A.  §), vissza élés
atom ener gia al kal ma zá sá val (Btk. 264/B.  §), vissza élés
nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel (Btk.
264/C.  §), ga ráz da ság (Btk. 271.  §), ön bíráskodás (Btk.
273.  §), vagy vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek mény
(Btk. 282–283.  §), to váb bá va gyon el le ni bûn cse lek -
mény (Btk. XVIII. fe je zet)  miatt el ítél ték vagy vele
szem ben in téz ke dést al kal maz tak, az iga zol vány
 kiadása irán ti ké re lem a bün te tés vagy in téz ke dés kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott bûn ügyi nyil ván tar tá sá -
nak idõ tar ta má ig, de leg alább a jog erõs dön tés meg ho -
za ta lát kö ve tõ há rom évig nem tel je sít he tõ.”

Hatályba léptetõ és hatályon kívül helyezõ
 rendelkezések

89.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2007. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2.  §-a 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Btk. 42.  §-a (2) be kez dé se b) pont já nak 2. alpont -
jában az „a ter mé szet el le ni erõ sza kos faj ta lan ság,”, va la -
mint a „200.  § (2)–(3) bek.,” szö veg rész, 195/A.  §-a és
 alcíme, 213.  §-ának a) pont ja, 264/C.  §-a (3) be kez dé sé nek 
b) pont ja, va la mint (6) be kez dé se, 287.  §-a, 291/A.  §-a és
al cí me, 298/C.  §-a, 301.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja,
329/A.  §-ának (4) be kez dé se,

b) a Be. 150.  §-ának (6) be kez dé se, a Be. 552.  §-ának
(1) és (2) be kez dé sé ben a „ , vagy – ha a kü lön tör vény
ilyet meg ha tá roz – az arra való ja vas lat meg té te lé re” szö -
veg rész,

c) a Bv. tvr. 57.  §-a, 59.  §-ából a „mun kál ta tá sá ra,”,
122.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a sza bály sér té si ha tó ság
vagy”, va la mint 123.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ , szi go -
rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká ban” szö veg rész,

d) a Bvsz. tv. 22.  §-a (3) be kez dé sé nek g) és h) pont ja,
22.  §-ának (4) be kez dé se,

e) az Sztv. 159/A.  §-a,

f) a Bnyt. 37.  §-ának c) pont ja,

g) a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1987. évi III. tör vény 30.  §-a,
a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 1992. évi
XIII. tör vény, a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
1993. évi XVII. tör vény 87.  §-a, a bün te tõ jog sza bá lyok
mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi IX. tör vény 15.  §-a, a Bün -
tetõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 1996. évi LII. tör vény 16.  §-a, 21.  §-a és
29.  §-a, a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LXXIII. tör -

vény 21.  §-a, a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
1998. évi LXXXVII. tör vény 59.  §-a és 71.  §-a, a bün te tõ
jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi CXX. tör vény 
11.  §-a, 13.  §-a, 24.  §-a és 40.  §-ának (3) be kez dé se, az
új szö vet ke ze tek rõl  szóló 2000. évi CXLI. tör vény 91.  §-a, 
a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi CXXI. tör vény 23.  §-a,
60.  §-a, 77.  §-a és 84.  §-ának (3) be kez dé se, a Bün te tõ Tör -
vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi LIX. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé se,
a bün te tõ jog sza bá lyok és a hoz zá juk kap cso ló dó egyes
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi II. tör vény
84.  §-ának (2) be kez dé se, 85.  §-ának (2) és (8) be kez dé se,
a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló
2003. évi XV. tör vény 18.  §-a, a bün te tõ jog sza bá lyok mó -
do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XL. tör vény, a bün te tõ jog sza -
bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi CXXXI. tör vény
26–27.  §-a, a lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek
és egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról
 szóló 2005. évi CLXXXIV. tör vény 21.  §-a (4) be kez dé sé -
nek c) pont ja,

h) a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV.
tör vény és más tör vények mó do sí tá sá ról 2005. évi XCI.
tör vény 13.  §-ának (2) be kez dé se, 23.  §-a, 27.  §-a,
29.  §-a (2) be kez dés nek b), d) pont ja, 29.  §-a (3) be kez -
dé sé nek b) pont já ból a „16.  §-a (1) be kez dé sé nek
g) pont já ban a „benn fen tes ér ték pa pír-ke res ke de lem”
szö veg rész a „benn fen tes ke res ke de lem” szö veg re, a
„nem zet kö zi leg el len õr zött ter mé kek és tech no ló gi ák
for gal má ra vonat kozó kö te le zett ség meg sze gé se” szö -
veg rész a „ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok, il -
le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák
for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze gé se” szö -
veg re, 16.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban a „kü lö nö -
sen nagy vagy ezt meg ha la dó mér té kû be vé tel csök ke -
nést oko zó adó-, tár sa da lom biz to sí tá si csa lás” szö veg -
rész „kü lö nö sen nagy vagy ezt meg ha la dó mér té kû be -
vé tel csök ke nést oko zó adó csa lás” szö veg re, a „Mun ka -
erõ pi a ci Alap be vé te lét biz to sí tó fi ze té si kö te le zett ség
meg sér té se [Btk. 310/A.  § (3) bek.]” szö veg rész a „mun -
kál ta tás sal össze füg gés ben el kö ve tett adó csa lás [Btk.
310/A.  § (4) bek.]” szö veg re, 36.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban a „nem zet kö zi jogi kö te le zett ség meg sze -
gé se” szö veg rész a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg -
sze gé se” szö veg re, a „nem zet kö zi leg el len õr zött ter mé -
kek és tech no ló gi ák for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett -
ség meg sze gé se” szö veg rész a „ha di tech ni kai esz kö zök
és szol gál ta tá sok, il le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé -
kek és tech no ló gi ák for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett -
ség meg sze gé se” szö veg re, 36.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban az „adó-, tár sa da lom biz to sí tá si csa lás” szö -
veg rész „adó csa lás” szö veg re,” szö veg rész és 29.  §-a
(3) be kez dé sé nek j) pont ja,
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i) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LI. tör vény 64.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a Be. 146.  §-ának (2) és (3) be kez dé sét meg -
állapító szö veg rész, 68.  §-a, 92.  §-a, a 174.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a Be. 392.  §-ának (4) be kez dé sét meg ál la pí tó
szö veg rész, a 181.  §-ának (2) be kez dé sé ben a Be.
399.  §-ának (2) és (3) be kez dé se it meg ál la pí tó szö veg rész,
a 191.  §-ának (2) be kez dé sé ben a Be. 409.  §-ának (3) be -
kez dé sét meg ál la pí tó szö veg rész, a 199.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben a Be. 416.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ját meg -
állapító szö veg rész, a 211.  §-ában a Be. 427.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont ját meg ál la pí tó szö veg rész, a 248.  §-ában
a Be. 574.  §-ának (3) be kez dé sét meg ál la pí tó szö veg rész,
a 285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban „a Be. 16.  §-a
(1) be kez dé se g) pont já nak a „pénz ha mi sí tás (Btk. 304.  §)
és a bé lyeg ha mi sí tás (Btk. 307.  §)” szö veg ré sze” szö veg -
rész; az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 241.  §-ának (1) be kez dé se,

j) a légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
67.  §-a (7) be kez dé sé nek b) pont já ban az „és vám or gaz da -
ság” szö veg rész,

k) a szer ve zett bû nö zés, va la mint az az zal össze füg gõ
egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az eh hez
kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. tör vény 4.  §-ának r) pont já ban a „ , fegy ver csem -
pé szet (Btk. 263/B.  §)” szö veg rész,

l) a bûn ül dö zõ szer vek nem zet kö zi együtt mû kö dé sé rõl
 szóló 2002. évi LIV. tör vény mel lék le té nek 24. pont já ban
az „és vám or gaz da ság” szö veg rész,

m) a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 60.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
a „vám or gaz da ság,” szö veg rész,

n) az Eu ró pai Uni ó ról  szóló Szer zõ dés K.3. cik kén ala -
pu ló, az Eu ró pai Rend õr sé gi Hi va tal lét re ho zá sá ról  szóló,
1995. jú li us 26-án kelt Egyez mény (Eu ro pol Egyez mény)
és Jegy zõ köny ve i nek ki hir de té sé rõl, va la mint a Rend õr -
ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi XIV. tör vény mel lék le té ben a „fegy ver -
csem pé szet 263/B.  §” szö veg rész.

(4) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg
a) a Btk. 5.  §-ában az „igaz ság ügym inisz ter” szö veg -

rész az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg re, 33.  §-a
(2) be kez dé sé nek e) pont já ban a „261.  § (2) be kez dés
a) pont” szö veg rész a „261.  § (1) be kez dés” szö veg re,
42.  §-a (2) be kez dé se b) pont já nak 1. al pont já ban a „fegy -
ver csem pé szet” szö veg rész a „ha di tech ni kai ter mék kel és
szol gál ta tás sal, il le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mék kel
vissza élés” szö veg re, a 137.  §-a 1. pont já nak d) alpont -
jában az „a po li ti kai ál lam tit kár” szö veg rész „az ál lam tit -
kár és a szak ál lam tit kár” szö veg re, 227/A.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügym inisz ter” szö veg rész az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg re, 285.  §-ának
(3) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész, 
„egész ség ügyért fe le lõs” szö veg re, 286.  §-ában a „fegy -
ver csem pé szet” szö veg rész a „ha di tech ni kai ter mék kel és

szol gál ta tás sal, il le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mék kel
vissza élés” szö veg re,

b) a Be. 36.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fegy ver csem -
pé szet (Btk. 263/B.  §)” szö veg rész a „rob ba nó anyag gal
vagy rob ban tó szer rel vissza élés [Btk. 263.  § (2) bek.], a
 lõfegyverrel vagy lõ szer rel vissza élés [Btk. 263/A.  §
(2) bek.]” szö veg re, 408.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont -
jában a „tár gya lá son hoz ták.” szö veg rész a „tár gya lá son
hoz ták,” szö veg re,

c) a Be. 107.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 207.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban az „az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ
és El me gyó gyí tó In té zet be” szö veg rész az „igaz ság ügyi
meg fi gye lõ és el me gyó gyí tó in té zet be” szö veg re,
141.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 144.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben az „az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó
 Intézetben” szö veg rész az „igaz ság ügyi meg fi gye lõ és
 elmegyógyító in té zet ben” szö veg re,

d) a Be. 175.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 200.  §-ának
(4) be kez dé sé ben, 553.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
554.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 584.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 597.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 598.  §-ának
(2)–(5) be kez dé sé ben, 599.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben,
604.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 604.  §-a (5) be kez dé sé -
nek d) pont já ban az „igaz ság ügym inisz ter” szö veg ré szek
az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg re, 200.  §-ának 
(3) be kez dé sé ben, 206/A.  §-ának (4) és (6) be kez dé sé ben
az „igaz ság ügym inisz te ri en ge dély hez” szö veg rész az
„az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter en ge dé lyé hez” szö -
veg re, 477.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 604.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben, 604.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban és
(6)–(7) be kez dé sé ben az „igaz ság ügym inisz ter rel” szö -
veg rész az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg re,
598.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „igazságügy -
miniszterhez” szö veg rész az „igaz ság ügyért fe le lõs
 miniszterhez” szö veg re, 266.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um nak” szö veg -
rész az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg re,
553.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 554.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben a „kül ügy mi nisz ter nek” szö veg rész a „külpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg re, 554.  §-ának (1) és
(3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg ré szek a
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg re, 604.  §-a
(2) be kez dé sé nek b)–d), j), n) pont já ban és (7) be kez dé sé -
ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész az „az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg re, 604.  §-a (2) be -
kez dé sé nek m) pont já ban az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö -
veg rész az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg -
re, 604.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter”
szö veg rész az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg re, 604.  §-a (2) be kez dé sé nek b), c), h), j), m) és
n) pont já ban és (6) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter rel”
szö veg rész a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg re,
604.  §-ának (3) és (7) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg re,
604.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban az „egész ség ügyi
mi nisz ter rel” szö veg rész az „egész ség ügyért fe le lõs
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 miniszterrel” szö veg re, 604.  §-ának (6) be kez dé sé ben az
„egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg re,
604.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „gyer mek-, if jú sá gi és
sport mi nisz ter rel” szö veg rész a „ká bí tó szer-meg elõ zé sért
és a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel ada to kért fe le lõs
 miniszterrel” szö veg re, 604.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont -
já ban a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg re,

e) a Be. 178/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „szer ve zett
bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont” szö veg rész a „szer -
ve zett bû nö zés el le ni fel lé pés ko or di ná ci ó já ért fe le lõs köz -
igaz ga tá si szerv” szö veg re,

f) a Bv. tvr. 62.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a
„ bíróság” szö veg rész a „párt fo gó fel ügye lõ” szö veg re, a
„bí ró ság nak” szö veg rész a „párt fo gó fel ügye lõ nek” szö -
veg re, a Bv. tvr. 62.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve -
gé ben a „bí ró sá got” szö veg rész „párt fo gó fel ügye lõt” szö -
veg re, a Bv. tvr. 64.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bí ró sá got” 
szö veg rész a „párt fo gó fel ügye lõt” szö veg re,

g) a Bv. tvr. 60.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „A me -
gyék ben és a fõ vá ros ban mû kö dõ mun ka ügyi köz pon tok
rend sze re sen tá jé koz tat ják” szö veg rész az „Az ál la mi fog -
lal koz ta tá si szol gá lat rend sze re sen tá jé koz tat ja” szö veg re,

h) a Bv. tvr. 60.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „szol gá lat me -
gyei (fõ vá ro si) hi va ta lát” szö veg rész he lyé be a „szol gá la tot”
szö veg, 83.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Meg fi -
gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet ben” szö veg rész „igaz ság ügyi
meg fi gye lõ és el me gyó gyí tó in té zet ben” szö veg re,

i) a Bv. tvr. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az
„igaz ság ügym inisz ter” szö veg rész az „igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg re, 105.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ,
má so dik és har ma dik mon da tá ban az „ok ta tá si” szö veg -
rész az „ok ta tá sért fe le lõs” szö veg re, má so dik mon da tá ban 
az „az igaz ság ügym inisz ter rel” szö veg rész az „a bün te -
tés-vég re haj tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg re, har ma -
dik mon da tá ban az „az igaz ság ügym inisz ter” szö veg rész
az „a bün te tés-vég re haj tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg re,
106.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az „igazságügy -
miniszter” szö veg rész az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg re, 127.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „hon vé del -
mi mi nisz ter” szö veg rész a „hon véd ele mért fe le lõs
 miniszter” szö veg re, az „igaz ság ügym inisz ter” szö veg rész 
az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg re, 127.  §-ának 
(3) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész a „ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg re, az „igazságügy -
miniszterrel” szö veg rész az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter rel” szö veg re,

j) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 13.  §-ának (4) be kez dé sé ben 
a „fegy ver csem pé szet” szö veg rész „vissza élés ha di tech ni -
kai ter mék kel és szol gál ta tás sal, il le tõ leg ket tõs felhasz -
nálású ter mék kel” szö veg re,

k) 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 ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 117.  §-a (1) be kez dé sé ben a „ka to nai fog ház ban”

szö veg rész a „ka to nai fog dá ban” szö veg re, 165.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „a Hon véd ség ka to nai fog há zá ban”
szö veg rész a „ka to nai fog dá ban” szö veg re,

l) a bûn ül dö zõ szer vek nem zet kö zi együtt mû kö dé sé rõl
 szóló 2002. évi LIV. tör vény mel lék le té nek 13. pont já ban
a „fegy ver csem pé szet” szö veg rész „vissza élés haditech -
nikai ter mék kel és szol gál ta tás sal, il le tõ leg ket tõs fel hasz -
ná lá sú ter mék kel” szö veg re, va la mint 22. pont já ban a
„Btk. 311.  § (2)–(5) be kez dés” szö veg rész a „Btk. 311.  §
(2)–(4) be kez dés” szö veg re
mó do sul.

(5) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény
7.  §-ának k) pont já ban az „a nem zet kö zi leg el len õr zött ter mé -
kek és tech no ló gi ák for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett ség
meg sze gé se (Btk. 287.  §)” szö veg rész az „a ha di tech ni kai
ter mék kel és szol gál ta tás sal, il le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú
ter mék kel vissza élés (Btk. 263/B.  §)” szö veg re  módosul.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ér vé nyét
vesz ti és nem lép ha tály ba az elekt ro ni kus in for má ció sza -
bad ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény 17.  §-ának (8) be -
kez dé sé ben a „195/A.  § (til tott por nog ráf fel vé tel lel
vissza élés) és” szö veg rész.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

90.  § (1) E tör vény 7–8.  §-a a gyer me kek sze xu á lis
 kizsákmányolása és a gyer mek por nog rá fia el le ni küz de -
lem rõl  szóló 2003. de cem ber 22-i 2004/68/IB ta ná csi
 kerethatározatnak való meg fe le lést szol gál ja.

(2) E tör vény 10. és 13.  §-a az egyes, a ha lál bün te tés,
a kín zás vagy más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó
bá nás mód vagy bün te tés so rán al kal maz ha tó áruk ke res ke -
del mé rõl  szóló, 2005. jú ni us 27-i 1236/2005/EK ta ná csi
ren de let 17. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít ja meg.

(3) E tör vény 25–28.  §-a a pénz ügyi rend sze rek nek
a pénz mo sás, va la mint ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa cél já ra
való fel hasz ná lá sá nak meg elõ zé sé rõl  szóló 2005. ok tó ber
26-i 2005/60/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

(4) E tör vény 84.  §-a
a) az eu ro-ér mék hez ha son ló ér mek rõl és zse to nok ról

 szóló, 2004. de cem ber 6-i 2182/2004/EK ta ná csi ren de let
6. cik ké nek,

b) az eu ro-ér mék hez ha son ló ér mek rõl és zse to nok ról
 szóló 2182/2004/EK ren de let ha tá lyá nak a nem részt vevõ
tag ál la mok ra való ki ter jesz té sé rõl  szóló 2004. de cem -
ber 6-i 2183/2004/EK ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007/50. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3177



2007. évi XXVIII.
tör vény

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
létrehozásáról  szóló Megállapodást módosító,

a Bank Kormányzótanácsa által 2004. január 30-án
meghozott, és a tagállamok által elfogadott

90. számú határozat kihirdetésérõl*

(A Megállapodás módosítása a Magyar
Köztársaság vonatkozásában 2006. október 15-én

nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  § Az Or szág gyû lés az Eu ró pai Új já épí té si és Fej lesz -
té si Bank (a továb biak ban: „Bank”) lét re ho zá sá ról  szóló
Meg ál la po dást (a továb biak ban: „Meg ál la po dás”) mó do -
sí tó, a Bank Kor mány zó ta ná csa ál tal 2004. ja nu ár 30-án
meg ho zott, és a tag ál la mok ál tal el fo ga dott 90. szá mú ha -
tá ro zat ban fog lal ta kat e tör vénnyel ki hir de ti.

2.  § A Bank Kor mány zó ta ná csa 2004. ja nu ár 30-án
meg ho zott 90. szá mú ha tá ro za tá nak hi te les an gol nyel vû
szö ve ge és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Resolution No. 90

Amend ment to the Ag re e ment Es tab lis hing the Bank
in or der to ad mit Mon go lia as a co unt ry of ope rat ions

The Board of Governors
Having considered and being in agreement with the

Report of the Board of Directors on the proposal to amend
the Agreement Establishing the Bank in order to admit
Mongolia as a country of operations (or recipient country)
eligible to receive financing from the Bank,

RESOLVES THAT:
Article 1 of the Agreement Establishing the Bank be

amended to include another two sentences which read as
follows: „The purpose of the Bank may also be carried out
in Mongolia subject to the same conditions. Accordingly,
any reference in this Agreement and its annexes to
„Central and Eastern European countries”, „countries
from Central and Eastern Europe”, „recipient country (or 
countries)” or „recipient member country (or countries)”
shall refer to Mongolia as well.”

AND FURTHER RESOLVES THAT:
The said amendment enter into force three month after

the date of the Bank’s formal communication confirming
that each member has (a) executed and deposited with the

Bank an instrument stating that is has accepted the said
amendment in accordance with its law and (b) furnished
evidence, in form and substance satisfactory to the Bank,
that the amendment has been accepted and the instrument
of acceptance executed and deposited in accordance with
the law of that member.

(Adop ted 30 Ja nu a ry 2004)

90. számú Határozat

A Bank létrehozásáról  szóló Megállapodás 
módosítása a Bank mûködési területének Mongóliára

 való kiterjesztése céljából

A Kor mány zó ta nács

Mi u tán meg fon tol ta és egyet ér tés re ju tott az Igazgató -
tanács be szá mo ló já ban fog lal tak kal, a Bank lét re ho zá sá ról 
 szóló Meg ál la po dás mó do sí tá sát il le tõ en, ab ból a cél ból,
hogy a Bank mû kö dé si te rü le tét Mon gó li á ra (mint fo ga dó
or szág ra) is ki ter jessze, amely ezúton jogosulttá válik a
Bank hitelezésére,

ELHATÁROZTA HOGY:
A Bank lét re ho zá sá ról  szóló Meg ál la po dás 1. Cik ke az

aláb bi két mon dat tal egé szül ki: „A Bank cél ja Mon gó lia
ese té ben is azo nos fel té te lek mel lett  valósulhat meg. En nek 
meg fele lõen a Meg ál la po dás ban és an nak mel lék le te i ben
sze rep lõ bár mely hi vat ko zás, úgy mint: „kö zép és ke let-eu -
ró pai or szá gok”, „Kö zép és Ke let-Eu ró pá ban ta lál ha tó
or szá gok”, „fo ga dó or szág (vagy or szá gok)” vagy „fo ga -
dó tag or szág (vagy tag or szá gok)” Mon gó li á ra is egy aránt 
vo nat ko zik.”

ELHATÁROZTA TOVÁBBÁ, HOGY:
A fen ti mó do sí tás há rom hó nap pal azt köve tõen lép ha -

tály ba, hogy a Bank hi va ta los köz le mény ben erõ sí ti meg,
hogy min den tag or szág (a) lét re ho zott és le tét be he lye zett
a Bank nál egy ok mányt, mely nek ér tel mé ben a fen ti mó -
do sí tást sa ját tör vényeivel össz hang ban el fo gad ta, és (b) a
Bank szá má ra meg fe le lõ for má ban és tar ta lom mal ta nú sí -
tot ta, hogy a mó do sí tást el fo gad ta és az el fo ga dás ról  szóló
ok mányt lét re hoz ta és le tét be he lyez te az érin tett tag or szág 
tör vényeinek meg fele lõen.

(El fo gad va 2004. ja nu ár 30-án)”

3.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz -
ter gondoskodik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés elnöke
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

28/2007. (IV. 20.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatás
(SAPS) 2007. évi igénybevételével kapcsolatos

egyes kérdésekrõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti 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  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dés a) 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) 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:

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) tá mo ga tá si ké re lem: a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be
tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i -
nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 
2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál -
tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in -
teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
2004. áp ri lis 21-i 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let) 2. cikk
11. pont já ban meg ha tá ro zott egy sé ges ké re lem;

b) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: a kö zös ag rár po li ti ka ke re -
té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá -
lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré -
szé re meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, 
to váb bá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2003. szep -
tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let (a továb biak -
ban: 1782/2003/EK ta ná csi ren de let) 2. cikk a) pont ja sze -
rin ti ter me lõ, aki, il let ve amely a föld te rü le tet hasz no sít ja;

c) hasz no sí tás: a föld te rü let nek az 1782/2003/EK ta ná -
csi ren de let 143b. cikk (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rin ti ál la pot ban tar tá sa;

d) tá mo gat ha tó te rü let: az 1782/2003/EK ta ná csi ren -
de let 143b. cikk (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te rü let;

e) fi zi kai blokk: Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó
Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let
(a továb biak ban: Me PAR ren de let) 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott te rü let;

f) me zõ gaz da sá gi par cel la: a Me PAR ren de let 1.  §
e) pont já ban meg ha tá ro zott te rü let;

g) nyil ván va ló hiba: a Tv. 9.  § m) pont já ban meg ha tá -
ro zott hi á nyos ság vagy hiba;

h) he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot: az egy -
sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz -
da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot, il let ve a He lyes Gaz dál ko -
dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról
 szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let (a továb biak ban:
HMKÁ ren de let) 1. szá mú mel lék le té ben fog lalt elõ írások
tel je sí té se;

i) ál lan dó le ge lõ: a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
2. cikk 2. pont já ban meg ha tá ro zott föld te rü let;

j) szõ lõ ül tet vény: szõ lõ vel össze füg gõ en te le pí tett te rü -
let, ame lyet szõ lõ vagy szõ lõ sza po rí tó anya gá nak elõ ál lí -
tá sa cél já ból mû vel nek;

k) gyü möl csös ül tet vény: a gyü mölcs fá val (alma, kör te, 
birs, õszi ba rack, kaj szi ba rack, meggy, cse resz nye, szil va,
dió, gesz te nye, man du la, mo gyo ró), va la mint bo gyós gyü -
mölccsel [mál na, ri bisz ke, eg res, Yos ta (rikö), sze der, sza -
mó ca, ter mesz tett bo dza] össze füg gõ en te le pí tett te rü let;

l) egy be mû velt táb la: egy fi zi kai blokk te rü le tén be lül
több me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal azo nos nö vény kul tú ra
mû ve lé sé re hasz nált (azo nos hasz no sí tá sú) föld te rü let. Az
egy be mû velt táb lán be lül az egyes gaz dál ko dók ál tal hasz -
no sí tott te rü le tek (azaz par cel lák) ha tá rai a fi zi kai el len õr -
zés so rán nem kü lö nít he tõ ek el;

m) re fe ren cia te rü let: fi zi kai blokk, il let ve egy be mû -
velt táb la;

n) re fe ren cia te rü let mé re te: fi zi kai blokk tá mo gat ha tó
te rü le te, il let ve az egy be mû velt táb la fi zi kai el len õr zés so -
rán mért te rü le te;

o) bá zis te rü let: az Eu ró pai Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott,
az or szág egé szé re meg ál la pí tott, tá mo ga tás ban ré sze sít -
he tõ te rü let.

Az egységes területalapú támogatás mértéke

2.  §

(1) A tá mo ga tás mér té ke – az 1782/2003/EK ta ná csi
ren de let 143b. cik ké nek (7) be kez dé sé re fi gye lem -
mel – kü lön jog sza bály ban ke rül meg ha tá ro zás ra.
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(2) A tá mo ga tás fo rint ban ke rül ki fi ze tés re. Az át vál tás -
ra a kü lön kö zös sé gi jog sza bály ban, a kö zös ag rár po li ti ka
fi nan szí ro zá sá ról  szóló, 2005. jú ni us 21-i 1290/2005/EK
ta ná csi ren de let 45. cik ké ben meg ha tá ro zott ár fo lya mot
kell al kal maz ni.

Támogatásra jogosult

3.  §

Tá mo ga tá si ké rel met az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
nyújt hat be, aki (amely) a hasz no sí tott te rü le tek vo nat ko -
zá sá ban a hasz no sí tás sal össze füg gés ben fel me rü lõ költ sé -
ge ket, il let ve koc ká za tot vi se li.

Támogatás alapjául szolgáló terület megállapítása

4.  §

(1) E ren de let sze rint tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü -
let nek az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let 143b. cik ké nek
(4) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ me zõ gaz da sá gi
te rü le tet kell te kin te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te rü let csak ab ban az
eset ben tá mo gat ha tó – ki vé ve a (3) be kez dés ben fog lal -
ta kat –, ha a tá mo gat ha tó te rü let el éri vagy meg ha lad ja
az 1 hek tárt. Amennyi ben a tá mo gat ha tó te rü let több
me zõ gaz da sá gi par cel lá ból áll, az egyes me zõ gaz da sá gi
par cel lák tá mo gat ha tó te rü le té nek el kell ér ni ük vagy
meg ha lad ni uk a 0,3 hek tárt. Tá mo ga tás leg alább
0,3 hek tár egy be füg gõ tá mo gat ha tó szõ lõ ül tet vény vagy 
gyü möl csös ül tet vény te rü le te után ön ál ló an is igé nyel -
he tõ, il let ve fo lyó sít ha tó.

(3) Ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ tá mo gat ha tó te rü le te
nem éri el együt te sen az 1 hek tárt, de ren del ke zik leg alább
0,3 hek tár tá mo gat ha tó szõ lõ ül tet vény vagy gyü möl csös
ül tet vény össze füg gõ te rü let tel, e te rü le tek után együt te sen 
igé nyel he tõ, il let ve fo lyó sít ha tó a tá mo ga tás.

(4) Egy me zõ gaz da sá gi par cel lá ra e ren de let alap ján
csak egy tá mo ga tá si ké re lem nyújt ha tó be.

(5) A tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü le tet a tény le ges
hasz no sí tás alap ján kell meg ha tá roz ni. A tá mo ga tás alap -
já ul szol gá ló te rü let hasz no sí tá sa te kin te té ben az
1782/2003/EK ta ná csi ren de let 143b. cikk (5) és (6) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(6) Nem ve he tõ igény be tá mo ga tás olyan te rü let után,
amely re vo nat ko zó lag a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv
alap ján az Eu ró pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott me zõ gaz -
da sá gi te rü le tek er dõ sí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be -
vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 132/2004. (IX. 11.)
FVM ren de let alap ján tá mo ga tás ra való jo go sult sá got ál la -
pí tot tak meg.

(7) Tá mo ga tás alap já ul nem szol gál az a te rü let, amely -
rõl a föld hi va tal ál tal vég re haj tott ha tár szem le alap ján,
 illetve táv ér zé ke lés vagy hely szí ni el len õr zés út ján meg ál -
la pít ha tó, hogy az adott te rü let (par cel la) 2003. jú ni us
30-án nem fe lelt meg a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV.
tör vény 36.  § (1) be kez dé sé nek.

Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot

5.  §

A tá mo ga tás igény lé sé nek alap já ul szol gá ló me zõ gaz -
da sá gi par cel lá kat he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál -
la pot ban kell tar ta ni. A he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye -
ze ti ál la pot elõ írásainak tel je sí té sét a Me zõ gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) a fi zi kai
el len õr zé sek so rán el len õr zi.

Támogatási kérelem

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2007. má jus 15-ig ki zá ró lag
az MVH ál tal rend sze re sí tett 2007. évi for ma nyom tat vá -
nyon és az ah hoz mel lé kelt, a Me PAR ren de let sze rin ti
egye di blokk tér ké pen, a vo nat ko zó MVH köz le mény re fi -
gye lem mel le het be nyúj ta ni.

(2) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ re giszt rá ci ós
szám mal nem ren del ke zik, a ké re lem hez egy ide jû leg csa -
tol ja az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá -
gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si
rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz -
ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba
vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Nyilv. ren de let) sze rin ti nyil ván tar tás ba vé te li
ké rel met is.

(3) Ken der hasz no sí tás vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tás
igény be vé te lé re az aláb bi fel té te lek ese tén van mód:

a) bár mely cél lal ter mesz tett ken der ter mesz té se ese tén 
a me zõ gaz da sá gi ter me lõ az e ren de let mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott faj tá kat ter meszt, il let ve a ter melt ken der tet ra -
hid ro kan na bi nol (a továb biak ban: THC) tar tal ma nem ha -
lad ja meg a 0,2%-ot,

b) bár mely cél lal ter mesz tett ken der ter mesz té se ese tén 
a ve tõ mag cím ké ket a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
13. cikk (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell a ké re lem -
hez csa tol ni,

c) a rost cél ra ter mesz tett ken der ese tén a 245/2001/EK, 
va la mint az 1673/2000/EK ren de le tek ben fog lal tak nak
meg fe le lõ jó vá ha gyás sal ren del ke zõ el sõd le ges fel dol go -
zó val kö tött, ezen ren de le tek ál tal elõ írt tar tal mú szer zõ -
dést a ké re lem mel együtt, vagy leg ké sõbb 2007. szep tem -
ber 15-ig kell az MVH-hoz be nyúj ta ni.
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(4) A ké rel men a me zõ gaz da sá gi ter me lõ kü lön ro vat -
ban nyi lat ko zik az ál ta la be je len tett te rü let vo nat ko zá sá -
ban ál lan dó le ge lõ ként hasz no sí tott föld te rü let nagy sá gá -
ról, va la mint a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 14. cikk
(1) be kez dé sé nek 1–3. al be kez dé se i ben fog lal tak nak meg -
fele lõen hasz no sí tott egyéb, be je len tés re kö te le zett te rü le -
tek rõl. A be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sá ból ere dõ
jog kö vet kez mé nyek re a 796/2004/EK ren de let 14. cikk
(1a) be kez dé sét kell al kal maz ni.

(5) Az MVH a tá mo ga tá si ké re lem be fo ga dá sá ról a 7.  §
(1) be kez dés ben fog lalt be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na -
pon be lül be fo ga dá si nyi lat ko za tot (a továb biak ban: nyi -
lat ko zat) ál lít ki, és meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré -
szé re. A nyi lat ko zat a ké re lem ben fog lal tak nak meg fele -
lõen tar tal maz za:

a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ne vét, re giszt rá ci ós
 számát;

b) a ké re lem ben fel tün te tett me zõ gaz da sá gi par cel lák
ada ta it:

ba) a fi zi kai blokk azo no sí tó szá mot,
bb) a par cel la sor szá mát,
bc) a hasz no sí tás tí pu sát,
bd) a be je len tett te rü le tet; va la mint
c) ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer be rög zí tett pénz for -

gal mi bank szám la szá mát.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti iga zo lás ki ál lí tá sa nem mi -
nõ sül a tá mo ga tá si jo go sult ság vagy más jo go sult sá gi fel -
té te lek tel je sí té se iga zo lá sá nak.

Késedelmes benyújtás

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem a 6.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõn túl – a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de -
let 21. cik ké ben fog lal tak ra fi gye lem mel – 2007. jú ni us
9-ig nyújt ha tó be.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ha tár idõn túl be nyúj tott
ké rel me ket az MVH el uta sít ja a Tv. 56. § (3) be kez dés
e) pont já nak meg fele lõen.

Egységes területalapú támogatási kérelem
módosítása

8.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem – a 796/2004/EK bi zott sá gi
ren de let 21. cikk (2) be kez dé sé nek elsõ al be kez dé sé re fi -
gye lem mel – 2007. má jus 31-ig jog kö vet kez mé nyek nél -
kül, il let ve 2007. jú ni us 11-ig a 7.  § (1) be kez dés ben fog -
lalt jog kö vet kez mé nyek mel lett mó do sít ha tó az MVH ál tal 
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon.

(2) Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si ké re lem mó do -
sí tá sá val össze füg gõ rész le tes sza bá lyo kat a 796/2004/EK
bi zott sá gi ren de let 15. cik ke, il let ve a 21. cikk (2) be kez -
dé se ha tá roz za meg.

Hiánypótlás

9.  §

Amennyi ben a ké re lem ki egé szí tés re vagy ja ví tás ra szo -
rul, ab ban az eset ben a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
15. cik ke alap ján kell el jár ni.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

10.  §

A tá mo ga tá si ké re lem nyil ván va ló hi bá i nak ki ja ví tá sá ra 
a Tv. 40.  §-ában és a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
19. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Támogatási kérelem visszavonása

11.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon le het vissza von ni.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem vissza vo ná sá ra a
796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 22. cik ké ben fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

Adminisztratív és fizikai ellenõrzések

12.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem ben fog lal tak, va la mint a
 támogatási fel té te lek ad mi niszt ra tív és fi zi kai el len õr zé -
sé re

a) az 1782/2004/EK ta ná csi ren de let 17–27. cik ke i ben,

b) az 1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let 136. cik ke sze -
rin ti szû kí tés sel al kal ma zott 796/2004/EK bi zott sá gi ren -
de let ben,

c) a Tv. 46–54.  §-ai ban, va la mint

d) az 1.  § h) pont já ban

fog lal tak sze rint ke rül sor.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés alap ján vég zett el len -
õr zé sek ered mé nye kép pen az adott re fe ren cia te rü let re be -
nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek ben sze rep lõ igény lé sek ál tal
le fe dett te rü let össze sen na gyobb, mint a re fe ren cia te rü let
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mé re te, úgy túl igény lés ál la pít ha tó meg. Amennyi ben a
túl igény lés mér té ke:

a) nem ha lad ja meg a re fe ren cia te rü let mé re té nek
5%-át és egy út tal az 1 hek tárt, úgy az MVH a túl igény lés
ará nyá ban a re fe ren cia te rü let mé re té ig csök ken ti a re fe -
ren cia te rü le ten be lü li tá mo ga tá si igény lé sek ben meg je lölt
te rü le te ket;

b) meg ha lad ja a re fe ren cia te rü let mé re té nek 5%-át
vagy az 1 hek tárt, úgy az MVH ér te sí ti az érin tett me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ ket, és egy út tal fel szó lít ja õket a ké re -
lem ben meg adott ada tok he lyes bí té sé re.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ér te sí tés ben meg
kell je löl ni az érin tett re fe ren cia te rü let vo nat ko zá sá ban
gaz dál ko dó ké rel met be nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ ket, 
és a ké rel mük ben fog lal tak nak meg fele lõen a me zõ gaz da -
sá gi par cel lá ra vo nat ko zó ada to kat.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja alap ján a ké rel met be nyúj tó 
me zõ gaz da sá gi ter me lõk kö te le sek az ér te sí tés ben meg ha -
tá ro zott idõ tar ta mon be lül írá sos vá laszt adni az MVH ré -
szé re.

(5) Amennyi ben a (2) be kez dés b) pont ja alap ján meg ál -
la pí tott túl igény lés a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott vá la -
szok ban fog lalt he lyes bí té se ket köve tõen rész ben vagy
egész ben to vább ra is fenn áll, az MVH

a) az 5 szá za lé kot és egy út tal 1 hek tárt meg nem ha la dó 
túl igény lés ese tén a túl igény lés ará nyá ban a re fe ren cia te -
rü let mé re té ig csök ken ti a re fe ren cia te rü le ten be lü li tá mo -
ga tá si igény lé sek ben meg je lölt te rü le te ket, il let ve

b) az 5 szá za lé kot vagy 1 hek tárt meg ha la dó túl igény -
lés ese tén fi zi kai el len õr zést foly tat le az érin tett re fe ren -
cia te rü let vo nat ko zá sá ban.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti fi zi kai el len õr zést nem kell
le foly tat ni, ha a (4) be kez dés sze rin ti ha tár idõt a ké rel met
be nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ el mu lasz tot ta. Eb ben az
eset ben az MVH a ha tár idõt el mu lasz tó me zõ gaz da sá gi
ter me lõ ké re lem ben be je len tett te rü le te it a túl igény lés
mér té ké nek meg fele lõen csök ken ti.

(7) Amennyi ben az MVH ugyan azon me zõ gaz da sá gi
par cel la te kin te té ben több szö rös igény lést ál la pít meg, a
(2)–(6) be kez dés sze rint jár el.

(8) Amennyi ben a túl igény lés ben érin tett bár me lyik fél
hi telt ér dem lõ en bi zo nyít ja, hogy a föld hasz ná la ti nyil ván -
tar tás rész le tes sza bá lya i ról  szóló 184/1999. (XII. 13.)
Korm. ren de let sze rint föld hasz ná ló nak, il let ve az in gat -
lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény sze rint
tu laj do nos nak mi nõ sül, ak kor a tá mo ga tást az MVH ezen
ügy fél szá má ra ál la pít ja meg.

(9) Amennyi ben a fen ti ek sze rin ti el já rás ered mé nye -
kép pen sem szün tet he tõ meg a túl igény lés, il let ve a több -
szö rös igény lés, ak kor a re fe ren cia par cel la te rü le tét meg -
ha la dó te rü let min den érin tett ké re lem ese té ben jo go su lat -
lan igény lés nek szá mít.

(10) A (9) be kez dés sze rin ti te rü let nem ha lad hat ja meg
az adott re fe ren cia te rü le ten ké rel me zett te rü let 100 szá za -
lé kát.

(11) A (9) be kez dés sze rin ti jo go su lat lan igény lés mind -
ad dig fenn áll, míg va la me lyik érin tett me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ a jog vi ta el bí rá lá sá ra egyéb ként ille té kes ha tó ság
vagy bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá val nem iga zol ja jo go sult -
sá gát, vagy az érin tett me zõ gaz da sá gi ter me lõk együt te sen 
nem he lyes bí tik a ké rel me i ket.

Levonások és kizárások a jogosultsági feltételek
tekintetében

13.  §

Az ad mi niszt ra tív, il le tõ leg fi zi kai el len õr zé sek alap ján
a jo go sult sá gi fel té te lek hez kap cso ló dó le vo ná so kat, il let -
ve ki zá rá so kat az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let 6–7. cik -
kei, az 1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let 138. cik ke, va la -
mint a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 65–68. cik kei
alap ján kell el bí rál ni.

A számítás alapja

14.  §

A tá mo ga tás ki szá mí tá sá nak alap ját a 796/2004/EK bi -
zott sá gi ren de let 50. cikk (1), (3), va la mint (7) be kez dé sé -
ben fog lal tak alap ján kell meg ha tá roz ni.

A jogkövetkezmények halmozódása

15.  §

A le vo ná sok, ki zá rá sok, va la mint más kö zös sé gi és
nem ze ti jog sza bá lyok sze rin ti szank ci ók hal mo zó dá sá ra a
796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 71. cikk (2) be kez dé sé -
ben és a 71a. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) és kivételes
körülmények esetei

16.  §

(1) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or), il le tõ leg más 
ki vé te les kö rül mé nyek  miatti iga zo lá si ké re lem ki zá ró lag
az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon nyújt -
ha tó be.

(2) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) és a ki vé te les
kö rül mé nyek ese te i re, va la mint an nak iga zo lá sá ra a kü lön
jog sza bály ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.
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Támogatási kérelem elbírálása

17.  §

A tá mo ga tá si ké re lem tár gyá ban az MVH dönt. A dön -
tés ben meg kell je löl ni:

a) a ké re lem ál tal le fe dett te rü le tet,
b) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü le tet,
c) a me zõ gaz da sá gi ter me lõt meg il le tõ tá mo ga tá si

össze get,
d) az al kal ma zott jog kö vet kez mé nye ket.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások
 visszatérítése

18.  §

A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tá sok vissza té rí té -
sé re a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 73. cik ké ben és a
Tv. 69.  § (5) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

A hasznosító személyében bekövetkezett
 változás

19.  §

(1) Amennyi ben a ké re lem ál tal le fe dett te rü let hasz no -
sí tá sa vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát
köve tõen a me zõ gaz da sá gi ter me lõ sze mé lye meg vál to zik, 
ar ról a ké re lem ál tal le fe dett te rü let új me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ je (a továb biak ban: új me zõ gaz da sá gi ter me lõ) a vál -
to zást kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül be je len tést kö te les
ten ni az MVH felé.

(2) A be je len tést ki zá ró lag az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon le het be nyúj ta ni.

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa ese tén az új me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ a (2) be kez dés sze rin ti be je len tés hez csa -
tol ja nyi lat ko za tát a tá mo ga tá si fel té te lek tel je sí té sé re vo -
nat ko zó kö te le zett sé gek be tar tá sá ról.

(4) A hasz no sí tó sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zá -
sok ra egye bek ben a 796/2004/EK bi zott sá gi ren delet
74. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Kifizetés

20.  §

(1) A tá mo ga tás ki fi ze té se az 1782/2003/EK ta ná csi
ren de let 28. cik ké ben fog lal tak nak meg fele lõen 2007. de -
cem ber 1-jé tõl 2008. jú ni us 30-ig, az MVH a Nyilv. ren de -

let sze rin ti ügy fél-nyil ván tar tá si rend sze ré ben nyil ván tar -
tott bank szám lá ra tör té nõ át uta lás sal tör té nik.

(2) A tá mo ga tás – füg get le nül a hasz no sí tó sze mé lyé ben 
be kö vet ke zett vál to zás tól – a 796/2004/EK bi zott sá gi ren -
de let 74. cikk (6) be kez dé se alap ján a tá mo ga tást ere de ti -
leg igény lõ (át ru há zó) me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek ke rül
ki fi ze tés re.

Állandó legelõként hasznosított földterületek
 fenntartása

21.  §

(1) A 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 3. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé get nem ze ti szin ten
kell al kal maz ni.

(2) A 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 3. cikk (2) be -
kez dé sé ben em lí tett re fe ren cia arány 0,0264.

(3) Az ál lan dó le ge lõ ként hasz no sí tott föld te rü le tek me -
zõ gaz da sá gi össz te rü let hez vi szo nyí tott ará nyát az MVH a 
6.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt nyi lat ko za tok alap ján a
796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 3. cik ké nek meg fele lõen
ál la pít ja meg.

(4) A 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 4. cikk (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rás ról, va la -
mint a ren de let 4. cikk (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
hasz no sí tás-vissza ál lí tá si kö te le zett ség rõl kü lön jog sza -
bály ren del ke zik.

(5) Amennyi ben jog sza bály az ál lan dó le ge lõ te rü let
csök ken té sé vel össze füg gés ben az érin tett te rü le tek re vo -
nat ko zó an kü lön en ge dé lye zé si, be je len té si kö te le zett sé -
get ír elõ vagy szank ció al kal ma zá sát ren de li el, azok a
2006. évi, a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szer
ál lan dó le ge lõ te ma ti kus ré te gé ben rög zí tett ál la pot figye -
lembe véte lével ke rül nek meg ha tá ro zás ra.

Záró rendelkezések

22.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eu ró pai 
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tás 2006. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé -
sek rõl  szóló 24/2006. (III. 31.) FVM ren de let ha tá lyát
vesz ti, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek re al kal -
maz ni kell.
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23.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott
 támogatási rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a
2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de le tek mó do sí tá sá ról;

b) a Ta nács 2004/281/EK ha tá ro za ta (2004. már ci us
22.) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok -
mány nak a kö zös ag rár po li ti ka re form ját kö ve tõ adaptá -
ciójáról;

c) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le te (2004. ok tó ber
29.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí me i -
ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá a pi -
hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát il -
le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza -
bá lyo zá sá ról;

d) a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le te (2004. áp ri lis
21.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá -
mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 2003. szep tem ber
29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös
meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in teg rált igaz ga tá si és
el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

e) a Bi zott ság 239/2005/EK ren de le te (2005. feb ru ár
11.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá -
mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 2003. szep tem ber
29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös
meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in teg rált igaz ga tá si és
el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 796/2004/EK bi zott sá gi
ren de let mó do sí tá sá ról és he lyes bí té sé rõl;

f) a Bi zott ság 1954/2005/EK ren de le te (2005. no vem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá -
mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 1782/2003/EK
ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du -
lá ció, va la mint in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí -
tá sá ról  szóló 796/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról és a tá -

mo ga tás ki fi ze té se te kin te té ben az 1782/2003/EK ren de -
let tõl való el té rés rõl;

g) a Bi zott ság 2184/2005/EK ren de le te (2005. de cem -
ber 23.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té ben tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá -
mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 1782/2003/EK
ta ná csi ren de let al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 796/2004/EK és
1973/2004/EK ren de let 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 28/2007. (IV. 20.) FVM rendelethez

Tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ ken der faj ták (THC-tar tal ma 
0,2%-nál nem na gyobb):

Car mag no la

Be ni ko

CS

Del ta-Llo sa

Del ta 405

Di o i ca 88

Ep si lon 68

Fe do ra 17

Red Pe ti o le

Fe li na 32

Fe li na 34-Fé li na 34

Fe ri mon-Fé ri mon

Fib ra no va

Fib ri mon 24

Cha ma e le on

Can na komp

Fut ura 75

Juso 14

Sant hi ca 23

Uso-31

Bi a lobr zes kie

Fa sa mo

Fib ri ko TC

Sant hi ca 27

Ti bor szál lá si

Si le si a5

Komp ol ti hib rid TC

Komp ol ti

Lip ko

UNIKO-B
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

29/2007. (IV. 20.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz

(SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítõ
nemzeti támogatások (top up) igénybevételével

kapcsolatos egyes kérdésekrõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá -
sza ti 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  szóló 2007. évi XVII. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 81.  §-a (3) be kez dé sé ben 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) 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:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. me zõ gaz da sá gi ter me lõ: a kö zös ag rár po li ti ka ke re -

té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá -
lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré -
szé re meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, 
to váb bá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2003. szep -
tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let (a továb biak -
ban: 1782/2003/EK ta ná csi ren de let) 2. cikk a) pont ja sze -
rin ti ter me lõ, aki ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tá sok ese -
tén ren del ke zik 1 tör té nel mi bá zis jo go sult ság gal, il let ve
ter me lés hez kö tött tá mo ga tá sok ese tén ren del ke zik tá mo -
gat ha tó SAPS te rü let tel, és hasz no sít ja a föld te rü le tet,
vagy 1 db tá mo gat ha tó ál la tot tart;

2. nyil ván va ló hiba: a Tv. 9.  § m) pont já ban meg ha tá ro -
zott hiba;

3. gaz da ság:
a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal hasz no sí tott, a Ma -

gyar Köz tár sa ság te rü le tén fek võ és az Eu ró pai Me zõ gaz -
da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let -
ala pú tá mo ga tás (SAPS) 2007. évi igény be vé te lé vel kap -
cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM
ren de let (a továb biak ban: R.) alap ján be je len tett me zõ gaz -
da sá gi te rü le tek összes sé ge,

b) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ren del ke zé sé re álló egyé ni 
tá mo ga tá si jo go sult ság és kvó ta összes sé ge, va la mint

c) min den olyan ma gyar or szá gi te nyé szet, amely nek a
me zõ gaz da sá gi ter me lõ a be je len tett tar tó ja;

4. bá zis te rü let: az egyes nö vény ter mesz té si ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó, az or szág egé szé re
meg ál la pí tott, tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ te rü let;

5. tör té nel mi bá zis: a re fe ren cia idõ szak ra vo nat ko zó an 
meg ha tá ro zott ter me lé si egy ség (ál lat lét szám, te rü let, ton -
na, kg) mér té ke, mely a ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tá -
sok alap ját ké pe zi. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ ren del ke zé -
sé re álló, az adott jog cím re vo nat ko zó tör té nel mi bá zis jo -
go sult sá gok összes sé ge;

6. tör té nel mi bá zis re fe ren cia idõ sza ka: az az idõ szak,
ame lyet jog sza bály a 2006. tá mo ga tá si év, tej ter me lés hez
kap cso ló dó tá mo ga tás ese tén a 2006/2007-es kvó ta év
figye lembe véte lével ál la pít meg;

7. tör té nel mi bá zis jo go sult ság: me zõ gaz da sá gi va -
gyon ér té kû jog;

8. me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog: a Tv. 9.  §
n) pont já nak 1. al pont já ban meg ha tá ro zott jog;

9. ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás: olyan tá mo ga tás, 
mely nek alap ja a tör té nel mi bá zis. A ter me lés tõl el vá lasz -
tott tá mo ga tá sok ese té ben a ter me lõ nél – ha e ren de let
más ként nem ren del ke zik – ter me lé si kö te le zett ség nem áll 
fenn;

10. ter me lés hez kö tött tá mo ga tás: olyan tá mo ga tás,
mely nek fel té te le a tá mo gat ha tó ál lat tar tá sa, il let ve nö -
vény kul tú ra ter me lé se az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint;

11. ENAR ren de let:

a) szar vas mar ha ENAR ren de let: a szar vas mar ha-fa jok 
egye de i nek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si
és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM
ren de let,

b) juh ENAR ren de let: a juh- és kecs ke fa jok egye de i -
nek Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl
 szóló 47/2005. (V. 23.) FVM ren de let;

12. te nyé szet: az ENAR ren de let ben meg ha tá ro zott te -
nyé szet;

13. hím iva rú szar vas mar ha: ivar ta la ní tott vagy nem
ivar ta la ní tott hím iva rú, há zi a sí tott szar vas mar ha fé le;

14. anya te hén: az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let
122. cik ké nek d) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott nõ iva rú,
há zi a sí tott szar vas mar ha fé le, figye lembe véve az
1782/2003/EK ta ná csi ren de let 125. cik ké nek 6. be kez dé -
sét;

15. anya juh: az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let
112. cik ké nek a) pont já ban meg ha tá ro zott nõ iva rú juh;

16. egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár: a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõt il le tõ, kü lön jog sza bály alap ján nyil ván tar tott tá mo -
ga tá si jo go sult sá gok össze ge;

17. bir to kon tar tás: a gaz da ság ban tör té nõ ál lat tar tás;
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18. át ru há zás: a ké rel men be je len tett ál la tok (egye dek) 
összes sé gé nek bir to kon tar tá si idõ szak alatt egy át ve võ nek 
tör té nõ el adá sa;

19. át ru há zó: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki nek a ké -
re lem ben be je len tett ál la tai át ru há zás ra ke rül tek egy má sik 
me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re;

20. át ve võ: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki re a ké re -
lem ben be je len tett összes ál la tot át ru ház zák;

21. tej ter me lõ: a te hén tej ter mék pá lya sza bá lyo zá sá ban 
al kal ma zott kvó ta rend szer rõl  szóló 69/2004. (IV. 29.)
FVM ren de let (a továb biak ban: kvó ta ren de let) 1.  § (3) be -
kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti tej ter me lõ;

22. kvó ta nyil ván tar tás: a kvó ta rend szer mû kö dé sét
elõ se gí tõ, az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar -
or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si 
rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz -
ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba
vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Nyilv. ren de let) 2.  §-ának 11. pont ja sze rin ti
szak rend szer;

23. kvó ta év: 2006. áp ri lis 1-jé tõl 2007. már ci us 31-ig
tar tó idõ szak;

24. kvó ta iga zo lás: a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té -
si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal ki ál lí tott ha tó sá gi
bi zo nyít vány, amely tar tal maz za a tej ter me lõ egyé ni re fe -
ren cia mennyi sé gét;

25. egyé ni re fe ren cia mennyi ség (kvó ta): a tej ter me lõ
ne vén a kvó ta nyil ván tar tás ban nyil ván tar tott kvó ta, amely
a kvó ta év vé gén a tej ter me lõ tu laj do ná ban, il let ve hasz ná -
la tá ban van;

26. pénz ügyi bo rí ték: egyes tá mo ga tá si jog cí men ként
meg ha tá ro zott, az adott jog cím re fel hasz nál ha tó éves
pénz ügyi ke ret;

27. zöld ta kar mány ter mõ te rü let: az a me zõ gaz da sá gi
par cel la, me lyen a szá rí tott ta kar mány pi a cá nak kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló 1786/2003/EK ta ná csi ren de let al kal -
ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 2005. már ci us 
7-i 382/2005/EK bi zott sá gi ren de let 2. cik ké nek (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ter mé kek alap anya gá ul szol gá ló
zöld ta kar mányt ter mesz te nek;

28. el sõd le ges fel dol go zó: olyan ter mé sze tes vagy jogi
sze mély, aki/amely a be ta ka rí tott ter mény el sõd le ges fel -
dol go zá sát vég zi;

29. ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról  szóló
85/2002. (IX. 18.) FVM ren de let alap ján elõ ze tesen el is -
mert, il let ve a ter me lõi cso por tok ról  szóló 81/2004. (V. 4.)
FVM ren de let alap ján vég le ge sen el is mert ter me lõi cso -
port;

30. ener ge ti kai célú fel hasz ná lás: kü lön jog sza bály ban 
sze rep lõ fo gal mak sze rint;

31. ener gia nö vény: az ener gia nö vény meg ha tá ro zá sát,
a tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le it és a tá mo ga tás
mér té két kü lön ren de let sza bá lyoz za;

32. kvó ta ren de let: a te hén tej ter mék pá lya sza bá lyo zá -
sá ban al kal ma zott kvó ta rend szer rõl  szóló 69/2004.
(IV. 29.) FVM ren de let.

Támogatási jogcímek

2.  §

E ren de let alap ján az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia
Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó an:

a) a hí zott bi ka-tar tás hoz (ter me lés tõl el vá lasz tott tá -
mo ga tás),

b) a tej ter me lés hez, (ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo -
ga tás),

c) az anya te hén tar tás hoz
ca) rész ben ter me lés hez kö tött tá mo ga tás,
cb) rész ben ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás,
d) ex ten zi fi ká ci ós szar vas mar ha tar tás hoz (ter me lés tõl

el vá lasz tott tá mo ga tás),
e) az anya juh tar tás hoz (ki zá ró lag ter me lés hez kö tött tá -

mo ga tás),
f) a ked ve zõt len adott sá gú te rü le te ken tör té nõ anya juh -

tar tás hoz (ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás),
g) egyes szán tó föl di nö vé nyek ter mesz té sé hez (ki zá ró -

lag ter me lés hez kö tött tá mo ga tás),
h) a Bur ley do hány ter mesz té sé hez
ha) rész ben ter me lés hez kö tött tá mo ga tás,
hb) rész ben ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás,
i) a Vir gi nia do hány ter mesz té sé hez
ia) rész ben ter me lés hez kö tött tá mo ga tás,
ib) rész ben ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás,
j) a hé jas gyü möl csû ek ter mesz té sé hez (ki zá ró lag ter -

me lés hez kö tött tá mo ga tás), va la mint
k) rizs ter mesz té sé hez
ka) rész ben ter me lés hez kö tött tá mo ga tás,
kb) rész ben ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás,
l) hü ve lye sek ter me lé sé nek tá mo ga tá sa (ter me lés tõl el -

vá lasz tott tá mo ga tás)
ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás (a továb biak ban: tá mo ga tás) 
ve he tõ igénybe.

A támogatás forrása

3.  §

A tá mo ga tás for rá sát és an nak mér té két kü lön jog sza -
bály ha tá roz za meg.

Támogatásra jogosult

4.  §

A ter me lés hez kö tött tá mo ga tá sok ese té ben a tá mo ga tás
alap fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a 7.  § alap ján
tá mo ga tá si ké rel met nyújt son be.
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5.  §

Tá mo ga tá si ké rel met az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
nyújt hat be,

a) aki (amely) a tá mo ga tá si idõ szak ban a tá mo ga tás
igény be vé te lé hez kap cso ló dó kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
vel össze füg gés ben fel me rü lõ költ sé ge ket, koc ká za tot vi -
se li, il let ve

b) a 2.  § ca) és e) pont jai ese tén, aki (amely) a tá mo ga -
tá si ké re lem ben sze rep lõ ál la tok te nyé sze té nek ál lat tar tó -
ja ként – a Nyilv. ren de let 2.  §-ának 9. pont ja sze rin ti re -
giszt rá ci ós szá má nak fel tün te té sé vel – sze re pel a szar vas -
mar ha, il let ve juh ENAR ren de let sze rin ti nyil ván tar tás -
ban.

6.  §

A ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tá sok ese té ben a tá mo -
ga tás alap fel té te le, hogy e ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint a me zõ gaz da sá gi ter me lõ az adott ki egé szí tõ nem -
ze ti tá mo ga tás ese té ben ren del kez zen az MVH ál tal jog -
erõ sen meg ál la pí tott tör té nel mi bá zis jo go sult ság gal.

Támogatási kérelem

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met ki zá ró lag az MVH ál tal rend -
sze re sí tett 2007. évi for ma nyom tat vá nyon, a vo nat ko zó
MVH köz le mény re fi gye lem mel le het be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si ké rel men fel kell tün tet ni a Nyilv. ren -
de let 2.  §-ának 9. pont ja sze rin ti re giszt rá ci ós szá mot.

(3) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós szám mal nem ren del -
ke zik, a ké re lem hez egy ide jû leg csa tol ja a Nyilv. ren de let
sze rin ti nyil ván tar tás ba vé te li ké rel met is.

(4) A 2.  § ca) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá -
sok ese tén a tá mo ga tá si évre vo nat ko zó an csak az elsõ be -
nyúj tott ké re lem fo gad ha tó el.

Hiánypótlás

8.  §

Amennyi ben a ké re lem ki egé szí tés re vagy ja ví tás ra szo -
rul, ab ban az eset ben a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to -
zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló
2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál -
tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in -
teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló,

2004. áp ri lis 21-i 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let)
15. cik ke alap ján kell el jár ni.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

9.  §

A tá mo ga tá si ké re lem nyil ván va ló hi bá i nak ki ja ví tá sá ra 
a Tv. 40.  §-ában és a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
19. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Késedelmes benyújtás

10.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem az egyes jog cí mek nél meg ha -
tá ro zott ha tár idõn túl – a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
21. cik ké ben fog lal tak ra fi gye lem mel – nyújt ha tó be.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ha tár idõn túl be nyúj tott
ké rel me ket az MVH el uta sít ja.

Támogatási kérelem visszavonása

11.  §

(1) A ké rel met az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon le het vissza von ni.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem vissza vo ná sá ra a
796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 22. cik ké ben fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

Elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) 
és kivételes körülmények esetei

12.  §

(1) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or)  miatti iga zo -
lá si ké re lem ki zá ró lag az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon nyújt ha tó be.

(2) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) ese te i re, va -
la mint an nak iga zo lá sá ra a kü lön jog sza bály ban fog lal ta -
kat kell al kal maz ni.

A támogatási kérelem elbírálása

13.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sá ról az MVH dönt.
A dön tés ben meg kell je löl ni:
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a) a ké re lem ben be je len tett te rü le tet vagy ál lat lét szá -
mot;

b) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló
ba) te rü le tet,
bb) ál lat lét szá mot,
bc) kvó tát, vagy
bd) egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tárt;
c) a tá mo ga tás össze gét, il let ve az an nak ki szá mí tá sa

so rán al kal ma zott
ca) jog kö vet kez mé nye ket,
cb) vissza osz tás mér té két,
cc) a tá mo ga tá si össze get érin tõ csök ken té sek egyéb

oka it; va la mint
d) a tör té nel mi bá zist.

(2) A dön tés nek tar tal maz nia kell, hogy a tá mo ga tá si
összeg a me zõ gaz da sá gi ter me lõ le járt köz tar to zá sá nak
meg fe le lõ összeg gel csök kent ve ke rül ki fi ze tés re.

(3) Leg fel jebb a tá mo ga tá si ké re lem ben fel tün te tett te -
rü let re, il let ve ál lat lét szám ra vo nat ko zó an ál la pít ha tó meg
tá mo ga tás.

Kifizetés

14.  §

(1) A tá mo ga tás fo rint ban, a Nyilv. ren de let MVH sze -
rin ti ügy fél-nyil ván tar tá si rend sze ré ben nyil ván tar tott
bank szám lá ra tör té nõ át uta lás sal ke rül ki fi ze tés re.

(2) A tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl az adó ha tó ság nak a köz -
tar to zás sal kap cso la tos tá jé koz ta tá sát köve tõen az MVH a
köz tar to zás le vo ná sa mel lett in téz ke dik.

(3) A 2.  § g), ha), ia), j) és ka) pon tok ban meg ha tá ro zott
tá mo ga tás – füg get le nül a tá mo ga tást igény lõ me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás tól – a tá -
mo ga tást ere de ti leg igény lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek
ke rül ki fi ze tés re.

(4) A 2.  § ca) és e) pon tok sze rin ti tá mo ga tá si jog cí mek -
hez kap cso ló dó át ru há zás ese tén az át ru há zó ál tal igé nyelt
tá mo ga tás az át ve võ nek ke rül ki fi ze tés re, ha az át ve võ

a) az át ru há zást köve tõen 15 na pon be lül az MVH ál tal
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon ér te sí ti az MVH-t az
át ru há zás ról, és igény li a tá mo ga tást,

b) mel lé ke li az át ru há zás ról  szóló szer zõ dés má so la tát, és
c) tel je sí ti a tá mo ga tás igény be vé te lé hez szük sé ges

összes fel té telt.

(5) Ha a (4) be kez dés sze rin ti át ru há zás az át ve võ egyéb
tá mo ga tá si ké rel mé vel kap cso la tos fel té te lek tel je sí té sét
ked ve zõt le nül érin ti, az át ru há zott ál la to kat a 2007. tá mo -
ga tá si év vo nat ko zá sá ban kü lön ál ló gaz da ság nak kell te -
kin te ni.

(6) A ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tás ese tén a 2.  § a),
b), cb), d), f), hb), ib), kb) és l) pont ban meg ha tá ro zott tá -

mo ga tás a tör té nel mi bá zis sal ren del ke zõ me zõ gaz da sá gi
ter me lõ nek ke rül ki fi ze tés re.

(7) Amennyi ben e ren de let más ként nem ren del ke zik, a
tá mo ga tás ra jo go sult nak járó tá mo ga tá si összeg ki fi ze té -
sé re 2008. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ en 2008. jú ni us 30-ig ke -
rül sor.

(8) Amennyi ben e ren de let más képp nem ren del ke zik,
túl igény lés ese tén a Tv. 32.  § (1) be kez dés a) pont ja al kal -
ma zan dó.

Történelmi bázis jogosultság

15.  §

(1) A tör té nel mi bá zis jo go sult ság a Tv. 9.  § n) pont ja
sze rin ti me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog.

(2) A tör té nel mi bá zis jo go sult ság egész ben vagy rész -
ben – a (3)–(4) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – csak olyan sze mély re ru ház ha tó át, il let ve olyan
sze mély nek en ged he tõ át:

a) akit (ame lyet) az MVH a Tv. 28.  §-ában fog lal tak
sze rint nyil ván tar tás ba vett, to váb bá

b) az át ru há zás ról, il let ve át en ge dés rõl  szóló szer zõ -
dés ben kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a tör té nel mi bá zis
jo go sult ság ban sze rep lõ te vé keny sé get az át ru há zás sal, il -
let ve át en ge dés sel érin tett mér ték ben leg alább 2008. de -
cem ber 31-ig foly tat ja.

(3) A 2.  § b) pont ja sze rin ti eset ben a tör té nel mi bá zis
jo go sult ság át ru há zá sá ra, il let ve át en ge dé sé re a (2) be kez -
dés ben fog lal tak sze rin ti fel té te le ken túl me nõ en csak ab -
ban az eset ben ke rül het sor, ha a (2) be kez dés b) pont ja
sze rin ti szer zõ dés ben a tör té nel mi bá zis jo go sult ság át ru -
há zá sá val, il let ve át en ge dé sé vel egy ide jû leg a tör té nel mi
bá zis jo go sult ság ban meg ha tá ro zott mér té kû tej kvó ta is át -
ru há zás ra ke rül.

(4) A 2.  § hb) és ib) pont jai sze rin ti eset ben a tör té nel mi
bá zis jo go sult ság át ru há zá sá ra, il let ve át en ge dé sé re a
(2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti fel té te le ken túl me nõ en
csak ab ban az eset ben ke rül het sor, ha a (2) be kez dés
b) pont ja sze rin ti szer zõ dés ben a tör té nel mi bá zis jo go sult -
ság át ru há zá sá val, il let ve át en ge dé sé vel egy ide jû leg a tör -
té nel mi bá zis jo go sult ság ban meg ha tá ro zott mér ték ben a
do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go sult -
ság ról  szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let alap ján meg -
ál la pí tott do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si
jo go sult ság is át ru há zás ra ke rül.

(5) A (2)–(4) be kez dés sze rin ti szer zõ dés jó vá ha gyá sá ra 
a Tv. 76.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(6) A tör té nel mi bá zis jo go sult ság gal össze füg gõ jog -
utód lás ra a Tv. 45.  §-ában fog lal ta kat kell al kal maz ni.
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Jogosulatlanul igénybe vett támogatások 
visszatérítése

16.  §

A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tá sok vissza té rí té -
sé re a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 73. cik ké ben, va la -
mint a Tv. 69.  §-ában fog lal ta kat kell al kal maz ni.

II. HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA

17.  §

(1) A tá mo ga tás ter me lés tõl el vá laszt va, tör té nel mi bá -
zis alap ján ve he tõ igény be. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az
egyé ni tör té nel mi bá zi sa alap ján kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

(3) A tör té nel mi bá zist az MVH ál la pít ja meg. A tör té -
nel mi bá zis a me zõ gaz da sá gi ter me lõ el fo ga dott ké rel me
alap ján, az MVH 2006. tá mo ga tá si évre vo nat ko zó helyt
adó vagy rész ben helyt adó dön té sé ben meg ál la pí tott tá -
mo gat ha tó ál lat lét szá ma alap ján ter me lõn ként ke rül meg -
ha tá ro zás ra.

(4) Amennyi ben a ter me lõ 2006-ban nem ren del ke zett
el fo ga dott ké re lem mel, nem ré sze sül het hí zott bi ka-tar tás
tá mo ga tás ban.

(5) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ kö te le zett sé ge, hogy gon -
dos kod jon a te nyé sze té ben lévõ szar vas mar ha-ál lo mány -
nak a szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je lö lé sé rõl és
nyil ván tar tá sá ról.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si mér ték meg ha -
tá ro zá sá nál a 2007. tá mo ga tá si évre vo nat ko zó pénz ügyi
bo rí ték szá mí tá sá nál (a továb biak ban: hí zott bi ka or szá gos
tá mo ga tá si fel sõ ha tár) leg fel jebb 94 620 ter me lé si egy ség
ve he tõ figye lembe.

(7) A tör té nel mi bá zis a 2006-ban el fo ga dott ké re lem -
mel ren del ke zõ ter me lõk ese té ben kor ri gá lás ra ke rül. A
kor rek ció mér té ke leg fel jebb az or szá gos tá mo ga tá si fel -
sõ ha tár és a 2006-os tá mo ga tá si évre vo nat ko zó, az MVH
dön té sé ben meg ál la pí tott, tá mo gat ha tó ál lat lét szám kü -
lönb sé ge.

(8) A kor rek ció alap ja a 2006. tá mo ga tá si évre vo nat ko -
zó an el fo ga dott ké re lem mel, helyt adó/rész ben helyt adó
ha tá ro zat tal ren del ke zõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ szar vas -
mar ha tar tó te nyé sze te i ben 2006. de cem ber 31-én tar tott,
ki lenc hó nap nál idõ sebb, hím iva rú szar vas mar hák szá ma.
Az MVH a kor rek ció alap ját ké pe zõ tá mo gat ha tó ál la to kat
a szar vas mar ha ENAR ren de let ben meg ha tá ro zott or szá -
gos adat bá zis ba (a továb biak ban: adat bá zis) be je len tett
ada tok alap ján, e ren de let hatályba lépésének nap ján tör -
ténõ le kér de zés so rán ha tá roz za meg.

(9) Amennyi ben a kor rek ci ó val a hí zott bi ka or szá gos tá -
mo ga tá si fel sõ ha tár nál több ter me lé si egy ség len ne tá mo -
gat ha tó, az adott tá mo ga tá si év ben a ter me lõn kén ti a kor -
rek ci ó val érin tett ter me lé si egy ség a túl lé pés mér té ké vel
ará nyo san csök ken, de a csök ken tés ré vén az egyé ni tör té -
nel mi bá zis jo go sult ság nem le het ki sebb, mint 1 da rab ál -
lat után járó tör té nel mi bá zis jo go sult ság. A szá mí tás so rán 
egy ti ze des jegy re tör té nõ ke re kí tést kell al kal maz ni.

(10) Az egyé ni tör té nel mi bá zis kor rek ci ót az MVH a
ter me lõ ké rel me alap ján vég zi el.

(11) Az MVH a tör té nel mi bá zis kor rek ció igény lé sé hez 
szük sé ges for ma nyom tat ványt, va la mint a tör té nel mi bá -
zis ról  szóló ha tó sá gi bi zo nyít ványt 2007. ok tó ber 31-ig
meg kül di a ter me lõ ré szé re.

(12) A tör té nel mi bá zis kor rek ci ó ra vo nat ko zó ké re lem
be nyúj tá sá nak mi nõ sül az MVH ál tal meg kül dött for ma -
nyom tat vány ter me lõ ál ta li alá írá sa, ame lyet a kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül az ille té kes MVH me gyei
Ki ren delt ség ré szé re kell meg kül de ni. Ezen ha tár idõ el mu -
lasz tá sa a ké re lem el uta sí tá sát von ja maga után.

(13) Az MVH a tá mo ga tá si összeg rõl  szóló ha tá ro za tot
leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-ig meg kül di a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ nek. A ter me lõ ré szé re meg ítélt tá mo ga tá si
összeg 2008. áp ri lis 30-ig ke rül ki fi ze tés re.

(14) Az MVH a kor rek ci ó ban ré sze sült ter me lõk leg -
alább 10%-ánál utó la go san, a hely szí nen el len õr zi a kor -
rek ci ó ban meg adott ál lat lét szám ra vo nat ko zó ada tok meg -
fe le lõ sé gét.

(15) Az el len õr zé sek so rán a tá mo ga tá si fel té te lek nek
való meg nem fe le lés ese tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá -
ro zá sá ra a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 57. és 59. cik -
ke sze rin ti el já rást kell al kal maz ni.

III. TEJTERMELÉS TÁMOGATÁSA

18.  §

(1) A tá mo ga tás ter me lés tõl el vá laszt va, tör té nel mi bá -
zis alap ján ve he tõ igény be. A tej ter me lõ egyé ni tör té nel mi
bá zi sa alap ján kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té -
kû tá mo ga tás ra jo go sult.

(2) A tör té nel mi bá zist az MVH ál la pít ja meg. A tör té -
nel mi bá zis a me zõ gaz da sá gi ter me lõ 2007. már ci us 31-én, 
az MVH ál tal vissza iga zolt be szál lí tá si és köz vet len ér té -
ke sí té si kvó ta össze ge alap ján tej ter me lõn ként ke rül meg -
ha tá ro zás ra.

(3) A tej ter me lés tá mo ga tás igény be vé te lé hez a ter me -
lõt ter me lé si kö te le zett ség nem ter he li.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2007. tá mo ga -
tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 1 990 060 t kvó ta (a to -
váb bi ak ban: or szá gos kvó ta) után fi zet he tõ.
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(5) A tör té nel mi bá zis meg ál la pí tá sa so rán az egyes tej -
ter me lõk szá má ra a 2007. már ci us 31-én ren del ke zés re
álló kvó ta kor ri gá lás ra ke rül. A kor rek ció mér té ke leg fel -
jebb az or szá gos kvó ta és a 2007. már ci us 31-én a tej ter -
me lõk ren del ke zé sé re álló kvó ták össze gé nek kü lönb sé ge
le het. Ab ban az eset ben, ha a kor rek ció mér té ke na gyobb
len ne, mint a ki oszt ha tó kvó ták összes sé ge, ak kor vissza -
osz tás ra ke rül sor, 1% fenn tar tá sá val a le het sé ges fel leb be -
zé sek ke ze lé sé re.

(6) Csak az a tej ter me lõ jo go sult a kor rek ci ó ra,
aki/amely, vagy aki vel/amellyel szer zõ dés ben álló fel vá -
sár ló a kvó ta ren de let 14.  § (1), il let ve (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek, az ott meg ha tá ro zott ha -
tár idõn be lül ele get tesz.

(7) A kor rek ció alap ját a 2006/2007. kvó ta év re vo nat -
ko zó an, az MVH ál tal a kvó ta ren de let 14.  § (1), il let ve
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig be nyúj tott
éves je len té sek alap ján meg ál la pí tott kvó ta ki hasz ná lá sok
sze rin ti túl ter me lés ada tai ké pe zik.

(8) A meg ál la pí tott egyé ni tör té nel mi bá zis kor rek ci ó ját az 
MVH a tej ter me lõ kü lön írás be li ké rel me alap ján vég zi el.

(9) Az MVH a meg ál la pí tott egyé ni tör té nel mi bá zis
kor rek ci ó já nak igény lé sé hez szük sé ges for ma nyom tat -
ványt, va la mint a tör té nel mi bá zis meg ál la pí tá sá ról  szóló
ha tó sá gi bi zo nyít ványt a 2007/2008-as kvó ta év re ér vé -
nyes kvó ta iga zo lás sal együtt kül di meg a ter me lõk ré szé re.

(10) A tör té nel mi bá zis kor rek ci ó ra vo nat ko zó ké re lem
be nyúj tá sá nak mi nõ sül az MVH ál tal meg kül dött for ma -
nyom tat vány ter me lõ ál ta li alá írá sa, ame lyet a kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül az ille té kes MVH me gyei
Ki ren delt ség ré szé re kell meg kül de ni. Ezen ha tár idõ el mu -
lasz tá sa a ké re lem el uta sí tá sát von ja maga után.

(11) Az MVH a 2007. tá mo ga tá si évre vo nat ko zó, a tá -
mo ga tá si össze get tar tal ma zó ha tá ro za tot leg ké sõbb 2007.
de cem ber 31-ig meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek.

(12) A ter me lõ ré szé re meg ítélt tá mo ga tá si összeg leg -
ké sõbb 2008. áp ri lis 30-ig ke rül ki fi ze tés re.

19.  §

Az MVH a kvó ta ren de let sze rin ti kvó ta sza bály zat ban
fog lal tak nak meg fe le lõ el já rás ban, a kor rek ci ó ban ré sze -
sült tej ter me lõk leg alább 10 szá za lé ká nál utó la go san, a
hely szí nen el len õr zi a kvó ta év re vo nat ko zó an a kvó ta ren -
de let nek meg fe le lõ je len tés meg fe le lõ sé gét.

IV. ANYATEHÉN-TARTÁS TÁMOGATÁSA

20.  §

A tá mo ga tás ter me lés tõl el vá laszt va, tör té nel mi bá zis
alap ján és ter me lés hez kö töt ten, tá mo gat ha tó ál lat lét szám
alap ján ve he tõ igény be.

Termeléstõl elválasztott támogatás feltételei

21.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az egyé ni tör té nel mi bá zi -
sa alap ján kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá -
mo ga tás ra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

(3) A tör té nel mi bá zist az MVH ál la pít ja meg. A tör té -
nel mi bá zis a me zõ gaz da sá gi ter me lõ el fo ga dott ké rel me
alap ján, az MVH ál tal ki ál lí tott, a 2006-os tá mo ga tá si évre
vo nat ko zó dön té sé ben meg ál la pí tott tá mo gat ha tó ál lat lét -
szám alap ján ter me lõn ként ke rül meg ha tá ro zás ra.

(4) Amennyi ben a ter me lõ a 2006. tá mo ga tá si évre vo -
nat ko zó an nem ren del ke zik el fo ga dott ké re lem mel, nem
ré sze sül het ter me lés tõl el vá lasz tott anya te hén-tar tás tá mo -
ga tás ban.

(5) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me -
lõ gon dos kod jon a te nyé sze té ben lévõ szar vas mar ha-ál lo -
mány nak a szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je lö lé sé -
rõl és nyil ván tar tá sá ról.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si mér ték meg ha -
tá ro zá sá nál a 2007. tá mo ga tá si évre vo nat ko zó pénz ügyi
bo rí ték szá mí tá sá nál (a továb biak ban: anya te hén or szá gos
tá mo ga tá si fel sõ ha tár) leg fel jebb 117 000 ter me lé si egy -
ség ve he tõ figye lembe.

(7) A tör té nel mi bá zis a 2006-ban el fo ga dott ké re lem -
mel, il let ve helyt adó/rész ben helyt adó ha tá ro zat tal ren -
del ke zõ ter me lõk ese té ben kor ri gá lás ra ke rül. A kor rek ció
mér té ke leg fel jebb az or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár és a
2006-os tá mo ga tá si évre vo nat ko zó, az MVH dön té sé ben
meg ál la pí tott, tá mo gat ha tó ál lat lét szám kü lönb sé ge.

(8) A kor rek ció alap ja a 2006-ban tá mo gat ha tó ál lat tal
ren del ke zõ ter me lõ szar vas mar ha tar tó te nyé sze te i ben tar -
tott, 2006. de cem ber 31-éig meg el lett anya te he nek és leg -
fel jebb a kor rek ció 40 szá za lé ká ig a 8 hó nap nál idõ sebb
üszõk szá ma, me lyek a ter me lõ 2006-os ké rel mé ben ké rel -
me zett ál lat ként nem sze re pel tek.

(9) Az MVH a tá mo gat ha tó ál la to kat a szar vas mar ha
ENAR ren de let ben meg ha tá ro zott or szá gos adat bá zis ba
(a továb biak ban: adat bá zis) be je len tett ada tok alap ján,
e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján tör té nõ le kér de zés so -
rán ha tá roz za meg.

(10) Amennyi ben a kor rek ci ó val az anya te hén or szá gos
tá mo ga tá si fel sõ ha tár nál több egyed len ne tá mo gat ha tó, az 
adott tá mo ga tá si év ben a ter me lõn kén ti a kor rek ci ó val
érin tett ál lat lét szám a túl lé pés mér té ké vel ará nyo san csök -
ken, de a csök ken tés ré vén az egyé ni tör té nel mi bá zis jo -
go sult ság nem le het ki sebb, mint 3 da rab ál lat ra vo nat ko zó 
tör té nel mi bá zis jo go sult ság. A szá mí tás so rán egy ti ze des
jegy re tör té nõ ke re kí tést kell al kal maz ni.

(11) Az egyé ni tör té nel mi bá zis kor rek ci ót az MVH a
ter me lõ ké rel me alap ján vég zi el.
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(12) Az MVH a tör té nel mi bá zis kor rek ció igény lé sé hez 
szük sé ges for ma nyom tat ványt, va la mint a tör té nel mi bá -
zis ról  szóló ha tó sá gi bi zo nyít ványt 2007. ok tó ber 31-ig
meg kül di a ter me lõ ré szé re.

(13) A tör té nel mi bá zis kor rek ci ó ra vo nat ko zó ké re lem
be nyúj tá sá nak mi nõ sül az MVH ál tal meg kül dött for ma -
nyom tat vány ter me lõ ál ta li alá írá sa, ame lyet a kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül az ille té kes MVH me gyei
Ki ren delt ség ré szé re kell meg kül de ni. Ezen ha tár idõ el mu -
lasz tás a ké re lem el uta sí tá sát von ja maga után.

(14) Az MVH a tá mo ga tá si összeg rõl  szóló ha tá ro za tot
leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-ig meg kül di a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ nek.

(15) A ter me lõ ré szé re meg ítélt tá mo ga tá si összeg 2008. 
áp ri lis 30-ig ke rül ki fi ze tés re.

22.  §

Az MVH a kor rek ci ó ban ré sze sült ter me lõk leg alább
10 szá za lé ká nál utó la go san, a hely szí nen el len õr zi a kor -
rek ci ó ban meg adott ál lat lét szám ra vo nat ko zó ada tok meg -
fe le lõ sé gét.

23.  §

Az el len õr zé sek so rán a tá mo ga tá si fel té te lek nek való
meg nem fe le lés ese tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá -
sá ra a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 57. és 59. cik ke
sze rin ti el já rást kell al kal maz ni

Termeléshez kötött támogatás feltételei

24.  §

(1) Anya te he nen ként ter me lés hez kö töt ten kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ve he tõ
igény be. A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett -
ség ter he li.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si mér ték meg ha -
tá ro zá sá nál a 2007. tá mo ga tá si évre vo nat ko zó pénz ügyi
bo rí ték szá mí tá sá nál (a továb biak ban: anya te hén or szá gos
tá mo ga tá si fel sõ ha tár) leg fel jebb 117 000 tá mo gat ha tó
 állat ve he tõ figye lembe.

(3) A tá mo ga tás egye den ként, nap tá ri éven ként és me zõ -
gaz da sá gi ter me lõn ként az egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár
figye lembe véte lével, egy al ka lom mal ke rül meg ál la pí tás ra.

25.  §

(1) A tá mo ga tás ra az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ jo go sult, 
aki nek

a) a kvó ta ren de let sze rin ti ren del ke zés re álló egyé ni
 referenciamennyisége és a gaz da sá gi tár sa ság ba vagy szö -
vet ke zet be va gyo ni hoz zá já ru lás ként be vitt vagy ré szük re
hasz ná lat ba adott kvó ta mennyi sé gé nek össze ge nem ha -
lad ja meg a 120 000 kg-ot, vagy

b) a kvó ta ren de let sze rin ti ren del ke zés re álló egyé ni
 referenciamennyisége és a gaz da sá gi tár sa ság ba vagy szö -
vet ke zet be va gyo ni hoz zá já ru lás ként be vitt vagy ré szük re
hasz ná lat ba adott kvó ta mennyi sé gé nek össze ge meg ha -
lad ja a 120 000 kg-ot, és a tá mo ga tá si ké re lem ben fel tün te -
tett ál la ta it tej ter me lést nem foly ta tó te nyé szet ben tart ja,
to váb bá vál lal ja, hogy azo kat a továb biak ban tejter me lés re 
nem hasz no sít ja, va la mint a ké re lem ben fel tün te tett ál la tai
2006. áp ri lis 1-jé tõl nem áll nak tej ter me lé si el len õr zés
alatt.

(2) Tá mo ga tás a tá mo ga tá si ké re lem be adá sá nak nap ján
a te nyé szet ben lévõ olyan anya te he nek után igé nyel he tõ,
me lyek nem tar toz nak a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le -
té nek XV. mel lék le té ben fel so rolt faj ták hoz, va la mint az
adat bá zis ban „99 kó don egyéb tej hasz nú” faj tá val be je len -
tett faj ták hoz.

(3) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me lõ

a) gon dos kod jon az ál lat te nyész té si tör vény ben fog lal -
tak sze rin ti apa ál lat-hasz ná lat ról,

b) gon dos kod jon a te nyé sze té ben lévõ ál lat ál lo mány ra
vo nat ko zó an a szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je lö -
lé sé rõl és nyil ván tar tá sá ról,

c) a tá mo ga tás ra be je len tett ál lo má nyá ban köz pon ti
lajst rom szám mal el lá tott, a (2) be kez dés alap ján tá mo gat -
ha tó faj tá jú te nyész bi kát vagy mély hû tött sza po rí tó anya -
got hasz nál, és a ter mé ke nyí té se ket, fe dez te té se ket, a sza -
bad és há rem sze rû pá roz ta tá so kat, va la mint az emb rió át -
ül te té se ket az erre a cél ra a Ter mé ke nyí té si El len õr zé si
Rend szer ben (TER) rend sze re sí tett bi zony la to kon a
 Mezõgazdasági Szak igaz ga tá si Hi va tal (a to váb bi ak ban:
MgSzH) köz pon ti adat bá zi sá ba sza bá lyo san be je len tet te,
és a be je len tett ada to kat a köz pon ti adat bá zis ban re giszt -
rál ták,

d) a tá mo ga tás ra be je len tett te nyé sze té ben jel lem zõ en
hús ter me lés cél já ra tart bor ja kat, és a ké rel me zett ál la tok
leg alább 30%-ának van el lé se a tá mo ga tá si év so rán.

(4) A tá mo gat ha tó mi ni má lis ál lat lét szám 3 egyed.

(5) A tá mo ga tás to váb bi fel té te le az anya te hén faj tá já -
nak az adat bá zis ba való be je len té se a szar vas mar ha ENAR 
ren de let ben meg ha tá ro zott út mu ta tó (a továb biak ban: Út -
mu ta tó) sze rin ti faj ta kód dal leg ké sõbb a tá mo ga tá si ké re -
lem be nyúj tá sá ig.

(6) A ké rel me zett ál lat tól a tá mo ga tá si év so rán szü le tett 
bor jak a szü le tést köve tõen leg alább egy hó na pon ke resz -
tül az any juk kal azo nos te nyé szet ben ta lál ha tók.

(7) A te nyé szet ben lévõ ál lo mány gü mõ kór-, bru cel ló -
zis- és le u kó zis men tes sé gét az arra jo go sult ál lat or vos a tá -
mo ga tá si ké rel men iga zol ja.
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(8) A (3) be kez dés d) pont já ban és a (9) be kez dés ben
meg ha tá ro zott szá za lé kos ará nyok ese tén a szá mí tás so rán
egész szám ra tör té nõ ke re kí tést kell al kal maz ni.

(9) A tá mo ga tás alap já ul figye lembe ve he tõ ál lat lét -
szám ban az üszõk ará nya a bir to kon tar tás tel jes ide je alatt
leg fel jebb 40% le het.

26.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek a tá mo ga tás ra be je len -
tett ál la tok ra vo nat ko zó an 6 hó na pos tar tá si kö te le zett sé -
get kell vál lal nia. A tar tá si kö te le zett ség a tá mo ga tá si ké re -
lem be nyúj tá sá nak nap já tól kez dõ dõ en áll fenn.

(2) A tar tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek kell te kin te ni, ha a 
me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tar tá si kö te le zett ség alatt álló ál la -
tok nak az ál lat or vos ál tal iga zol tan kény szer vá gott vagy el -
hul lott, va la mint a te nyész té si se lejt nek mi nõ sü lõ egyed vá -
gás ra tör té nõ se lej te zé sét – a ki esés tõl szá mí tott 60 na pon be -
lül – a 25.  §-ban fog lalt fel té te lek nek a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá nak nap já tól meg fe le lõ egyed del, sa ját költ sé gé re
pó tol ja. A pót lás csak ab ban az eset ben fo gad ha tó el, ha

a) a ki e sõ ál lat nak az adat bá zis ból tör té nõ ki je len té se a
szar vas mar ha ENAR ren de let nek meg fele lõen meg tör té nik,

b) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a ki esés té nyét, va la mint a
pót lás ként be ál lí tott ál la tot az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon a pót lás be je len té sé vel egy idõ ben,
de leg ké sõbb a pót lás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 10 na pon
be lül, a kö te le zõ bir to kon tar tás utol só 60 nap já ban ki e sõ
és nem pó tolt ál la to kat a ki esést kö ve tõ 10 na pon be lül a
me zõ gaz da sá gi ter me lõ la kó he lye, il let ve szék he lye sze -
rint ille té kes me gyei MVH Ki ren delt ség hez a ki esés okát
iga zo ló ál lat or vo si iga zo lást mel lé kel ve be je len ti, és

c) a pó tolt ál lat nak az adat bá zis ba tör té nõ be je len té se a
szar vas mar ha ENAR ren de let nek meg fele lõen meg tör té nik.

27.  §

(1) A tá mo ga tás ban az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré sze -
sül het, aki 2007. jú ni us 1. és 2007. jú li us 31. kö zött az
MVH ál tal köz zé tett for ma nyom tat vány nak meg fe le lõ ké -
rel met nyújt be az 5.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen.

(2) Az MVH a tá mo ga tás ra be je len tett ál la tok ról  szóló
iga zo lást leg ké sõbb 2007. szep tem ber 15-ig meg kül di a
me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re.

(3) A tá mo ga tá si összeg leg ké sõbb 2008. áp ri lis 30-ig
ke rül ki fi ze tés re.

28.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem ben és a be adott do ku men tu -
mok ban sze rep lõ ada tok helyt ál ló sá gát ad mi niszt ra tív és
hely szí ni el len õr zés út ján az MVH el len õr zi.

(2) A tá mo ga tá si fel té te lek nek való meg fe le lés el len õr -
zé se so rán a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let

a) 25–27. cik ké ben, va la mint
b) 34–35. cik ké ben 

fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(3) Az el len õr zé sek so rán a ké re lem nek való meg nem
fe le lés ese tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sa so rán a
Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 57. és 59. cik ke sze -
rin ti el já rást kell al kal maz ni.

V. EXTENZIFIKÁCIÓS SZARVASMARHA-TARTÁSI
TÁMOGATÁS

29.  §

(1) A tá mo ga tás ter me lés tõl el vá laszt va, tör té nel mi bá -
zis alap ján ve he tõ igény be. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az
egyé ni tör té nel mi bá zi sa alap ján kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ra jo go sult. A me zõ gaz -
da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség nem ter he li.

(2) A tör té nel mi bá zist az MVH ál la pít ja meg. A tör té -
nel mi bá zis a 2006-ban, az MVH ál tal vissza iga zolt tá mo -
gat ha tó ál lat lét szá ma alap ján ter me lõn ként ke rül meg ha tá -
ro zás ra a hí zott bi ka-tar tás és anya te hén-tar tás tá mo ga tás -
ban al kal ma zott kor rek ció figye lembe véte lével.

(3) Amennyi ben a ter me lõ 2006-ban nem ren del ke zett
tá mo gat ha tó ál lat tal, az nem ré sze sül het ex ten zi fi ká ci ós
szar vas mar ha-tar tás tá mo ga tás ban.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si mér ték meg ha -
tá ro zá sá nál a 2007. tá mo ga tá si évre vo nat ko zó pénz ügyi
bo rí ték szá mí tá sá nál (a továb biak ban: ex ten zi fi ká ci ós or -
szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár) leg fel jebb 211 620 ter me lé si 
egy ség ve he tõ figye lembe.

(5) Az MVH a tör té nel mi bá zis ról  szóló ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt 2007. de cem ber 31-ig meg kül di a ter me lõ ré szé re.

(6) Az MVH a tá mo ga tá si összeg rõl  szóló ha tá ro za tot
leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-ig meg kül di a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ nek.

(7) A ter me lõ ré szé re meg ítélt tá mo ga tá si összeg 2008.
áp ri lis 30-ig ke rül ki fi ze tés re.

VI. ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA

30.  §

(1) Anya juh után, egye den ként ter me lés hez kö töt ten,
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás
ve he tõ igény be. A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te -
le zett ség ter he li.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si mér ték meg ha -
tá ro zá sá nál a 2007. tá mo ga tá si évre vo nat ko zó pénz ügyi
bo rí ték szá mí tá sá nál (a továb biak ban: anya juh or szá gos
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tá mo ga tá si fel sõ ha tár) leg fel jebb 1 146 000 egyed ve he tõ
figye lembe.

(3) A tá mo ga tás egye den ként, nap tá ri éven ként és me zõ -
gaz da sá gi ter me lõn ként az egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár
figye lembe véte lével, egy al ka lom mal ke rül meg ál la pí tás ra.

31.  §

(1) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
a) gon dos kod jon az ál lat te nyész té si tör vény ben fog lal -

tak sze rin ti apa ál lat-hasz ná lat ról, va la mint
b) gon dos kod jon a te nyé sze té ben tar tott ál lat ál lo mány

a juh ENAR ren de let sze rin ti tar tós je lö lé sé rõl és fo lya ma -
tos nyil ván tar tá sá ról.

(2) A tá mo gat ha tó mi ni má lis ál lat lét szám 10 egyed.

(3) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ mint tar tó te nyé sze te i ben
az iga zo lás ki ál lí tá sa kor a ké rel me zõ ál tal tar tott ál la tok
lét szá mát és az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te le ket 
a Ma gyar Juh te nyész tõk és Juh te nyész tõ Szer ve ze tek Szö -
vet sé ge vagy an nak meg bí zott ja a tá mo ga tá si ké rel men té -
rí tés men te sen iga zol ja.

32.  §

A me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tá mo ga tás ra be je len tett
 állatlétszámnak meg fe le lõ anya juh ál lo mányt kö te les
100 na pon át bir to kán tar ta ni, a bir to kon tar tá si kö te le zett -
ség a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár -
idõt kö ve tõ nap tól kez dõ dõ en áll fenn.

33.  §

(1) A tá mo ga tás ban az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré sze -
sül het, aki e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be -
lül az MVH ál tal köz zé tett for ma nyom tat vá nyon ké rel met
nyújt be a 7.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen.

(2) A ké re lem ben nyi lat koz ni kell a tárgy év ben tör té nõ
juh tej és -tej ter mé kek ér té ke sí té sé rõl.

(3) Az MVH a 13.  § sze rin ti dön tést leg ké sõbb 2007. de -
cem ber 15-ig meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek.

(4) A tá mo ga tá si összeg 2008. áp ri lis 30-ig ke rül ki fi ze -
tés re.

34.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem ben és a be adott do ku men tu -
mok ban sze rep lõ ada tok helyt ál ló sá gát a juh ENAR ren de -
let sze rin ti adat bá zis ba be je len tett ada tok alap ján ad mi -
niszt ra tív és hely szí ni el len õr zés út ján az MVH el len õr zi.

(2) A tá mo ga tá si fel té te lek nek való meg fe le lés el len õr -
zé se so rán a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let

a) 25. cik ké ben,
b) 26. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont já ban, il let ve

(3)–(4) be kez dé se i ben,
c) 27. cik ké ben,
d) 34. cik ké ben, va la mint
e) 35. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont já ban 

fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(3) Az el len õr zé sek so rán a ké re lem nek való meg nem
fe le lés ese tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sa so rán a
796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 57. és 60. cik ke sze rin ti
el já rást kell al kal maz ni.

VII. KEDVEZÕTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN
TÖRTÉNÕ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA

Anyajuh kiegészítõ támogatás

35.  §

(1) A tá mo ga tás ter me lés tõl el vá laszt va, tör té nel mi bá -
zis alap ján ve he tõ igény be. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az
egyé ni tör té nel mi bá zi sa alap ján kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ra jo go sult. A me zõ gaz -
da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség nem ter he li.

(2) A tör té nel mi bá zist az MVH ál la pít ja meg. A tör té nel -
mi bá zis a 2006-ban, az MVH ál tal vissza iga zolt tá mo gat ha tó 
ál lat lét szá ma alap ján ter me lõn ként ke rül meg ha tá ro zás ra.

(3) Amennyi ben a ter me lõ 2006-ban nem ren del ke zett
tá mo gat ha tó ál lat tal, az nem ré sze sül het anya juh ki egé szí -
tõ tá mo ga tás ban.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si mér ték meg ha -
tá ro zá sá nál a 2007. tá mo ga tá si évre vo nat ko zó pénz ügyi
bo rí ték szá mí tá sá nál (a továb biak ban: anya juh ki egé szí tõ
or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár) leg fel jebb 300 000 ter me -
lé si egy ség ve he tõ figye lembe.

(5) Az MVH a tör té nel mi bá zis ról  szóló ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt 2007. de cem ber 31-ig meg kül di a ter me lõ ré szé re.

(6) Az MVH a tá mo ga tá si összeg rõl  szóló ha tá ro za tot
leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-ig meg kül di a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ nek.

(7) A ter me lõ ré szé re meg ítélt tá mo ga tá si összeg 2008.
áp ri lis 30-ig ke rül ki fi ze tés re.

VIII. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ KIFIZETÉSEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ NÖVÉNYTERMESZTÉSI KIEGÉSZÍTÕ

NEMZETI TÁMOGATÁSOK

Általános feltételek

36.  §

(1) A 2.  § g), ha), ia), j) és ka) pon tok ban meg ha tá ro zott
nö vény ter mesz té si ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás (a to váb -
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bi ak ban: ter me lés hez kö tött ki egé szí tõ tá mo ga tás) csak
olyan te rü le tek re igé nyel he tõ, me lyek re egyéb ként az R.
alap ján egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tást is igé nyel tek.

(2) A ter me lés hez kö tött ki egé szí tõ tá mo ga tás igény be -
vé te lé vel kap cso la tos kö te le zett sé gek tel je sí té sé re az
R.-ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(3) A 2.  § g), ha), ia) pon tok ban meg ha tá ro zott tá mo ga -
tá sok ese tén a ve té si idõ re az 1973/2004/EK bi zott sá gi
ren de let 45. cik ké ben meg ha tá ro zott leg ké sõb bi idõ pon tot
kell al kal maz ni.

(4) A ter me lés hez kö tött ki egé szí tõ tá mo ga tást az
R.-ben meg ha tá ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás
igény lé sé vel azo nos mó don és egy ide jû leg, az MVH ál tal
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon le het igé nyel ni 2007. 
má jus 15-ig.

(5) Az MVH a tá mo ga tá si ké re lem be fo ga dá sá ról az R.
6.  § (6) be kez dé sé nek meg fele lõen iga zo lást ál lít ki.

(6) A ter me lés hez kö tött ki egé szí tõ tá mo ga tá sok el len -
õr zé se so rán az MVH az R.-ben fog lal tak sze rint jár el.

(7) A tá mo ga tás össze ge 2008. jú ni us 30-ig ke rül ki fi ze -
tés re.

(8) A ter me lés hez kö tött ki egé szí tõ tá mo ga tá sok el len -
õr zé sei alap ján al kal ma zan dó jog kö vet kez mé nyek re az R.
13. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(9) Amennyi ben a jo gos igény lé sek ál tal le fe dett te rü let
(a ter me lés hez kö tött ki egé szí tõ tá mo ga tá sok ese té ben),
 illetve a tör té nel mi bá zis te rü le tek (ter me lés tõl el vá lasz tott
ki egé szí tõ tá mo ga tá sok ese té ben) a 2.  § g)–k) pont ja i ban
fel so rolt jog cí mek ese té ben meg ha lad ja az egyes jog cí -
mek re vo nat ko zó bá zis te rü le tet, úgy a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõk ré szé re ki fi zet he tõ összeg szá mí tá sá nál a túl lé pés
ará nyá val csök ken tett te rü le tet kell figye lembe ven ni.

37.  §

Az egy sé ges te rü let ala pú ki fi ze té sek hez kap cso ló dó
bár mely jog cí men meg ítélt nö vény ter mesz té si ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tá sok ese tén a ter me lõ kö te les be tar ta ni a
„He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot, il let ve a
He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek
meg ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let ben
(a továb biak ban: HMKÁ ren de let) rög zí tett fel té te le ket.
Amennyi ben a ter me lõ nem tel je sí ti a HMKÁ ren de let ben
rög zí tett kö ve tel mé nye ket, a 796/2004/EK bi zott sá gi ren -
de let ben meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nyek al kal ma zan -
dók.

38.  §

(1) Amennyi ben a ké re lem ál tal le fe dett te rü let hasz no -
sí tá sa vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát

köve tõen a me zõ gaz da sá gi ter me lõ sze mé lye meg vál to zik, 
ar ról a ké rel met be nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ a vál to -
zást kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül be je len tést kö te les ten ni
az MVH ré szé re.

(2) A be je len tést ki zá ró lag az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon le het be nyúj ta ni.

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a ké rel met be -
nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ a (2) be kez dés sze rin ti be -
je len tés hez csa tol ja a te rü le tet hasz no sí tás ba vevõ me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ nyi lat ko za tát a tá mo ga tá si fel té te lek tel -
je sí té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gek be tar tá sá ról.

Egyes szántóföldi növények termesztésének 
támogatása

39.  §

(1) A 2.  § g) pont ja sze rin ti egyes szán tó föl di nö vé nyek
ter mesz té sé hez nyújt ha tó tá mo ga tás ki zá ró lag ter me lés hez 
kö tött tá mo ga tás ként igé nyel he tõ. A tá mo ga tás azon te rü -
le tek után fo lyó sít ha tó,

a) ame lye ken e ren de let mel lék le te sze rin ti, il let ve szá -
rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga tá sa alap -
jául szol gá ló nö vé nye ket ter mesz te nek, és

b) ame lye ken az ál lo mányt leg alább a ren des nö ve ke -
dé si fel té te lek mel let ti vi rág zás kez de té ig meg õr zik.

(2) A 2.  § g) pont ja sze rin ti egyes szán tó föl di nö vé nyek
ter mesz té sé hez nyúj tott tá mo ga tás jog cí men a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ve he tõ igény be. A 
szán tó föl di nö vény bá zis te rü let 3 528 916 hek tár.

40.  §

(1) A ren de let mel lék le té nek II. pont já ban fel so rolt ve -
tõ mag ter mesz té se ese tén a tá mo ga tás igény be vé te lé nek
fel té te le:

a) a ve tõ mag ter mel te té si szer zõ dés vagy – amennyi -
ben a ve tõ mag ter me lõ és a ve tõ mag-elõ ál lí tó sze mé lye
meg egye zik – ve tõ mag ter me lé si nyi lat ko zat ve tés be je len -
tés sel együtt tör té nõ be nyúj tá sa az MgSzH-hoz,

b) az MgSzH a ve tõ mag ter mesz tés re be je len tett, igény -
lés alap já ul szol gá ló ve tõ mag ter mõ te rü le tet ve tõ mag ter -
mesz tés re al kal mas nak mi nõ sí té se.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás ak kor ve he tõ
igény be, ha az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ve tõ mag ter -
mel te té si szer zõ dés vagy ve tõ mag ter me lé si nyi lat ko zat
tar tal maz za

a) a szer zõ dõ fe lek (nyi lat ko zó) ada ta it,
b) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ re giszt rá ci ós szá mát,
c) a ter melt nö vény fa ját, an nak la tin meg ne ve zé sét,
d) a ve tõ mag ter mõ te rü let a Me zõ gaz da sá gi Par cel la

Azo no sí tó Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM
ren de let sze rin ti te rü let azo no sí tá si ada ta it.
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(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti fel té te lek tel je sí té sét
az MVH ré szé re az MgSzH iga zol ja.

41.  §

Rost cél ra, il let ve ve tõ mag cél lal ter mesz tett ken der ter -
mesz té se ese tén, a tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi
fel té te le it az R. 6.  § (4) be kez dé se tar tal maz za.

42.  §

(1) Kom ló ter mesz té se ese tén a tá mo ga tá si jo go sult ság
el bí rá lá sá hoz az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és
IVa. cí me i ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to -
váb bá a pi hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz -
ná la tát il le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le -
tes sza bá lyo zá sá ról  szóló 2004. ok tó ber 29-i
1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let 170. cik ké ben fog lal ta -
kat is al kal maz ni kell. Az el bí rá lás so rán az 1782/2003/EK 
ta ná csi ren de let 110. cikk o) pont já ban fog lal ta kat nem
kell figye lembe ven ni.

(2) A kom ló ter mõ te rü le tek re nem kell al kal maz ni a 39.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té telt.

43.  §

(1) Szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga -
tá sa alap já ul szol gá ló zöld ta kar mány ter mõ te rü let ese tén a
tá mo ga tás igény be vé te lé re az aláb bi fel té te lek ese tén van
mód:

a) a zöld ta kar mány ter mõ te rü le tek rõl be ta ka rí tott zöld -
ta kar mány ra vo nat ko zó an a 382/2005/EK ren de let 14–17.
cik kei alap ján írás be li szer zõ dést kö töt tek az MVH ál tal a
szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga tá sa
2004/2005. gaz da sá gi év tõl tör té nõ igény lé sé nek ál ta lá nos 
fel té te le i rõl  szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM ren de let alap ján 
jó vá ha gyott fel dol go zó val, il let ve szál lí tá si do ku men tu -
mot ál lí tot tak ki, és

b) szer zõ dés ben/szál lí tá si do ku men tum ban be je len tett
zöld ta kar mány ter mõ te rü let rõl hek tá ron ként leg alább
2 ton na zöld ta kar mányt, na pon szá rí tott ta kar mány ese tén
1 ton na ta kar mányt be szál lí tot tak.

(2) Szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga -
tá sa alap já ul szol gá ló zöld ta kar mány ter mõ te rü le tek re
nem kell al kal maz ni a 39.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel té telt.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés ben elõ írt fel té te lek
nem tel je sül nek, a vo nat ko zó te rü le tek jo go su lat lan igény -
lés nek mi nõ sül nek.

44.  §

(1) Szán tó föl di ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás alap já ul
szol gál nak a mel lék let IV. pont já ban meg ha tá ro zott nö vé -
nyek, me lye ket ener ge ti kai célú fel hasz ná lás ra ter mesz te -
nek e ren de let 39.  § (2) pont já ban meg ha tá ro zott te rü le ten.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás alap já ul szol gá ló 
te rü le tek re nem kell al kal maz ni a 39.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té telt.

(3) Szán tó föl di nem ze ti ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult 
az ener gia fû, a kü lön tör vény alap ján er dõ nek nem mi nõ -
sü lõ rö vid vá gás for du ló jú fás szá rú ül tet vény (KN kód:
06 02 90 41) és a Mis chan tus, me lye ket ener ge ti kai célú
fel hasz ná lás ra ter mesz te nek e ren de let 39.  § (2) pont já ban
meg ha tá ro zott te rü le ten. Az ener ge ti kai cél ból ter mesz tett
kul tú rák ener gia nö vény ki egé szí tõ tá mo ga tá sá nak igény -
be vé te li fel té te le it és el já rás rend jét kü lön ren de let sza bá -
lyoz za.

Dohány termesztésének támogatása

45.  §

A 2.  § h)–i) pont jai sze rin ti tá mo ga tás ter me lés hez kö -
tött, il let ve tör té nel mi bá zis alap ján ter me lés tõl el vá lasz -
tott tá mo ga tás ként ve he tõ igény be.

Termeléshez kötött támogatás feltételei

46.  §

A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga -
tás fo lyó sít ha tó azon te rü le tek után,

a) ame lye ken Vir gi nia vagy Bur ley do hányt ter mesz te -
nek;

b) ame lye ken az ál lo mányt leg alább a ren des nö ve ke -
dé si fel té te lek mel let ti be ta ka rí tá sig meg õr zik, és azt be is
ta ka rít ják;

c) ame lyek rõl be ta ka rí tott nyers do hány ra a ter me lõi
cso port tal e ren de let ben fog lal tak sze rint írás be li szer zõ -
dést kö töt tek; és

d) amely te kin te té ben ter me lõi cso port írás ban iga zol ja
az MVH felé, hogy a ter me lõi cso port tag ja

da) a do hány faj tá já nak meg je lö lé sé vel ter mesz té si kö -
te le zett sé gé nek ele get tett, va la mint

db) mek ko ra te rü le ten ter mesz tett a szer zõ dés ben fog -
lal tak sze rint do hányt, és e te rü let rõl me lyik faj tá ból mek -
ko ra mennyi sé get ér té ke sí tett a do hány ter me lõi cso port ré -
szé re; és

e) amely re a ter me lõi cso port vi szont szer zõ dés sel ren -
del ke zik az el sõd le ges fel dol go zó val.
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47.  §

(1) Az a ter me lõ jo go sult a tá mo ga tás tel jes össze gé re, 
aki a tel jes be ta ka rít ha tó do hány ter mést be ta ka rí tot ta, és
aki (amely) leg alább 1,45 ton na/hek tár do hányt ér té ke sí -
tett a ter me lõi cso port ré szé re.

(2) Amennyi ben a do hány ter me lõ 1,25–1,44 ton na/hek -
tár át lag ter més figye lembe véte lével meg ál la pí tott do hányt 
ér té ke sí tett a do hány ter me lõi cso port ré szé re, úgy a tá mo -
ga tás mér té ke a tel jes hek tá ron kén ti tá mo ga tá si összeg
85%-a.

(3) Amennyi ben a do hány ter me lõ 1–1,24 ton na/hek tár
át lag ter més figye lembe véte lével meg ál la pí tott do hányt ér -
té ke sí tett a do hány ter me lõi cso port ré szé re, úgy a tá mo ga -
tás mér té ke a tel jes hek tá ron kén ti tá mo ga tá si összeg
75%-a.

(4) Amennyi ben a do hány ter me lõ 1 ton na/hek tár át lag -
ter més figye lembe véte lével meg ál la pí tott nál ke ve sebb do -
hányt ér té ke sí tett a do hány ter me lõi cso port ré szé re, úgy
szá má ra tá mo ga tás nem jár.

(5) A (2)–(3) be kez dé sek ben fog lalt ará nyo sí tást do -
hány faj tán ként kü lön-kü lön kell figye lembe ven ni.

(6) A ter més ki esést a ren de let 12.  §-a sze rin ti mó don
iga zol ja.

(7) A tá mo ga tás alap já ul szol gá ló bá zis te rü le tek nagy -
sá ga:

a) Bur ley do hány ese tén 1800 hek tár,
b) Vir gi nia do hány ese tén 4058 hek tár.

48.  §

(1) A ter me lõi cso port – ide ért ve az ide ig le ne sen el is -
mert ter me lõi cso por tot is – ter me lõk és do hány faj ták sze -
rin ti le bon tás ban 2007. jú ni us 30-ig kö te les az MVH Köz -
pon ti Hi va ta lá hoz be nyúj ta ni a ter me lõi cso port tag ja i val
kö tött ter mel te té si szer zõ dé se ket, va la mint az el sõd le ges
fel dol go zó val kö tött ér té ke sí té si szer zõ dést.

(2) A ter me lõi cso port tal kö tött do hány ter mel te té si
szer zõ dés csak ab ban az eset ben fo gad ha tó el, ha leg alább
a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer zõ dõ fe lek ada tai,
b) a szer zõ dõ fe lek re giszt rá ci ós szá ma,
c) a ter melt do hány faj tá ja,
d) a do hány ter mõ te rü let nagy sá ga hek tár ban, két ti ze -

des jegy pon tos ság gal,
e) a ter me lõk hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát az ada ta ik ke -

ze lé sé rõl.

(3) A ter me lõi cso port – ide ért ve az ide ig le ne sen el is -
mert ter me lõi cso por tot is – a zöld bim bós ál la po tot köve -
tõen, de leg ké sõbb 2007. ok tó ber 1-jé ig kö te les a do hány -
ter mõ te rü le te ál la po tát a hely szí nen fel mér ni, és nyi lat -
koz ni ar ról, hogy a do hány ter mõ te rü le tet a szer zõ dés ben

fog lal tak sze rint mû ve lik. A hely szí ni szem lé re meg kell
hív ni a ter me lõi cso port tal szer zõ dé ses kap cso lat ban álló
el sõd le ges fel dol go zót is. A nyi lat ko zat leg alább a kö vet -
ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer zõ dõ fe lek ada tai,
b) a szer zõ dõ fe lek re giszt rá ci ós szá ma,
c) a do hány ter mõ te rü let re vo nat ko zó leg fon to sabb

meg ál la pí tá sok,
d) a hely szí ni szem lén részt ve võk alá írá sa.

(4) A hely szí ni el len õr zés ered mé nye it a ter me lõi cso -
port ál tal be kül den dõ iga zo lás ki ál lí tá sa kor figye lembe
kell ven ni.

(5) A ter me lõi cso port kö te les az ál ta la fel vá sá rolt
összes do hányt vi szont szer zõ dés alap ján el sõd le ges fel -
dol go zó nak ér té ke sí te ni.

49.  §

(1) A 46.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti iga zo lás leg -
alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer zõ dõ fe lek, il let ve jog utód já nak ada tait,
b) a szer zõ dõ fe lek, il let ve a jog utód re giszt rá ci ós szá -

mát,
c) a ter me lõ ál tal a ter me lõi cso port nak az iga zo lás ki ál -

lí tá sá ig ér té ke sí tett nyers do hány faj tá ját, mennyi sé gét ton -
ná ban két ti ze des jegy pon tos ság gal, és a ter mést adó te rü -
let nagy sá gát hek tár ban két ti ze des jegy pon tos ság gal,

d) a ter me lõ nyi lat ko za tát, mi sze rint egyet ért az iga zo -
lás ban fog lal tak kal, va la mint

e) a ter me lõi cso port kép vi se lõ jé nek és a ter me lõ nek az
alá írá sát.

(2) A 46.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti iga zo lá so kat
do hány faj tán ként egy al ka lom mal, leg ké sõbb 2008. már -
ci us 1-jé ig kell az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz be nyúj ta ni.

(3) A be nyúj tott iga zo lá sok alap ján az MVH 2008. ja nu -
ár 1-jét köve tõen, az összes do hány ter me lõi cso port ál tal
hi ány ta la nul ki ál lí tott összes iga zo lás kéz hez vé te lét kö ve -
tõ 60 na pon be lül gon dos ko dik a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl.

A termeléstõl elválasztott támogatás feltételei

50.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az egyé ni tör té nel mi bá zi -
sa alap ján kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá -
mo ga tás ra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

(3) A tör té nel mi bá zist az MVH ál la pít ja meg. A tör té -
nel mi bá zis a me zõ gaz da sá gi ter me lõ 2006. tá mo ga tá si év -
ben be nyúj tott do hány ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sa tár -
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gyá ban, az MVH ál tal meg ál la pí tott tá mo gat ha tó te rü le te
alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.

(4) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a (3) be kez -
dés alap ján nem ren del ke zik tá mo gat ha tó te rü let tel, nem
ré sze sül het ter me lés tõl el vá lasz tott do hány ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tás ban.

51.  §

A tá mo ga tás mér té ké nek meg ha tá ro zá sá nál a 47.  §
(7) be kez dé sé ben rög zí tett bá zis te rü let ve he tõ figye lembe
a pénz ügyi bo rí ték (or szá gos do hány tá mo ga tá si felsõ -
határ) szá mí tá sá nál.

Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása

52.  §

(1) A 2.  § j) pont ja sze rin ti hé jas gyü möl csû ek ter mesz -
té sé hez nyújt ha tó tá mo ga tás ki zá ró lag ter me lés hez kö tött
tá mo ga tás ként igé nyel he tõ. A tá mo ga tás azon te rü le tek
után fo lyó sít ha tó,

a) me lyen a kö vet ke zõ hé jas gyü möl csû e ket ter mesz tik:
aa) a 0802 11 és a 0802 12 KN kód alá tar to zó man du la,
ab) 0802 21 és a 0802 22 KN kód alá tar to zó mo gyo ró,
ac) 0802 31 és a 0802 32 KN kód alá tar to zó dió;
b) amely ül tet vé nyek egy be füg gõ te rü le te el éri vagy

meg ha lad ja a 0,3 ha-t;
c) mely nek mi ni má lis fa ál lo mány-sû rû sé ge meg ha lad -

ja dió ese té ben a hek tá ron kén ti 80 fát, mo gyo ró ese té ben
hek tá ron ként a 400 bok rot, man du la ese té ben hek tá ron -
ként 200 fát.

(2) A tá mo ga tás mér té ke kü lön jog sza bály ban ke rül
meg ha tá ro zás ra.

(3) A bá zis te rü let össze sen 2900 hek tár.

Rizs termesztésének támogatása

53.  §

A 2.  § k) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ter me lés hez kö tött,
il let ve tör té nel mi bá zis alap ján ter me lés tõl el vá lasz tott tá -
mo ga tás ként ve he tõ igény be.

Termeléshez kötött támogatás feltételei

54.  §

(1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá -
mo ga tás fo lyó sít ha tó azon te rü le tek után,

a) ame lye ken rizst ter mesz te nek, és

b) ame lye ken az ál lo mányt leg alább a ren des nö ve ke -
dé si fel té te lek mel let ti vi rág zás kez de té ig meg õr zik.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me -
lõ ele get te gyen az 1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let
12. cikk b) pont já ban fog lal tak nak.

(3) A rizs bá zis te rü let 3222 hek tár.

A termeléstõl elválasztott támogatás feltételei

55.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az egyé ni tör té nel mi bá zi -
sa alap ján kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá -
mo ga tás ra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

(3) A tör té nel mi bá zist az MVH ál la pít ja meg. A tör té -
nel mi bá zis a me zõ gaz da sá gi ter me lõ 2006. tá mo ga tá si év -
ben be nyúj tott rizs ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sa tár gyá -
ban, az MVH ál tal meg ál la pí tott tá mo gat ha tó te rü le te
alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.

(4) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a (3) be kez -
dés alap ján nem ren del ke zik tá mo gat ha tó te rü let tel, nem
ré sze sül het ter me lés tõl el vá lasz tott rizs ki egé szí tõ nem ze ti 
tá mo ga tás ban.

56.  §

A tá mo ga tás mér té ké nek meg ha tá ro zá sá nál az 55.  §
(3) be kez dé sé ben rög zí tett bá zis te rü let ve he tõ figye lembe
a pénz ügyi bo rí ték (or szá gos rizs tá mo ga tá si fel sõ ha tár)
szá mí tá sá nál.

Hüvelyesek termesztésének támogatása

57.  §

A tá mo ga tás a ter me lés tõl el vá lasz tott mó don nyújt ha tó
e ren de let mel lék le té nek I. 2. pont já ban meg ha tá ro zott nö -
vé nyek re.

58.  §

A tá mo ga tás mér té ke e ren de let 39.  § (2) pont já ban rög -
zí tet tek nek meg fele lõen ke rül meg ál la pí tás ra.
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A termeléstõl elválasztott támogatás feltételei

59.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az egyé ni tör té nel mi bá zi -
sa alap ján kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá -
mo ga tás ra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter me lé si kö te le zett ség
nem ter he li.

(3) A tör té nel mi bá zist az MVH ál la pít ja meg. A tör té nel -
mi bá zis a me zõ gaz da sá gi ter me lõ 2006. tá mo ga tá si év ben a
Szán tó föl di nö vé nyek ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sa ke re té -
ben az MVH ál tal hü ve lyes nö vény vo nat ko zá sá ban meg ál la -
pí tott tá mo gat ha tó te rü le te alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.

(4) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a (3) be kez -
dés alap ján nem ren del ke zik tá mo gat ha tó te rü let tel, nem
ré sze sül het ter me lés tõl el vá lasz tott hü ve lyes nö vé nyek ki -
egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás ban.

60.  §

A hü ve lyes nö vé nyek tá mo ga tá si pénz ügyi bo rí ték szá -
mí tá sa (hü ve lyes nö vé nyek or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha -
tár) 1954 hek tár bá zis te rü let figye lembe véte lével tör té nik.

Szántóföldi növények kiegészítõ nemzeti támogatása
2008-tól

61.  §

(1) A szán tó föl di nö vé nyek ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga -
tá sa a 2008. év tõl a ter me lés tõl el vá lasz tott for má ban tör -
té nel mi bá zis alap ján nyújt ha tó.

(2) A tör té nel mi bá zis re fe ren cia idõ sza ka az 1.  §
6. pont já ban rög zí tett idõ szak.

62.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az egyé ni tör té nel mi bá zi -
sa alap ján kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá -
mo ga tás ra jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt a 2008. év tõl ter me lé si
kö te le zett ség nem ter he li.

(3) A tör té nel mi bá zist az MVH ál la pít ja meg. A tör té -
nel mi bá zis a me zõ gaz da sá gi ter me lõ 2006. tá mo ga tá si év -
ben be nyúj tott szán tó föl di nö vé nyek ki egé szí tõ nem ze ti
tá mo ga tá sa tár gyá ban, az MVH ál tal meg ál la pí tott tá mo -
gat ha tó te rü le te alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.

(4) Amennyi ben a 2006. évi tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sa és 2006. december 31. kö zött a ter mõ föld hasz ná ló já -
nak sze mé lyé ben vál to zás kö vet ke zett be, a tör té nel mi
 bázisjogosultságot en nek meg fele lõen mó do sí ta ni kell.

(5) A (4) bekezdésben jel zett mó do sí tást az ügy fél ké -
rel mé re az MVH vég zi el. A mó do sí tás ké rel me zé sé hez a
15.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ do ku men -
tu mot kell az MVH-nak be nyúj ta ni. A mó do sí tás sal kap -
cso lat ban az MVH tá jé koz ta tót tesz köz zé leg ké sõbb
2007. ok tó ber 31-ig.

(6) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a (3) be kez -
dés alap ján nem ren del ke zik tá mo gat ha tó te rü let tel, nem
ré sze sül het ter me lés tõl el vá lasz tott szán tó föl di nö vé nyek
ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás ban.

(7) Az MVH a tör té nel mi bá zis ról  szóló ha tó sá gi bi zo -
nyít ványt 2007. de cem ber 31-ig meg kül di a me zõ gaz da sá -
gi ter me lõ ré szé re.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

63.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eu ró pai 
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ciós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tá sok hoz kap cso ló dó 2006. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo -
ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl
 szóló 25/2006. (III. 31.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti, ren -
del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek re al kal maz ni kell.

(3) E ren de le tet Ma gyar or szág te kin te té ben az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges
te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2007. évi ki egé -
szí tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos kü -
lön bi zott sá gi ha tá ro zat ra fi gye lem mel, az zal együt te sen
kell al kal maz ni.

(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá -
mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a
2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de le tek mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le te (2004. ok tó ber
29.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí me i -
ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá a pi -
hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát
 illetõen ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza -
bá lyo zá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelethez

Szántóföldi növénytermesztési támogatás hatálya alá tartozó növények

Meg ne ve zés KN kód

I. Szán tó föl di nö vé nyek,
be le ért ve sza po rí tó
anya got is

1. Ga bo na fé lék: Búza és két sze res 1001

Du rum bú za 1001 10 00

Rozs 1002 00 00

Árpa 1003 00

Zab 1004 00

Ku ko ri ca 1005

Cse me ge ku ko ri ca 0709 90 60

Egyéb ga bo na:

Tri ti ká le 1008 90 10 00

Po hán ka 1008 10 00 00

Mo har 1008 90 90 00

Szu dá ni fû 1008 90 90 00

Cu kor ci rok 1007 00

Sep rû ci rok 1007 00

Sze mes ci rok 1007 00

Kö les 1008 20 00 00

In di án rizs 1008 90 90 00

2. Hü ve lye sek: Bor só 0713 10

Ló bab 0713 50 00 00

Édes csil lag fürt (mag) 1209 29 50

Len cse 0713 40 00 00

Ta kar mány bük köny 1214 90 90 00

Csi cse ri bor só 0713 20 00 00

3. Ipa ri nö vé nyek: Szó ja bab 1201 00

Ká posz ta rep ce 1205 10

Ré pa rep ce 1205 90

Olaj len mag 1204 00

Kom ló 1210

Nap ra for gó mag 1206 00

Rost cél ra ter mesz tett ken der, mely nek THC-tar tal ma 0,2%-nál nem
na gyobb:

5302 10 00

Car mag no la

Be ni ko
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Meg ne ve zés KN kód

CS

Del ta-Llo sa

Del ta 405

Di o i ca 88

Ep si lon 68

Fe do ra 17

Red Pe ti o le

Fe li na 32

Fe li na 34-Fé li na 34

Fe ri mon-Fé ri mon

Fib ra no va

Fib ri mon 24

Cha ma e le on

Can na komp

Fut ura 75

Juso 14

Sant hi ca 23

Uso–31

Bi a lobr zes kie

Fa sa mo

Fib ri ko TC

Sant hi ca 27

Ti bor szál lá si

Si le si a5

Komp ol ti hib rid TC

Komp ol ti

Lip ko

UNIKO-B

II. Ve tõ mag vak

1. Rost nö vé nyek: Ken der (Can na bis sa ti va), mely nek THC-tar tal ma 0,2%-nál nem
na gyobb (a tá mo gat ha tó ken der faj tá kat lásd a „Rost cél ra ter mesz tett 
ken der” pont nál fel so rolt fenti listában)

1207 99 10

Rost len (Li num usi ta sis si mum) 1204 00 10

2. Pá zsit fû fé lék: Eb tip pan (Ag ros tis ca ni na) 1209 29 10

Óri ás tip pan (Ag ros tis gi gan tea) 1209 29 10

Fe hér tip pan (Ag ros tis sto lo ni fe ra) 1209 29 10

Cér na tip pan (Ag ros tis ca pil la ris) 1209 29 10

Fran cia per je (Arr he nat he rum ela ti us) 1209 29 80

Cso mós ebír (Dacty lis glo me ra ta) 1209 29

Nád ké pû csen kesz (Fes tu ca arun di na cea) 1209 23 80
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Meg ne ve zés KN kód

Juh csen kesz (Fes tu ca ovi na) 1209 23 80

Réti csen kesz (Fes tu ca pra ten sis) 1209 23 11

Vö rös csen kesz (Fes tu ca rub ra) 1209 23 15

Csen kesz per je (Fes tu lo li um) 1209 29 80

Olasz per je (Lo li um mul tif lo rum) 1209 25 10

An gol per je (Lo li um pe ren ne) 1209 25 90

Hib rid per je (Lo li um x bo u che a num) 1209 29 80

Gu mós ko mó csin (Phle um Ber to li nii) 1209 29 80

Réti ko mó csin (Phle um pra ten se) 1209 26 00

Li ge ti per je (Poa ne mo ra lis) 1209 29 80

Réti per je (Poa pra ten sis) 1209 24 00

Mo csá ri per je (Poa pa lust ris) 1209 29 10

So vány per je (Poa tri vi a lis) 1209 29 10

3. Hü ve lye sek: Ko ro nás bal ta vi rág (He dy sa rum co ro na ri um) 1209 29 80

Kom lós lu cer na (Me di ca go lu pu li na) 1209 29 80

Ta kar mány lu cer na [Me di ca go sa ti va (ecoty pes)] 1208 21 00

Ta kar mány lu cer na [Me di ca go sa ti va (va ri e ti es)] 1209 21 00

Ta kar mány bal ta cím (Onob ri chis vi ci i fo lia) 1209 29 80

Ale xand ri ai here (Tri fo li um ale xand ri num) 1209 22 80

Korcs v. svéd he re (Tri fo li um hyb ri dum) 1209 22 80

Bí bor he re (Tri fo li um in car na tum) 1209 22 80

Vö rös here (Tri fo li um pra ten se) 1209 22 10

Fe hér here (Tri fo li um re pens) 1209 22 80

Lódi ló he re (Tri fo lim re pens L. var. Gi gan te um) 1209 22 80

Fo nák ló he re (Tri fo li um re su pi na tum) 1209 22 80

Szö szös bük köny (Vi cia vil lo sa) 1209 29 10

III. Ta kar mány nö vé nyek Azon ta kar mány nö vé nyek, ame lyek a 382/2005/EK ren de let 
2. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ter mé kek alap anya gá ul 
szolgálnak

IV. Kü lön jog sza bály
alap ján er dõ nek nem
mi nõ sü lõ rö vid
vá gás for du ló val ke zelt fa
(cser je) ül tet vény,
Mis chan tus és ener gia fû,
va la mint e ren de let
mel lék le té ben fel nem
so rolt min den olyan
nö vény, mely re az
1782/2003/EK ren de let
alap ján ener gia nö vény
kiegészítõ támogatást is
igényeltek.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

30/2007. (IV. 20.) FVM
rendelete

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján
2006/2007. évi végrehajtási idõszakban nyújtható

méhészeti támogatások igénybevételének
részletes szabályairól  szóló

81/2006. (XI. 24.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
ha lá sza ti 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  szóló 2007. évi
XVII. tör vény 81.  § (3) be kez dé sé nek a) 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 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 Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram alap ján
2006/2007. évi vég re haj tá si idõ szak ban nyújt ha tó mé hé -
sze ti tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 81/2006. (XI. 24.) FVM ren de let (a továb biak ban:
R.) 10.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a kö -
vet ke zõ mon dat lép:

„A tá mo ga tás ke re te a 2006/2007. évi vég re haj tá si idõ -
szak ra leg fel jebb 100 000 euró.”

2.  §

(1) Az R. 12.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ mon dat lép:

„A tá mo ga tás ke re te a 2006/2007. évi vég re haj tá si idõ -
szak ra leg fel jebb 430 000 euró.”

(2) Az R. 12.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ mon dat lép:

„(3) A tá mo ga tás kap tá rak szál lí tá sá ra ki ala kí tott, a köz -
úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let 2.  § (9) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rin ti új pót ko csi vagy te rep já ró ké pes ség gel el lá tott kis -
mé re tû, leg fel jebb 3,5 t össz sú lyú te her au tó, te rep já ró vil -
lás tar gon ca (VTSZ 8427 20 11 00), ön já ró ra ko dó gép
(VTSZ 8429 51 99 01), ben zi nes szí vó-fú vó gép (VTSZ
8414 59), ben zin mo to ros fû ka sza/bo zót vá gó (VTSZ 8467
89 00 99) és leg fel jebb 3 kW elekt ro mos tel je sít mé nyû
agg re gá tor/rob ba nó mo tor ral meg haj tott áram fej lesz tõ
(VTSZ 8502 11 91 00 vagy 8502 20 91 00) be szer zé sé hez
ve he tõ igény be.”

3.  §

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

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

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
20/2007. (IV. 20.) IRM

rendelete

a költségmentesség engedélyezésének alapjául
szolgáló körülmények igazolásáról  szóló

2/1968. (I. 24.) IM rendelet módosításáról

A Pol gá ri Per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
88.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A költ ség men tes ség en ge dé lye zé sé nek alap já ul szol -
gáló kö rül mé nyek iga zo lá sá ról  szóló 2/1968. (I. 24.) IM
ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának (2)–(4) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a ké rel me zõ vagy hoz zá tar to zó ja jö ve del mét és
adó ját a mun kál ta tó ál la pí tot ta meg, a ké re lem elõ ter jesz -
tését meg elõ zõ nap tá ri év ben el ért adó kö te les jö ve del mét a 
mun kál ta tó iga zol ja.

(3) Ha a ké rel me zõ vagy hoz zá tar to zó ja az adó zás rend -
jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény (a to váb bi ak ban: Art.)
sze rin ti ön adó zó, vagy jö ve del mét és adó ját az ál la mi adó -
ha tó ság ál la pí tot ta meg adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás út -
ján, úgy a ké re lem elõ ter jesz tését meg elõ zõ nap tá ri év ben
– amennyi ben ezen évre az adó zó nem nyúj tott be be val -
lást, il let ve adó ját az ál la mi adó ha tó ság még nem ál la pí tot -
ta meg, úgy a ké re lem elõ ter jesz tését meg elõ zõ má so dik
év ben – meg szer zett jö ve del mét az ál la mi adó ha tó ság te -
rü le ti szer ve iga zol ja az Art. 85/A.  §-ában fog lal tak nak
meg fele lõen.

(4) Ha a ké rel me zõ (a hoz zá tar to zó) nyug el lá tás ban ré -
sze sül, a nyug el lá tás össze gét az ezt fel tün te tõ utol só pos -
tai szel vénnyel, a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság ál tal ki ál -
lí tott iga zo lás sal vagy a leg utol só fo lyó szám la-ki vo nat tal
(má so la tá val) kell iga zol ni.”
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2.  §

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

„(2) Az iga zo lást a he lyi ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to -
zó adók vo nat ko zá sá ban a he lyi ön kor mány zat jegy zõ je (ön -
kor mány za ti adó ha tó ság), az adó kö te les jö ve de lem vo nat ko -
zá sá ban az ál la mi adó ha tó ság te rü le ti szer ve ál lít ja ki. Az
adó kö te les jö ve de lem re vo nat ko zó iga zo lást az ál la mi adó ha -
tó ság bár me lyik elsõ fo kon el já ró szer ve ki ad hat ja.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti iga zo lást csak ak kor kell ki -
ál lí ta ni, ha a ké rel me zõ vagy hoz zá tar to zó ja a nyi lat ko za -
tá ban ki je len tet te, hogy in gat la na, adó kö te les va gyon tár -
gya vagy jö ve del me van, il le tõ leg adó kö te les te vé keny sé -
get foly tat.

(4) Az iga zo lás ki ál lí tá sá ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vénynek a ha tó sá gi bi zo nyít vány ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei, va la mint az Art. adó ha tó sá gi iga zo lás ki ál -
lí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei – a je len ren de let ben fog -
lalt ki egé szí té sek kel – meg fele lõen irány adók.”

3.  §

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

4.  §

Az R. 5. szá mú mel lék le te fel ve ze tõ szö ve gé nek elsõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az iga zo lást ak kor kell ki ál lí ta ni, ha a ké rel me zõ vagy
hoz zá tar to zó ja az Art. sze rin ti ön adó zó vagy adó ha tó sá gi
adó meg ál la pí tást kért.”

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a hatályba lépést
köve tõen elõ ter jesz tett ké rel mek el bí rá lá sa so rán kell
al kal maz ni.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a költ ség men tes ség en ge dé lye zé sé nek alap já ul szol -
gá ló kö rül mé nyek iga zo lá sá ról  szóló 2/1968. (I. 24.) IM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/1995. (VII. 25.) IM ren de -
let 3.  §-ának (2) be kez dé se és 4.  §-a.

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

Melléklet a 20/2007. (IV. 20.) IRM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 2/1968. (I. 24.) IM ren de let hez]

Nyom tat vány költ ség men tes ség en ge dé lye zé sé hez

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

Kér jük, ol vas sa el fi gyel me sen az aláb bi tá jé koz ta tót!

Ké rel me zõ

Ké rel me zõ egy üt té lõ 
házas tár sa, il le tõ leg 

el tar tá sá ról gon dos kod ni 
kö te les szü lõ (a csa lá di 

kap cso lat meg je lö lé sé vel)

Ké rel me zõ el tar tá sá ról 
gon dos kod ni kö te les má sik

szü lõ je

1. Név

2. Szü le té si név

3. Szü le té si hely és idõ

4. Any ja le ány ko ri neve

5. La kó he lye

6. Tar tóz ko dá si he lye

7. Fog lal ko zá sa (ha egyé ni vál lal ko zó, 
a vál lal ko zói iga zol vány száma)

8. Csa lá di ál la po ta

9. A tény le ge sen el tar tott 
hoz zá tar to zók száma

gyer mek (kora)

szü lõ

más el tar tott

…………………… év …………………… hó ………… nap.
......................................................

(a ké rel me zõ alá írá sa)



Tájékoztató az 1–5. számú mellékletek szerinti
nyomtatványok hátoldalához

1. A nyom tat vá nyo kat sze mé lyes költ ség men tes ség
vagy il le ték fel jegy zé si jog en ge dé lye zé se irán ti ké re lem -
hez kell csa tol ni.

2. Az 1. és 2. szá mú mel lék le tet a ké rel me zõ – kis ko rú
vagy cse lek võ kép te len (kor lá to zott cse lek võ ké pes) sze -
mély he lyett tör vényes kép vi se lõ je – töl ti ki, és írja alá.
Egyé ni vál lal ko zó csak ab ban az eset ben töl ti ki és csa tol ja 
a mel lék le te ket, ha a per tár gya nincs össze füg gés ben a
vál lal ko zás sal.

3. A sze mé lyi ada to kat a sze mé lyi iga zol vány vagy más 
köz ok irat alap ján kell a meg fe le lõ ro va tok ba be ír ni.

4. A nyom tat vá nyo kat a ki ál lí tás tól szá mí tott 60 na pon
be lül le het fel hasz nál ni.

5. A 2. szá mú mel lék let ben az egyéb va gyon tár gyak
kö zött kell fel tün tet ni az ér ték pa pí ro kat (köt vény, be tét -
könyv, kár pót lá si jegy stb.), a gaz da sá gi tár sa ság ban (szö -
vet ke zet ben) fenn ál ló üz let részt, va la mint egyéb nagy ér -
té kû in gó sá go kat.

6. Ha a ké rel me zõ (hoz zá tar to zó ja) mun ka nél kü li, a já -
ra dék össze gét a Mun ka ügyi Köz pont Ki ren delt sé ge,
egyéb szo ci á lis jut ta tás (ápo lá si díj, ne ve lé si se gély stb.)
össze gét a la kó hely sze rin ti ön kor mány zat iga zol ja. Ha a
ké rel me zõ (hoz zá tar to zó ja) nyug dí jas, az utol só havi
nyug díj szel vényt vagy a leg utol só fo lyó szám la-ki vo na tot
(má so la tát) kell csa tol ni.

7. Költ ség men tes sé get a fel pe res a per meg in dí tá sa
elõtt vagy az zal egy ide jû leg, il let ve az el sõ fo kú el já rást
be fe je zõ ha tá ro zat meg ho za ta lá ig, al pe res leg ké sõbb a fel -
leb be zés sel egy ide jû leg kér he ti. Má sod fo kú el já rás ban
vagy fe lül vizs gá la ti el já rás ban ak kor, ha a fel té te lek utóbb
kö vet kez tek be.

8. A bí ró ság ak kor en ge dé lye zi a költ ség men tes sé get,
ha a fél (hoz zá tar to zó já nak) jö ve del me nem ha lad ja meg a
mun ka vi szony alap ján meg ál la pí tott öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gét és egyéb va gyo na – ki vé ve
az élet szük ség le ti és be ren de zé si tár gya kat – nincs. En ge -
dé lyez he ti, ha – az egyéb kö rül mé nyek figye lembe véte -
lével – a fél lét fenn tar tá sa ve szé lyez te tett.

9. A bí ró ság a költ ség men tes ség fel té te le i nek fenn ál lá -
sát éven te fe lül vizs gál ja, de bár mi kor fe lül vizs gál hat ja.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
16/2007. (IV. 20.) KvVM

rendelete

a Tardi-legelõ természetvédelmi terület
 létesítésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban és a 85.  § 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 – az er dõk re vo nat ko zó an 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.  §
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom Tar di-le ge lõ ter mé szet vé del mi te -
rü let el ne ve zés sel a Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben,
Tard köz ség ha tár ban lévõ, az 1. szá mú mel lék let ben fel so -
rolt in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen
283,9 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

Az or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té nyil -
vá ní tás cél ja a te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze tes (ter mé szet -
kö ze li) mo csár rét és lösz ve ge tá ció (lösz gye pek, cser jé sek,
lösz er dõ), il let ve az ott élõ vé dett és fo ko zot tan vé dett fló -
ra és fa u na ele mek élõ he lye i nek fenn tar tá sa, a te rü let élõ -
világa gaz dag sá gá nak, vál to za tos sá gá nak, a te rü let mo za i -
kos sá gá nak, va la mint a jel leg ze tes táj ké pi ele mek meg -
õrzése.

3.  §

(1) A Tar di-le ge lõ ter mé szet vé del mi te rü let ter mé szet -
vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a Bük ki Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság (a továb biak ban: igaz ga tó ság).

(2) A Tar di-le ge lõ ter mé szet vé del mi te rü let ter mé szet -
vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket 
az igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a kü lön jog sza bály sze -
rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz -
dál ko dó együt te sen lát ja el.

(3) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a 2. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.
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4.  §

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

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

1. számú melléklet
a 16/2007. (IV. 20.) KvVM rendelethez

A Tardi-legelõ természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Tard

0195, 0196/3, 0196 hrsz.-bõl 33,08 ha (0196/4a), 0196
hrsz.-bõl 0,35 ha (0196/4b), 0196 hrsz.-bõl 0,61 ha
(0196/4c), 0196 hrsz.-bõl 23,67 ha (0196/4d), 0196
hrsz.-bõl 0,41 ha (0196/4f), 0196 hrsz.-bõl 0,65 ha
(0196/4g), 0196/5, 0198, 0199, 0202/2, 0202/4, 0202/6,
0202/8, 0202/9, 0203, 0211/1, 0213/2, 0214/2, 0215,
0216, 0217/1, 0218/1, 0219/1, 0220/2, 0220/3, 0220/4,
1968, 1969, 1970, 1971 hrsz.-bõl 0,72 ha (1971a), 1971
hrsz.-bõl 0,37 ha (1971b), 1972–2032, 2033 hrsz.-bõl 0,08 
ha (2033a), 2033 hrsz.-bõl 0,17 ha (2033b), 2034 hrsz.-bõl
0,18 ha (2034a), 2034 hrsz.-bõl 0,08 ha (2034b),
2035–2042, 2043 hrsz.-bõl 0,10 ha (2043a), 2043
hrsz.-bõl 0,05 ha (2043b), 2044–2051, 2052 hrsz.-bõl 0,07 
ha (2052a), 2052 hrsz.-bõl 0,03 ha (2052b), 2052 hrsz.-bõl
0,03 ha (2052c), 2052 hrsz.-bõl 0,12 ha (2052d), 2053,
2054, 2055 hrsz.-bõl 0,21 ha (2055a), 2055 hrsz.-bõl
0,04 ha (2055b), 2056–2068, 2069 hrsz.-bõl 0,10 ha
(2069a), 2069 hrsz.-bõl 0,07 ha (2069b), 2070–2240.

2. számú melléklet
a 16/2007. (IV. 20.) KvVM rendelethez

A Tardi-legelõ természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Gya kor la ti ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a te rü le ten elõ for du ló vé dett és fo ko zot -
tan vé dett nö vény- és ál lat fa jo kat, kü lö nös te kin tet tel a kö -
vet ke zõ fa jok ra: tör pe man du la (Amyg da lus nana), pi ros
kí gyó szisz (Echi um rus si cum), fe ke te kö kör csin (Pul sa til -
la pra ten sis ssp. nig ri cans), bo zon tos ár va lány haj (Sti pa
da syp hyl la), hosszú le ve lû ár va lány haj (Sti pa tir sa), Jan -
ka-tar só ka (Thlas pi jan kae), kövi torz pók (Aty pus mu ra -
lis), dí szes tar ka lep ke (Eup hyd ry as mat ur na), ma gyar fé -
sûs ba goly (Di o szeg hy a na schmid tii), uhu (Bubo bubo),
ha ris (Crex crex), pi sze de ne vér (Bar bas tel la bar bas tel lus),

ürge (Sper mop hi lus ci tel lus), va la mint õriz ze meg azok
ha zai szin ten is egye dül ál ló élet kö zös sé gét.

– Õriz ze meg a ter mé szet vé del mi je len tõ ség gel bíró
ter mé sze tes és ter mé szet sze rû élõ he lye ket, tár su lá so kat.

– Õriz ze meg a te rü let ki e mel ke dõ en ma gas bi o ló gi ai
sok fé le sé gét a ter mõ hely nek meg fe le lõ, õs ho nos fa jok te -
kin te té ben.

– Õriz ze meg a te rü le ten ta lál ha tó jel leg ze tes föld ta ni
kép zõd mé nye ket és ter mé sze tes fel szín for má kat.

– Biz to sít sa a te rü let to váb bi ter mé szet vé del mi célú ku -
ta tá sát és fej lesz té sét.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A gye pek és er dõk ér té kes élet kö zös sé ge i nek meg õr -
zé se, a vé dett és fo ko zot tan vé dett ál lat- és nö vény fa jok
egyed szá má nak, ál lo má nyá nak fenn tar tá sa és erõ sí té se el -
sõ sor ban ha gyo má nyos te rü let hasz ná la ti mó dok vissza -
állításával tör té nõ ter mé szet vé del mi ke ze lés sel.

– Min ta te rü le tek ki je lö lé se a gye pek le gel te té sé re leg -
in kább al kal mas há zi ál lat faj ták ki vá lasz tá sa és a le gel te tés 
ter mé szet vé del mi szem pont ból op ti má lis in ten zi tá sá nak
meg ál la pí tá sa cél já ból.

– A ter mõ hely nek nem meg fe le lõ, nem õs ho nos fa jok,
mes ter sé ge sen ki ala kí tott ül tet vé nyek fo lya ma tos vissza -
szo rí tá sa, il let ve fel szá mo lá sa ak tív ter mé szet vé del mi ke -
ze lés sel.

– A nem õs ho nos fa fa jok ból álló er dõk a ter mõ hely nek
meg fe le lõ fa fa jo kat tar tal ma zó ál lo mánnyá tör té nõ át ala -
kí tá sa.

– Az õs ho nos fa fa jok ból álló er dõk bi o ló gi ai sok fé le sé -
gé nek meg õr zé se.

– Ter mé szet vé del mi ke ze lé se ket meg ala po zó és azo kat 
to vább fej lesz tõ ku ta tá sok be in dí tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra
és ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra vo -
nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren -
de let 2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve a mel lék le té -
nek 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a 3.1. és a
3.2. fe je zet tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si fel ada tok

3.1.1. Gye pek ke ze lé se
– A te rü let jel leg ze tes ké pét adó mo csár ré tet éven te le

kell ka szál ni az igaz ga tó ság ál tal elõ re meg ha tá ro zott te rü -
le ten, a fo ko zot tan vé dett ha ris élõ hely igény ének figye -
lembe véte lével.

– A cser jé se dõ lösz gye pe ken, a még nem be er dõ sült te -
rü le te ken cser je ir tást kell vé gez ni. A cser jék tõl meg tisz tí -
tott te rü le te ken évi rend sze res ség gel kézi erõ vel tör té nõ
sarj le ve rést, szár zú zást kell vé gez ni, a le gel tet he tõ te rü le -
te ket le gel te tés sel kell ke zel ni. A ki ter melt fa anya got a ke -
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ze lést köve tõen ha la dék ta la nul el kell tá vo lí ta ni. A le ge lõ
ál lat juh, szar vas mar ha, il let ve az aká cot is le rá gó kecs ke
le het. A szá mos ál lat-sû rû ség 0,2 szá mos ál lat/ha-t nem ha -
lad hat ja meg.

– A szá raz, il let ve szik la gyep jel le gû gye pek le gel te té -
se ti los.

– A gye pek trá gyá zá sa, szin te ti kus gyom ir tó sze rek kel
való ke ze lé se és fe lül ve té se ti los.

– A te rü le ten épü le tet, épít ményt, ke rí tést lé te sí te ni,
nem gyep gaz dál ko dás ból szár ma zó anya got tá rol ni ti los.
A le ge lõ gaz dál ko dás hoz fel tét le nül szük sé ges épü le tek és
épít mé nyek csak a je len leg is álló gaz da sá gi épü le tek he -
lyén vagy a mû kö dõ ku tak vagy azok köz vet len kö ze lé ben
he lyez he tõk el.

3.1.2. Szán tók ke ze lé se

– A szán tók vissza gye pe sí té se ér de ké ben a ka szált gye -
pek rõl szár ma zó szé na laza el te rí té sé vel és rend sze res ka -
szá lás sal/szár zú zás sal kell ke zel ni e te rü le te ket a ter mõ -
hely nek meg fe le lõ, an nak ter mé sze tes ál la po tá ra jel lem zõ
gyep struk tú ra és faj össze té tel vissza ál lá sá ig.

– Ál lat tar tás ese tén a szán tó kon ex ten zív jel le gû ta kar -
mány ter mesz tés vé gez he tõ a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és
élel mi sze rek öko ló gi ai kö ve tel mé nyek sze rin ti elõ ál lí tá sá -
ról  szóló kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint.

3.1.3. Er dõk ke ze lé se

– A te le pí tett feny ves ál lo má nyok ese té ben hosszú tá -
von a cél ál la pot a li ge tes, sztyep ré tek kel vál ta ko zó ele gyes 
töl gye sek ki ala kí tá sa. A fe nyõt fo ko za to san vissza kell
szo rí ta ni, elõ kell se gí te ni a je len leg elegy ként meg je le nõ
töl gyek és a táj ra jel lem zõ elegy fa fa jok be te le pe dé sét,
meg erõ sö dé sét.

– Az akác ál lo má nyok ese té ben az akác le ter me lé sét
köve tõen az adott te rü le ten ag resszí ven ter je dõ fa faj jal
(akác, ame ri kai kõ ris, zöld ju har, ezüst fa, nyu ga ti os tor fa,
bál vány fa) nem le het er dõ fel újí tást vé gez ni.

– A cse res-töl gyes ál lo má nyok ban a ter mõ hely nek
meg fe le lõ, õs ho nos fa fa jok ból álló erdõ fenn tar tá sát biz to -
sí ta ni kell. Az ál lo má nyok ban tar vá gá sos er dõ fel újí tás
nem vé gez he tõ.

– A ki ter melt fa anyag a szá raz- és szik la gye pe ken ke -
resz tül nem kö ze lít he tõ egyik er dõ tí pus ese té ben sem, és
eze ken a te rü le te ken ra ko dó nem lé te sít he tõ.

– Az igaz ga tó ság min den er dõ tí pus ese té ben el vég zi a
tisz tá sok fel mé ré sét, ame lyet az Or szá gos Er dõ ál lo mány
Adat tár ban tör té nõ át ve ze tés cél já ból meg küld az er dé sze -
ti ha tó ság nak.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

3.1.4. Gyü möl csö sök és szõ lõk ke ze lé se

– A ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ír hat ja, hogy a már
meg lé võ, tág há ló zat ban ha gyo má nyos faj ták ból te le pí tett
ka szá ló gyü möl csö sök gyep pel bo rí tott fel szí nét a ter mé -
szet vé del mi szem pont ból ér té kes fa jok meg õr zé se ér de ké -
ben rend sze re sen ka szál ni és/vagy le gel tet ni kell.

3.1.5. Ki vett te rü le tek ke ze lé se
– A te rü le ten ta lál ha tó fel ha gyott kõ bá nyá ban és köz -

vet len kör nye ze té ben az ott élõ fo ko zot tan vé dett ál lat faj
köl té si és utód ne ve lé si ide je alatt sem mi lyen, a köl tést za -
va ró te vé keny ség nem vé gez he tõ.

– Mû sza ki vé de lem mel és ha tó sá gi esz kö zök kel kell
meg aka dá lyoz ni il le ték te le nek be ju tá sát a bá nya ud var ba.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si fel ada tok

3.2.1. Vad gaz dál ko dás
– A te rü le ten csak õs ho nos vad fa jok tart ha tók fenn.
– A vad ál lo mányt a kör ze ti vad gaz dál ko dá si terv ben

meg ha tá ro zott, az élõ he lyet még nem ve szé lyez te tõ vad -
lét szám szint jén kell tar ta ni.

– A te rü let ter mé sze tes ál la po tát vagy táj ké pi ér té ke it
ve szé lyez te tõ va dá sza ti lé te sít mény nem he lyez he tõ el.

3.2.2. Köz le ke dés
– Új bur kolt és bur ko lat lan utak nem ala kít ha tók ki a te -

rü le ten, a meg lé võ föld utak szi lárd bur ko lat tal való el lá tá -
sa ti los.

– A te rü let út ja in gép jár mû vel csak a jog sze rû gaz da sá -
gi te vé keny sé get vég zõk és az en ge déllyel ren del ke zõk
köz le ked het nek.

3.2.3. Lá to ga tás
– A te rü let sza ba don lá to gat ha tó a fo ko zot tan vé dett fa -

jok köl tõ he lye i nek ki vé te lé vel, ame lye ket az igaz ga tó ság
éven te a te rü le ten fi gye lem fel hí vó táb lák kal je löl meg,
 illetve a köz sé gi önkormányzat hirdetõtábláján közöl.

 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
25/2007. (IV. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu -
ló in dít vány tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal el nö ké nek a tisz tes ség te len pi a ci
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ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló
1996. évi LVII. tör vény mó do sí tá sa foly tán irány adó
sza bá lyok ról  szóló 1/Eln/2001. évi bel sõ uta sí tás mó do -
sí tá sá ról  szóló 1/Eln/2004. szá mú bel sõ uta sí tás mel lék -
le té nek 3.2, to váb bá 5.2.2 b) és 5.3 pont ja alkot mány -
elle nes, ezért eze ket a je len ha tá ro zat köz zé té te lé nek
nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal
el nö ké nek a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny -
kor lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény mó do -
sí tá sa foly tán irány adó sza bá lyok ról  szóló 1/Eln/2001. évi
bel sõ uta sí tá sa I. mel lék le te 4.4 és 4.8 pont jai, va la mint a
II. mel lék let 2.2 és 2.3 pont jai alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást
meg szün te ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó azt kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság
ál la pít sa meg a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ké nek a
tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti -
lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény mó do sí tá sa foly tán
irány adó sza bá lyok ról  szóló 1/Eln/2001. évi bel sõ uta sí tá -
sa (a továb biak ban: Ut.) I. mel lék le te 3.2, 4.4, 4.8, 5.2.2 b)
és 5.3 pont ja it, va la mint a II. mel lék let 2.2 és 2.3 pont ja i -
nak alkot mány elle nességét és sem mi sít se meg azo kat. Az
in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a fel so rolt ren del ke zé sek
tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyok kal el len té te sek, ezért 
az Ut.-nak ezek a ré szei sér tik az Al kot mány 2.  §-ának
(1) be kez dé sén nyug vó jo gál la mi sá got. A tisz tes ség te len
pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló
1996. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Tpvt.)
38.  §-ának (2) be kez dé se sze rint a Ver seny ta nács tag jai a
ver seny fel ügye le ti el já rás so rán csak a tör vénynek van nak
alá vet ve. Ezért az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke nem ír hat elõ sza bá lyo kat a
szá muk ra.

Az ügy ben kö zöl te vé le mé nyét az igaz ság ügyi-mi nisz -
ter.

Az in dít vány be adá sát köve tõen a tá ma dott sza bá lyok
ha tá lyu kat vesz tet ték. A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö -
ké nek a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá -
to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény mó do sí tá sa
foly tán irány adó sza bá lyok ról  szóló 1/Eln/2001. évi bel sõ
uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló 1/Eln/2004. szá mú bel sõ uta -
sí tás (a továb biak ban: Ut1.) 1.  §-a ha tá lyon kí vül he lyez te
az Ut. I. és II. szá mú mel lék le tét. Az Ut1. mel lék le te ként
köz zé tett sza bá lyok azon ban azo nos tar ta lom mal fenn tar -
tot ták a tá ma dott ren del ke zé sek egy ré szét. A to vább ra is

ha tá lyos ren del ke zé sek te kin te té ben az Al kot mány bí ró -
ság – gya kor la tá nak meg fele lõen – az al kot má nyos sá gi
vizs gá la tot el vé gez te.

II.

Az in dít vány el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá -
lyok:

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”

2. A jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb -
biak ban: Jat.) sza bá lya:

„Az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
(...)
49.  § (1) A mi nisz ter és az or szá gos ha tás kö rû szerv ve -

ze tõ je jog sza bály ban meg ha tá ro zott irá nyí tá si jog kö ré ben
a köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek te vé keny sé gét
sza bá lyo zó uta sí tást ad hat ki.”

3. A Tpvt. ren del ke zé sei:
„33.  § (1) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal köz pon ti költ -

ség ve té si szerv, amely a köz pon ti költ ség ve tés szer ke ze ti
rend jé ben ön ál ló fe je ze tet al kot, költ ség ve té sé nek ki adá si
és be vé te li fõ össze gei ki zá ró lag az Or szág gyû lés ál tal
csök kent he tõ ek.

(2) Az e tör vény ben, va la mint az árak meg ál la pí tá sá ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ver seny fel ügye le ti fel -
ada to kat a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lát ja el, ki vé ve, ha
e tör vény el té rõ en ren del ke zik. A Gaz da sá gi Ver seny hi va -
tal szá má ra fel ada tot csak tör vény ír hat elõ.”

„35.  § (1) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal élén az el nök áll.
(2) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö két a mi nisz ter el -

nök ja vas la tá ra a köz tár sa sá gi el nök ne ve zi ki. A Gaz da sá -
gi Ver seny hi va tal két el nök he lyet te se sze mé lyé re ja vas la -
tot a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke tesz a mi nisz ter el -
nök nek, aki azt – egyet ér té se ese tén – elõ ter jesz ti a köz tár -
sa sá gi el nök nek. Az el nök he lyet te se ket a köz tár sa sá gi el -
nök ne ve zi ki, és egy ben meg bíz za az egyik el nök he lyet -
test a Ver seny ta nács el nö ki te en dõ i nek az el lá tá sá val. Az
el nök és az el nök he lyet te sek ki ne ve zé se hat évre szól. A
ki ne ve zett sze mé lyek a hat év le jár tát köve tõen új ból ki ne -
vez he tõk az zal, hogy a Ver seny ta nács el nö ke ese té ben új -
bó li ki ne ve zés nek leg fel jebb egy al ka lom mal le het he lye.”

„36.  § (1) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke
a) irá nyít ja a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal te vé keny sé gét,
b) kép vi se li a Gaz da sá gi Ver seny hi va talt,
c) meg ál la pít ja a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal szer ve ze ti

és mû kö dé si sza bály za tát, il let ve jó vá hagy ja a Ver seny ta -
nács szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát,

d) gya ko rol ja – a Ver seny ta nács tag ja i nak ki ne ve zé se
és fel men té se ki vé te lé vel – a mun kál ta tói jo go kat, nyil -
ván tart ja és el len õr zi a vizs gá lók és a va gyon nyi lat ko -
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zat-té tel re kö te le zett más köz tiszt vi se lõk va gyonnyi lat ko -
za tát,

(...)
(2) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke
(...)
c) éven te be szá mol az Or szág gyû lés nek, il let ve kü lön

fel ké rés re az Or szág gyû lés ha tás kör rel ren del ke zõ bi zott -
sá gá nak a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal te vé keny sé gé rõl és a
tör vény al kal ma zá sa so rán szer zett ta pasz ta la tai alap ján
ar ról, hogy a gaz da sá gi ver seny tisz ta sá ga és sza bad sá ga
mi ként ér vé nye sül,”

„37.  § (1) A Ver seny ta nács el nök bõl és ta gok ból áll. A
Ver seny ta nács el lát ja a tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada -
to kat.

(2) A Ver seny ta nács el nö ke
a) szer ve zi a Ver seny ta nács mun ká ját,”
„38.  § (1) A Ver seny ta nács tag ját a Gaz da sá gi Ver seny -

hi va tal el nö ké nek ja vas la tá ra a köz tár sa sá gi el nök ne ve zi
ki, il let ve men ti fel. A ki ne ve zés hat évre szól. A ki ne ve -
zett sze mé lyek a hat év le jár tát köve tõen egy al ka lom mal
új ból ki ne vez he tõk.

(2) A Ver seny ta nács tag ja a ver seny fel ügye le ti el já rás
so rán csak a tör vénynek van alá ren del ve, egye bek ben a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal köz tiszt vi se lõ je.”

„39.  § A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal vizs gá la tot vég zõ,
il let ve a vizs gá lat ered mé nyes sé gét se gí tõ fel ada to kat el lá -
tó köz tiszt vi se lõ it (a továb biak ban: vizs gá ló) a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal el nö ke ne ve zi ki.”

„47.  § (1) A ver seny fel ügye le ti el já rás sza ka szai:
a) a vizs gá ló el já rá sa,
b) a ver seny ta nács el já rá sa,
c) az utó vizs gá lat,
d) a vég re haj tás.
(2) Az el já rás fo lya mán a vizs gá ló, il let ve az el já ró ver -

seny ta nács vég zést hoz hat, az ügy ér de mé ben azon ban
csak az el já ró ver seny ta nács hoz hat ha tá ro za tot.”

„48.  § (1) Az el já ró Ver seny ta nács dön té se it há rom ta gú
vagy öt ta gú ta nács ban hoz za meg.

(2) Ha e tör vény el já ró Ver seny ta ná csot em lít, azon az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ta ná csot kell ér te ni. Egyéb 
ese tek ben a vizs gá ló vagy az el já ró Ver seny ta nács tag ja
egye dül is el jár hat.”

4. A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Kszt.) sza bá lyai:

„1.  § (1) E tör vény ha tá lya – az au to nóm ál lam igaz ga tá -
si szer vek ki vé te lé vel – a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek re, va la mint a Kor mány tag ja i ra, az ál lam tit ká rok ra és
a szak ál lam tit ká rok ra ter jed ki.

(...)
(3) Au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv
a) a Köz be szer zé sek Ta ná csa,
b) az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let, és
c) a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal.”

5. Az Ut1. sza bá lyai:
„1.  § A tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor -

lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény mó do sí tá -
sa foly tán irány adó sza bá lyok ról  szóló 1/Eln/2001. évi
bel sõ uta sí tás I. (Bel sõ ha tár idõk), il let ve II. (Vizs gá la ti
kon cep ció) szá mú mel lék le te it je len uta sí tás sal ha tá lyon
kí vül he lye zem és egy ide jû leg a je len uta sí tás mel lék le te i -
ben meg ha tá ro zot tak al kal ma zá sát ren de lem el.”

„Mel lék let az 1/Eln/2004. évi bel sõ uta sí tás hoz

I.

BELSÕ HATÁRIDÕK
(...)
2.1. A 8–10.  § alá esõ ügyek ben, il let ve a 67.  § (2) be -

kez dés a), b), d) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott ké re lem re
in dí tott el já rá sok ban az ér de mi ha tá ro za tot

a) a ké re lem re in dí tott el já rás ese tén a ké re lem be ér ke -
zé sé tõl, il let ve a hi á nyok pót lá sá tól,

b) a 8–10.  § alap ján in dult ügyek ben a vizs gá lat el ren -
de lé sé tõl
szá mí tott ki lenc ven na pon be lül kell meg hoz ni.”

„3.2. A 2.1. b) pont ban meg ha tá ro zott ese tek ben a vizs -
gá ló nak az ügy in dí tó ha tá ro za tot meg kell kül de nie a Ver -
seny ta nács nak, a Nem zet kö zi Iro dá nak és a Ver seny po li ti -
kai Iro dá nak. Amennyi ben a vizs gá ló szük sé ges nek ta lál ja 
kon cep ció el ké szí té sét, úgy azt az ügy in dí tó ha tá ro zat
mel lett – az zal egy idõ ben – el ké szí ti. Ha a Ver seny ta nács,
a Nem zet kö zi Iro da vagy a Ver seny po li ti kai Iro da szük sé -
ges nek tart ja a kon cep ció el ké szí té sét, úgy az ügy in dí tó
ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 3 na pon be lül kér he tik
en nek el ké szí té sét. Ez eset ben a vizs gá ló a ké rés tõl szá mí -
tott 5 na pon be lül kö te les el ké szí te ni a kon cep ci ót. A Nem -
zet kö zi Iro da és a Ver seny po li ti kai Iro da 5 na pon be lül 
 válaszol, az el já ró Ver seny ta nács pe dig 10 na pon be lül vá -
la szol hat a kon cep ci ó ra.

A kon cep ció és az arra tett ész re vé te lek nem ké pe zik a
vizs gá la ti anyag ré szét és nem be te kint he tõk. Az eze ket
tar tal ma zó ira to kat kü lön bo rí ték ban, de al sor szám nél -
kül – iro dai ik ta tó szám mal el lát va – he lye zik a vizs gá lók
az ira tok közé. Min den, a vizs gá la ti kon cep ci ó val kap cso -
la tos irat egy pél dá nyát – an nak fel tün te té sé vel, hogy kik
kap ták – meg kell kül de ni az El nök he lyet te si Tit kár ság ra.”

„5.1. Vál lal ko zá sok össze fo nó dá sá nak el len õr zé se so -
rán az ér de mi ha tá ro za tot a ké re lem be ér ke zé sé tõl, il let ve
a hi á nyok pót lá sá tól szá mí tott

a) 45 na pon be lül kell meg hoz ni, amennyi ben
– a 23.  § és 25.  § ér tel mé ben nem jön lét re össze fo nó -

dás, vagy
– az össze fo nó dás a 24.  § sze rin ti ér té ket nem éri el,

vagy
– az en ge dély a 30.  § (2) be kez dé se alap ján nyil ván va -

ló an nem ta gad ha tó meg
(I. fá zi sú el já rás);

b) 120 na pon be lül kell meg hoz ni min den egyéb eset -
ben (II. fá zi sú el já rás).”

„5.2.2. Ha a 25. nap elõtt hosszab bí tást ren del nek el
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In do kolt eset ben a vizs gá ló írás ban kér he ti a vizs gá la ti
ha tár idõ 10-10, össze sen leg fel jebb 20 nap pal tör té nõ
meg hosszab bí tá sát a fel ügye le tét el lá tó el nök he lyet tes tõl.
Ké ré se tar tal maz za a hosszab bí tá si igény in do kát, va la -
mint azt, hogy a hosszab bí tás idõ sza ká ban mi lyen lé pé sek
meg té te lét ter ve zi. Rend kí vü li eset ben 10 nap nál na gyobb
mér té kû hosszab bí tás is ad ha tó. Meg hosszab bí tás ese tén
az el nök he lyet tes – a vizs gá ló ál tal elõ ké szí tett és hosszab -
bí tás irán ti ké rel mét tar tal ma zó fel jegy zé sé hez mel lé -
kelt – ha tá ro zat tal ér te sí ti az ér de kel te ket az el in té zé si ha -
tár idõ 60 nap pal tör té nõ meg hosszab bí tá sá ról oly mó don,
hogy a ha tá ro zat kel te ként a ké re lem be ér ke zé sé tõl, il let ve
a hi á nyok pót lá sá tól szá mí tott 44. na pot je lö li meg. Eb ben
az eset ben a vizs gá la ti je len tést leg ké sõbb a 45. na pon kell
az el já ró Ver seny ta nács elé ter jesz te ni,

a) Amennyi ben az el já ró Ver seny ta nács egyet ért a
vizs gá ló val ab ban a te kin tet ben, hogy az ügy az 5.1.
a) pont ja alá esik ab ban az eset ben leg ké sõbb a 105. na pon
hoz za meg az ér de mi ha tá ro za tot.

b) Amennyi ben az el já ró Ver seny ta nács nem ért egyet
a vizs gá ló val ab ban a te kin tet ben, hogy az ügy az 5.1.
a) pont ja alá esik, ab ban az eset ben er rõl leg ké sõbb az
55. na pon dön tést hoz. Ilyen eset ben a vizs gá ló az új vizs -
gá la ti je len tést leg ké sõbb a 120. na pon ter jesz ti az el já ró
ver seny ta nács elé. Az el já ró ver seny ta nács leg ké sõbb a
180. na pon hoz za meg az ér de mi ha tá ro za tot.”

„5.3. A vizs gá ló ál tal II. fá zi sú nak ítélt össze fo nó dás
ese tén kö ve ten dõ el já rás

A vizs gá ló vé le mé nye sze rint 5.1. b) pont alá esõ ese -
tek ben a vizs gá ló nak a vizs gá la ti kon cep ci ót leg ké sõbb a
ké re lem be ér ke zé sé tõl, il let ve a hi á nyok pót lá sá tól szá mí -
tott 20 na pon be lül kell el ké szí te nie, és a Ver seny ta nács
elé ter jesz te nie. A vizs gá la ti kon cep ci ó ra az el já ró ver -
seny ta nács az elõ ter jesz téstõl szá mí tott tíz na pon be lül (az
el já rás meg in dí tá sát kö ve tõ 30. nap elõtt) vá la szol hat. A
vizs gá la ti kon cep ci ót meg kell kül de ni a Nem zet kö zi Iro -
dá nak és a Ver seny po li ti kai Iro dák nak is, amely re azok nak 
öt na pon be lül (az el já rás meg in dí tá sát kö ve tõ 25. nap
elõtt) vá la szol ni uk kell.

A vizs gá ló vé le mé nye sze rint 5.1. b) pont alá esõ ese -
tek ben a vizs gá ló kö te les az el já rá si ha tár idõ meg hosszab -
bí tá sát in dít vá nyoz ni a fel ügye le tét el lá tó el nök he lyet tes -
tõl oly mó don, hogy a – vizs gá ló ál tal elõ ké szí tett, de a fel -
ügye le tét el lá tó el nök he lyet tes ál tal alá írt – hosszab bí tást
el ren de lõ ha tá ro zat kel te ként a ké re lem be ér ke zé sé tõl, il -
let ve a hi á nyok pót lá sá tól szá mí tott 44. nap le gyen meg je -
löl ve. E ha tá ro za tot a szak mai iro da tit kár sá ga pos táz za a
ha tá ro zat kel te ként meg je lölt na pon.

a) Amennyi ben az ügy az 5.1. b) pont ja alá esik, úgy a
vizs gá ló leg ké sõbb a 80. na pon az el já ró Ver seny ta nács
elé ter jesz ti a vizs gá la ti je len tést, az el já ró Ver seny ta nács
pe dig leg ké sõbb a 120. na pon hoz za meg az ér de mi ha tá ro -
za tot. Ha a Ver seny ta nács nem vá la szol az elé ter jesz tett
kon cep ci ó ra vagy az ügy a vizs gá ló meg íté lé se sze rint az
5.1. a) pont ja alá esik, a vizs gá ló je len té sét a 80. na pon ter -
jesz ti a Ver seny ta nács elé.

b) Amennyi ben az el já ró Ver seny ta nács a vizs gá la ti
kon cep ci ó ra adott vá la szá ban nem ért egyet a vizs gá ló val
ab ban a te kin tet ben, hogy az ügy az 5.1. b) pont ja alá esik,
a vizs gá ló vizs gá la ti je len té sét leg ké sõbb a 65. na pon az
el já ró Ver seny ta nács elé ter jesz ti, az el já ró Ver seny ta nács
pe dig leg ké sõbb a 105. na pon hoz ér de mi ha tá ro za tot.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-ának b) pont ja sze rint 
az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik a jog sza bály,
va la mint az ál la mi irá nyí tás egyéb esz kö ze alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la ta.

Az Al kot mány bí ró ság az 52/1993. (X. 7.) AB ha tá ro zat -
ban ki fej tet te, hogy ak kor, ami kor az Al kot mány bí ró ság a
ha tás kö ré be tar to zó ügye ket vizs gál ja, figye lembe ve szi a
Jat. sza bá lya it, ame lyek meg ha tá roz zák az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze it. En nek so rán azon ban „nem az ak tus
el ne ve zé se, ha nem a ben ne fog lalt ren del ke zé sek jogi jel -
le ge az irány adó” (ABH 1993, 407, 408.).

A Jat. az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei kö zött tar -
tal maz ren del ke zést a mi nisz ter és az or szá gos ha tás kö rû
szerv ve ze tõ je ál tal ki adott uta sí tás ról. A 49.  § (1) be kez -
dé sé nek ér tel mé ben a mi nisz ter és az or szá gos ha tás kö rû
szerv ve ze tõ je jog sza bály ban meg ha tá ro zott irá nyí tá si
jog kö ré ben a köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek te vé -
keny sé gét sza bá lyo zó uta sí tást ad hat ki. Az Al kot mány bí -
ró ság a 27/1995. (V. 15.) AB ha tá ro zat ban rá mu ta tott arra,
hogy a jog al ko tás al kot má nyos sá gá nak ré sze ként az ál la -
mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i re is vo nat ko zik a jog sza -
bá lyi hi e rar chia tisz te let ben tar tá sa, az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze nem le het el len té tes jog sza bá lyok kal.
Az Al kot mány bí ró ság vizs gá la ta ki ter jed erre a kér dés re is 
(ABH 1995, 129, 135.).

2. A Tpvt. 33.  §-a sze rint a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal
köz pon ti költ ség ve té si szerv, amely a köz pon ti költ ség ve -
tés szer ke ze ti rend jé ben ön ál ló fe je ze tet al kot. A Gaz da sá -
gi Ver seny hi va tal tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada to kat
lát el. A Tpvt. 36.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke éven te be szá mol az Or -
szág gyû lés nek. A Gaz da sá gi Ver seny hi va talt a Kszt.
1.  §-ának (3) be kez dé se az au to nóm ál lam igaz ga tá si szer -
vek közé so rol ja. A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal te hát olyan
sa já tos ál la mi szerv, amely a Jat. idé zett ren del ke zé se te -
kin te té ben or szá gos ha tás kö rû szerv nek meg fe le lõ jog ál -
lás sal ren del ke zik.

A Tpvt. 36.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a Gaz da -
sá gi Ver seny hi va tal el nö ke irá nyít ja a Ver seny hi va tal te -
vé keny sé gét, meg ál la pít ja an nak szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát, gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat. Már eb ben 
a kör ben is je lent ke zik azon ban a Ver seny ta nács kü lön le -
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ges hely ze te, mert a Ver seny ta nács nak kü lön szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za ta van, ame lyet a Ver seny hi va tal el nö -
ke jó vá hagy, to váb bá a Ver seny ta nács el nö ké nek és tag já -
nak ki ne ve zé se, il let ve fel men té se te kin te té ben a Ver seny -
hi va tal el nö ké nek csak ja vas lat té te li joga van. A Tpvt.
37.  §-a a Ver seny ta nács ön ál ló sá gát tük rö zõ ren del ke zé se -
ket tar tal maz. A Ver seny ta nács nak a tör vény ben meg ha tá -
ro zott fel ada tai van nak. A 38.  § (2) be kez dé se pe dig ki -
mond ja, hogy a Ver seny ta nács tag ja a Gaz da sá gi Ver seny -
hi va tal köz tiszt vi se lõ je ugyan, de a ver seny fel ügye le ti el -
já rás so rán csak a tör vénynek van alá ren del ve.

A tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to -
zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vényt mó do sí tó
2000. évi CXXXVIII. tör vénynek a 23–24.  §-hoz fû zött
in do ko lá sa ki emel te, hogy a Ver seny ta nács tag ja i nak a
köz igaz ga tás ban szo kat lan a jog ál lá suk: a ver seny fel ügye -
le ti el já rás ban „a bí ró i hoz ha son ló füg get len sé get él vez -
nek, csak a tör vénynek van nak alá ren del ve”.

3. Az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé se ki mond ja,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti kus jog -
ál lam. Az 56/1991. (XI. 8.) AB ha tá ro zat az ál ta lá nos elvi
té telt jut tat ta ki fe je zés re, ami kor az in do ko lás ban egye bek
mel lett ki mond ta: „A jog ál la mi ság egyik alap ve tõ kö ve tel -
mé nye, hogy a köz ha ta lom mal ren del ke zõ szer vek a jog
ál tal meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, a jog ál tal
meg ál la pí tott mû kö dé si rend ben, a jog ál tal a pol gá rok
szá má ra meg is mer he tõ és ki szá mít ha tó mó don sza bá lyo -
zott kor lá tok kö zött fej tik ki te vé keny sé gü ket” (ABH
1991, 454, 456.).

A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ké nek a Tpvt.
38.  §-a (2) be kez dé sé re te kin tet tel nem volt tör vényi fel -
ha tal ma zá sa arra, hogy a ver seny fel ügye le ti el já rás le -
bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó an a Ver seny ta nács tag jai szá -
má ra ha tár idõk meg ál la pí tá sá val kö te le zett sé ge ket ha -
tá roz zon meg. Az Ut1. 3.2 pont já nak elsõ be kez dé se, az
5.2.2 b) pont és az 5.3 pont azon ban tar tal maz a Ver -
seny ta nács tag ja i ra vo nat ko zó kö te le zett sé get. Ezért az
Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ezek a ren del -
ke zé sek sér tik az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé sét.
Bár az em lí tett sza bá lyok nak csak egy ré sze te kin te té -
ben ál la pít ha tó meg az alkot mány elle nesség, a tar tal mi
szo ros össze füg gés re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a
ren del ke zé sek egé szét meg sem mi sí tet te. Az Abtv.
43.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a meg sem mi sí tett sza -
bá lyo kat a je len ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben
való köz zé té te le nap já tól nem le het al kal maz ni.

IV.

Az in dít vá nyo zó az Ut. I. mel lék le té nek 4.4 és 4.8 pont -
já ban, va la mint II. mel lék le té nek 2.2 és 2.3 pont já ban fog -
lalt sza bá lyo kat is tá mad ta. Eze ket a ren del ke zé se ket
azon ban az Ut1. ha tá lyon kí vül he lyez te. Az Al kot mány bí -

ró ság ha tás kö ré be csak ha tá lyos jog sza bá lyok vizs gá la ta
tar to zik. Ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály al kot má -
nyos sá gát az Al kot mány bí ró ság csak az Al kot mány bí ró -
ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban:
Abtv.) 38.  §-a sze rin ti bí rói kez de mé nye zés, va la mint
48.  §-a sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz ese té ben vizs gál ja,
ami kor a jog sza bály al kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér -
dés (335/B/1990/13. AB vég zés, ABH 1990, 261, 262.).
Az in dít vány nem tar to zik egyik em lí tett eset kör be sem.
Ezért az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an -
nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003,
2065.) 31.  §-ának a) pont ja alap ján az em lí tett pon tok ban
fog lalt sza bá lyok alkot mány elle nességének meg ál la pí tá -
sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vány te kin te té ben
az Al kot mány bí ró ság az el já rást meg szün tet te.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 6/B/2003.

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

A Köztársasági Elnök
68/2007. (IV. 20.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI.
tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mük re

dr. Ben kõ Esz tert és
Wajn ber ger né dr. Ros ner Ág nest 2007. de cem ber 31-i

ha tállyal,
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a fel sõ kor ha tár el éré se  miatt

dr. Solt Pált 2007. ok tó ber 2-i ha tállyal,
dr. Kó ró di Je nõt 2007. ok tó ber 6-i ha tállyal 

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Ki rály Il di kó Mag dol nát,
dr. Ma tus Éva Már tát,
dr. Sza bó Ju di tot,
dr. Ta tár Jó zsef Ta mást és
dr. Vasz kó Krisz tát 2007. má jus 1. nap já tól ha tá ro zat lan

idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Deák Pé tert,
dr. Hu ber Gá bort,
dr. Ka i ser Má ria Ilo nát és
dr. Sán dor fi György La jost 2007. má jus 1. nap já tól

2010. áp ri lis 30. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá 

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 13.

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

KEH ügy szám: IV-1/1580-0/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
p á l y á z a t i   f e l h í v á s a

„Munkahelyteremtési és oktatási projekt
meg valósítása az egészségügy területén

az afganisztáni Baghlan tartományban a magyar
vezetésû Tartományi Újjáépítési Csoport

keretében” tárgyában

Pályázat kódszáma: KÜM–2007-PRT-EÜ

Preambulum

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma (KÜM) a
ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni Tar to má nyi Új já épí té si Cso -
port (Pro vin ci al Re const ruc ti on Team – PRT) Af ga nisz -
tán ban, Bagh lan tar to mány ban foly ta tott fej lesz té si te vé -
keny sé gé hez kap cso ló dó an pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé
„Mun ka hely te rem té si és ok ta tá si pro jekt meg valósítása az
egész ség ügy te rü le tén az af ga nisz tá ni Bagh lan tar to mány -
ban a magyar vezetésû Tartományi Újjáépítési Csoport
keretében” tárgyban.

Cél te rü let: Af ga nisz tán – Bagh lan tar to mány

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 nyilvántartásba 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 tevékenységet non pro fit
tevékenység körében végzik.

2. Pá lyá za tot nem nyújt hat be:
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) olyan jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem

ren del ke zõ tár sa ság, amely nek ve ze tõ vagy fel ügye lõ szer -
vé ben a mi nisz té ri um va la mely köz tiszt vi se lõ je, mun ka -
vál la ló ja, va la mint ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja köz re mû kö -
dik, il let ve amely nek tag ja a mi nisz té ri um va la mely köz -
tiszt vi se lõ je, mun ka vál la ló ja, va la mint ezek kö ze li hoz zá -
tar to zó ja.

3. A tá mo ga tás ra el kü lö ní tett összeg, 70 mil lió (het ven -
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 térítendõ támogatás.

4. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa: Már meg valósult 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 az ezen pá lyá zat alap ján
tör té nõ szer zõ dés kö tést köve tõen, 2007. jú ni u sá ban el kez -
dett és a kez dés tõl szá mí tott leg fel jebb 18 (ti zen nyolc) hó -
nap alatt meg valósuló projektekhez kaphatnak.

5. A pá lyá zat Af ga nisz tán ban, Bagh lan tar to mány ban
le bo nyo lí tan dó pro jek tek „Mun ka hely te rem té si és ok ta tá -
si prog ram az egész ség ügy te rü le tén” tár gyú pro jek tek
meg valósításához igé nyelt tá mo ga tás el nye ré se cél já ból
nyújt ha tó be az aláb bi témában:

a) Mun ka hely te rem tõ pro jek tek le bo nyo lí tá sa az
egész ségügy te rü le tén,

2007/50. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3211



b) Ok ta tá si pro jek tek le bo nyo lí tá sa az egész ség ügy
területén.

6. A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: 2007. má jus 14., 
14. 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 ok ta tá si prog ram 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 módon kell összefûzni, hogy az egyes
lapokat roncsolás nélkül szétválasztani ne lehessen.

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 Af ga nisz tán és Bagh lan tar to mány 

fej lesz té si pri o ri tá sa i hoz és a ma gyar nem zet kö zi fej lesz té -
si együtt mû kö dé si pri o ri tá sok hoz, to váb bá meg fe lel a pá -
lyá za ti fel hí vás ban meg fo gal ma zott konk rét kö ve tel mé -
nyek nek. A pro jekt alap ján le bo nyo lí tott ok ta tá si prog ram
sze rin ti kép zés Af ga nisz tán ban is el fo gad ha tó ok le ve let
vagy szak ké pe sí tést, il let ve más ez zel egyen ér té kû kép -
zett sé get ad.

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  valószínûséggel elõsegítik azok elérését.

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 is fenn ma rad nak, a pro jekt tár sa dal mi hasz nos sá ga,
he lyi el fo ga dott sá ga biz to sít ja to váb bi mû köd te té sét,
fenn tartását.

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 zó a pro jek tet a ked vez mé nye zet tek igé nyei
alap ján, a he lyi kö zös ség gel szo ro san együtt mû köd ve, a
he lyi ka pa ci tá sok ki hasz ná lá sá val, he lyi esz köz- és anyag -
be szer zés sel, helyi munkaerõ maximális alkalmazásával
 valósítja meg.

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 faxon: 06 (1) 458-1127.

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. A
pá lyá za ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a jog -
sza bály mu ta tó ban sze rep lõ jog sza bá lyok az irány adó ak. A 
Kül ügy mi nisz té ri um – te kin tet tel arra, hogy az adott re lá -
ci ó ban a po li ti kai és biz ton sá gi hely zet bi zony ta lan vagy
bi zony ta lan ná vál hat – nem vál lal fe le lõs sé get a projekt
meg valósítása során, valamint a támogatási szerzõdéssel
összefüggésben bekövetkezõ károkért.

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 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).

Útmutató a pályázat elkészítéséhez
és benyújtásához

A pályázat kódszáma: KÜM–2007-PRT-EÜ

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 következõ információkat kell feltüntetni:

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–2007-PRT-EÜ)
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 többi dokumentum.

A pályá 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 példány az irányadó.

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
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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 elégséges csak az elsõ és utolsó lap
szignálása.

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 kézjegyükkel kell ellátniuk.

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.
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 székhelyét;
c) a bo rí té kon fel kell tün tet ni to váb bá, hogy „Bon tá si ha -

tár idõ (2007. má jus 14., 15. 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 elõtti felbontásáért.

3. Ér vény te len az a pá lyá zat:
a) ame lyet 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 tott 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  valótlan

ada tot szol gál ta tott,
b) amely ko ráb bi pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy

 valótlan 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 eltérõen használta 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 teljesítette,

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 valósításához 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 – az 1/2007. (III. 29.) 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. szá mú 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 valósítási 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) 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,
b) nem hasz nál ha tó fel – az ÁFA ki vé te lé vel – sem Ma -

gyar or szá gon, 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,

c) nem hasz nál ha tó fel sa ját dol go zók bér költ sé gé nek
fe de zé sé re, szám lák kal igazoltan sem,

d) leg fel jebb 10%-a for dít ha tó mû kö dé si költ sé gek,
azaz ki zá ró lag te le fon, In ter net, vil lany, bér le ti dí jak fe de -
zé sé re. (Amennyi ben a pá lyá zó több ütem ben kí ván ja
meg valósítani a pro jek tet, üte men ként az adott ütem re esõ
tá mo ga tá si há nyad 10%-a szá mol ha tó el.)

A pá lyá zó nak a pá lyá za tá hoz csa tol nia kell a pro jekt
meg valósításában 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 an nak hitelesített 
másolatát.

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
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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 valósítani, nyi lat ko za tá hoz csa -
tol va a meg fele lõen mó do sí tott meg valósítási 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 különbözet rendelkezésre
állásáról  szóló igazolást nyilatkozatához eredetiben
csatolnia 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 valósítani, 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),
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:
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.

Ere de ti ben, vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat ban:
a) 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,

b) iga zo lás a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról,
c) 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,
d) nyi lat ko zat ar ról, hogy a sa ját for rást a pá lyá zat ban

fog lalt te vé keny ség meg valósítására kí ván ja a pá lyá zó fel -
hasz nál ni,

e) re fe ren ci ák,
f) 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.

1 Ban ki alá írá si cím pél dány nem fo gad ha tó el.

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) a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év (2004, 2005)
au di tált éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le tek kel,

d) a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év (2004, 2005)
mér le ge.

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 pály ázat 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 -
valósítani.

A nyer tes pá lyá zó kö te les a je len pá lyá zat alap ján tá mo -
ga tott pro jek tet nép sze rû sí te ni, a köz vé le ményt tá jé koz tat -
ni ar ról, hogy a pro jekt a ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni
Tar to má nyi Új já épí té si Cso port te vé keny sé gé nek ke re té -
ben  valósult meg, to váb bá a Kül ügy mi nisz té ri u mot mint
tá mo ga tót mind írás ban, mind szó ban meg ne vez ni.

A nyer tes pá lyá zó vál lal ja, hogy a pro jekt vég re haj tá sa
so rán a Tar to má nyi Új já épí té si Cso port po li ti kai ta nács -
adó já val (POLAD) fo lya ma to san együtt mû kö dik, rend -
sze re sen egyez tet és szá má ra a pro jek tek mo ni tor ing ját és
ér té ke lé sét le he tõ vé te szi.

A pá lyá zó tu do má sul ve szi, hogy amennyi ben a pro jekt
vég re haj tá sa so rán a pro jek tet vég re haj tó sze mé lyek a
bagh la ni Tar to má nyi Új já épí té si Cso port (ISAF MH PRT) 
te rü le tén kí ván nak tar tóz kod ni, il let ve a PRT szál lí tó ka pa -
ci tá sa it igény be kí ván ják ven ni, kö te le sek a Ma gyar Hon -
véd ség Mû ve let irá nyí tó Köz pont ál tal az af ga nisz tá ni mû -
ve le ti te rü le ten te vé keny ke dõ pol gá ri sze mé lyek ré szé re
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ki dol go zott cél fel ké szí té si terv nek meg fe le lõ kép zé si
prog ra mon részt ven 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 közzéteszi.

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: Pá lyá za tí rá si se géd let
IV. mel lék let: Rész le tes té te les költ ség ve tés
V. mel lék let: Pá lyá za ti ûr lap
VI. 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 (III. mel lék let sze rint)

 Rész le tes költ ség ve tés (IV. mel lék let)

 A pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó ûr lap (V. mel lék let)

 A pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó nyi lat ko za tok (VI. 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

   –  a vám ha tó ság 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 valósítására 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

 Af ga nisz tán ban tör tént be jegy zés rõl  szóló iga zo lás vagy a be jegy zés ér de ké ben tett ér de mi in téz ke dést bi zo nyí tó 
   iga zo lás

 Lé te sí tõ ok irat (alap sza bály, ala pí tó ok irat, tár sa sá gi szer zõ dés)

 Alá írá si cím pél dány

 A pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év (2005, 2004, 2003) au di tált éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le tek kel

 A pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom 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. Part ner or szág (pro jekt hely szí ne):
Af ga nisz tán

 2.  Pá lyá zat ik ta tó 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 (USD):  8. Sa ját for rás (USD):

Társ fi nan szí ro zás (USD):

 9. Pá lyá zó szer ve zet/pro jekt ve ze tõ (név, cím, el ér he tõ ség):
A pá lyá zó szer ve zet neve, a pro jekt ve ze tõ neve és be osz tá sa, te le fon- és faxszá ma, va la mint e-ma il címe:

10. Part ner szer ve zet a cél or szág ban (név, cím, el ér he tõ ség):
A part ner szer ve zet neve, a fe le lõs ve ze tõ neve és be osz tá sa, te le fon- és faxszá ma, va la mint e-ma il címe:

11. A pro jekt rö vid is mer te té se (leg fel jebb 150 szó):

12. Hely, idõ, név és alá írá sok:

Pro jekt ve ze tõ:

Hely és dá tum:

A pá lyá zó kép vi se lõ je:

Hely és dá tum:

A KüM ál tal át vé ve:

Hely és dá tum:

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
ered mé nye:

Hely és dá tum:
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III. melléklet

PÁLYÁZATÍRÁSI SEGÉDLET

(A pályázatot az alábbi struktúrának meg fele lõen kell összeállítani)

1. Ve ze tõi össze fog la ló

2. Hát tér és kör nye zet

2.1. Or szág- és ága za ti stra té gia, tartományi fejlesztési terv

2.2. A prob lé mák azo no sí tá sa és elem zé se

2.3. A pro jekt ben részt vevõ ked vez mé nye zet tek és érin tet tek/part ne rek be mu ta tá sa

2.4. Ál ta lá nos cél ki tû zé sek, konkrét célok és stratégiák elemzése

2.5. In téz mé nyi és jogi hát tér

2.6. Re le váns pro jek tek is mer te té se, tanulságok

3. Szak mai in dok lás és cél ki tû zé sek

3.1. A pro jekt ál ta lá nos cél ki tû zé sei (fej lesz té si cél) – hosszú távú hatás

3.2. A pro jekt köz vet len cél ja – azon na li és kö zép tá vú hatások

3.3. Ered mé nyek

3.4. Te vé keny sé gek

3.5. Rá for dí tá sok

4. Fel té te le zé sek, kockázatok, alternatív megoldások

4.1. Fel té te le zé sek

4.2. Koc ká za tok és koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek

4.3. Al ter na tív meg ol dá sok

5. A meg valósítás össze te või

5.1. A részt ve võk sze re pe és fel ada tai

5.2. Mun ka terv és ütem terv

5.3. Esz kö zök, költségvetési sorok

5.4. El len õr zés és be szá mo lás (bel sõ és kül sõ el len õr zés)

5.5. Kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek

6. Mi nõ sé get és fenn tart ha tó sá got biz to sí tó tényezõk

6.1. Ked vez mé nye zet tek ak tív rész vé te le

6.2. Kor mány za ti tá mo ga tás

6.3. Meg fe le lõ tech no ló gia

6.4. Tár sa dal mi-kul tu rá lis szem pon tok

6.5. Ne mek kö zöt ti egyen lõ ség

6.6. Kör nye zet vé de lem

6.7. In téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás

6.8. Gaz da sá gi és pénz ügyi meg valósíthatóság
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7. Csa to lan dó do ku men tu mok

7.1. A pro jekt lo gi kai ke ret mát ri xa

7.2. A pá lyá zó Af ga nisz tán ban mû kö dõ part ner szer ve ze té nek – ha van ilyen – nyi lat ko za ta vagy Af ga nisz tán
     ille té kes szer vé nek – amennyi ben szük sé ges – nyilatkozata

7.3. Rész le tes in for má ci ók a pá lyá zó ról, referencialista

    – A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za

    – Mû sza ki spe ci fi ká ci ók (ha van)

    – Ok ta tá si prog ra mok (ha van)

1. Ve ze tõi össze fog la ló

A pro jekt szi nop szi sa – az össze fog la lót a pro jekt lo gi kai fel épí té sé nek meg fele lõen úgy cél sze rû ki ala kí ta ni, hogy az
rö vid át te kin tést nyújt son a pro jekt fõ ele me i rõl: a pro jekt cél já ról, ha tá sa i ról, ered mé nye i rõl, a te vé keny sé gek rõl, az esz -
kö zök rõl, a költ sé gek rõl, a feltevésekrõl és kockázatokról.

2. Hát tér és kör nye zet

A cím szó alatt kell be mu tat ni azt az ál ta lá nos struk tú rát, amely nek ke re té ben a pro jekt meg valósul, ele mez ve a pro jekt 
ál tal meg ol dan dó prob lé má kat, is mer tet ve a választott stratégiát.

2.1. Or szág- és ága za ti stra té gia, tar to má nyi fej lesz té si terv

A part ner or szág fej lesz té si hely ze té nek rö vid is mer te té se, kü lö nös te kin tet tel a pro jekt kap cso ló dá sá ra a tar to má nyi
fej lesz té si terv hez, be le ért ve azt az ága za tot, amely ben a pro jekt meg valósul. Az is mer te tés csak a pro jekt ál tal meg ol -
dan dó prob lé mák meg ér té sé hez szükséges információkra szorítkozzon.

2.2. A prob lé mák azo no sí tása és elem zé se

Az ok-oko za ti elem zés alap ján ér de mes hi e rar chi kus sor rend be ál lí ta ni a prob lé má kat, ez zel meg könnyít ve a meg ol -
dan dó prob lé ma azo no sí tá sát. Ki kell tér ni arra is, hogy a prob lé ma ho gyan érin ti a ne mek kö zöt ti egyen lõ ség és a kör -
nye zet vé de lem kér dé sét, va la mint a prob lé ma mér he tõ mu ta tó i ra, ame lyek se gít sé gé vel meghatározható a megoldás
irányába tett elõrelépés.

2.3. A pro jekt ben részt vevõ ked vez mé nye zet tek és part ne rek be mu ta tá sa

A pro jekt ked vez mé nye zett je i nek és részt ve võ i nek be mu ta tá sa alap ve tõ fon tos sá gú a meg ol dan dó prob lé mák, a cél ki -
tû zé sek és a ha té kony és fenn tart ha tó meg ol dás meg valósításához szük sé ges te vé keny sé gek kel lõ meg ér té sé hez. Le he tõ -
ség sze rint a ked vez mé nye zet tek is vegyenek részt az elemzés elkészítésében.

2.4. Át fo gó cél ki tû zé sek és konk rét cé lok elem zé se

A pro jekt ter ve zett ki me ne te le – a prob lé ma meg ol dá si mód já nak és a meg ol dás esz kö ze i nek is mer te té se. A leg meg fe -
le lõbb és leg in kább meg valósítható stra té gia ki vá lasz tá sa szá mos szem pont alap ján tör té nik, pél dá ul: a part ne rek pri o ri -
tá sai, a si ker esé lye, költ ség ve tés, idõ igény, az egyenlõtlenségek csökkentésének elõsegítése stb.

2.5. In téz mé nyi és jogi hát tér

A pro jekt cél ja i nak el éré sé re for dí tan dó ha zai hu mán, in téz mé nyi és pénz ügyi erõ for rá sok azo no sí tá sa, a pro jekt meg -
valósításához, il let ve a kí vánt ha tás el éré sé hez szük sé ges jogi hát tér, va la mint a fõbb sze rep lõk (kor mány za ti szer ve ze -
tek, non pro fit szervezetek) bemutatása.

2.6. Re le váns pro jek tek is mer te té se, ta nul sá gok

Kor mány za ti vagy más do no rok ha son ló ko ráb bi és je len le gi pro jekt je i nek, azok ta pasz ta la ta i nak és ta nul sá ga i nak is -
mer te té se az át fe dé sek el ke rü lé se és a komp le men ter jelleg erõsítése érdekében.

3. Szak mai in dok lás és cél ki tû zé sek

3.1. A pro jekt át fo gó cél ki tû zé se (fej lesz té si cél) – hosszú távú ha tás

Ez a pont a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé si prog ram mal össz hang ban lévõ, ága za ti és alá ga za ti fej lesz té si stra -
té gi á ra épü lõ át fo gó cél ki tû zést ha tá roz za meg, ki tér ve a ked vez mé nye zet tek szá má ra vár ha tó hosszú távú ha tá sok ra is.
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3.2. A pro jekt köz vet len cél ja – azon na li és kö zép tá vú ha tá sok
A pro jekt konk rét cél ja a fõ prob lé ma meg ol dá sá nak meg ha tá ro zá sa. Elõ kell se gí te nie az át fo gó cél ki tû zés meg -

valósulását és a pro jekt ered mé nye i bõl kell le ve zet he tõ nek len nie. Fon tos, hogy áll ja nak ren del ke zés re szám sze rû sít he tõ 
vagy egy ér tel mû fo gal mak kal meg ha tá roz ha tó, ob jek tív mó don iga zol ha tó mutatók, és azok ellenõrzésére szolgáló
eszközök.

3.3. Ered mé nyek
A pro jekt köz vet len cél ja i nak meg valósítását cél zó te vé keny sé gek el vég zé sét köve tõen vár ha tó ered mé nyek fel so ro -

lá sa. Az ered mé nyek nek vi lá go san azo no sít ha tók nak és mér he tõk nek kell len ni ük. A lo gi kai ke ret mát rix nak egy ér tel mû
mennyi sé gi és mi nõ sé gi mu ta tó kat, va la mint azok ellenõrzésére szolgáló eszközöket kell tartalmaznia.

3.4. Te vé keny sé gek
Ez a pont ha tá roz za meg a pro jekt so rán, a kí vánt ered mé nyek el éré se ér de ké ben el vég zen dõ te vé keny sé ge ket. Az

ered mény el éré sé hez több, kü lön bö zõ te vé keny ség el vég zé sé re van szük ség. Meg kell ha tá roz ni, hogy a te vé keny ség mi -
kor kez dõ dik és mi kor fe je zõ dik be, ki fe le lõs an nak el vég zé sé ért és milyen eredmény elérését segíti elõ.

3.5. Rá for dí tá sok
Ez a pont a pro jekt le írá sá nak lé nye ge. Cél sze rû min den egyes te vé keny ség hez hoz zá ren del ni a vég re haj tá sá hoz szük -

sé ges hu mán erõ for rá so kat, esz kö zö ket, be ren de zé se ket, ütem ter vet, költ ség ve tést és az egyéb igény be vett forrásokat.

4. Fel té te le zé sek, koc ká za tok, al ter na tív meg ol dá sok

4.1. Fel té te le zé sek
A fel té te le zé sek a te vé keny sé gek meg kez dé sé hez szük sé ges elõ fel té te lek mel lett, a meg valósítást vagy a vég ered -

ményt be fo lyá so ló kül sõ té nye zõk, ese mé nyek vagy fel té te lek. Fel té te le zé sek vo nat koz hat nak a te vé keny sé gek re, az
ered mé nyek re és a konk rét cé lok ra. Rend kí vül fon to sak azok a fel té te le zé sek, ahol más szer ve ze tek vagy a kor mány köz -
re mû kö dé sé re van szük ség. Eze ket rész le te sen kell is mer tet ni, hogy a meg valósítás so rán a meg ha tá ro zott mu ta tók se gít -
sé gé vel lehetõség legyen annak megállapítására, hogy a feltételezések  valóban realizálódtak-e.

4.2. Koc ká za tok és koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek
Min den pro jekt jár bi zo nyos ter mé sze ti, po li ti kai, tár sa dal mi, pénz ügyi és gaz da sá gi koc ká zat tal, ame lyet le he tõ ség

sze rint ki kell kü szö böl ni. A koc ká za tok olyan ne ga tív kül sõ té nye zõk, ame lyek nagy  valószínûséggel nem kö vet kez nek
be, de a pro jekt cél já nak el éré sé re ha tás sal le het nek. Erre pél da ként em lít he tõ a kor mány za ti po li ti ka megváltozása vagy
új jogszabályok bevezetésének elmaradása.

4.3. Al ter na tív meg ol dá sok
Az elõ re nem lát ha tó hely ze tek és a nem be fo lyá sol ha tó té nye zõk ke ze lé se ér de ké ben szük sé ges bi zo nyos fokú ru gal -

mas ság és a szük sé ges vál toz ta tá sok meg té te lé re szol gá ló me cha niz mus, amely nek fi nan szí ro zá sá ról szük ség sze rint
gon dos kod ni kell. A pro jek tek be be kell épí te ni a kül sõ tényezõk ellenõrzésére szolgáló mechanizmusokat is.

5. A meg valósítás össze te või

5.1. A részt ve võk sze re pe és fel ada tai
Is mer tet ni kell a pro jekt részt ve võ it, a mun ka ter vek el ké szí té sé hez és ak tu a li zá lá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket, a

vég re haj tá si el já rá so kat, va la mint az összes érin tett fel ada tát. El en ged he tet len a meg fe le lõ ter ve zés és a végrehajtás
rendszeres ellenõrzése.

5.2. Mun ka terv és ütem terv
Kör vo na laz ni kell egy re á lis és iga zol ha tó mun ka ter vet, figye lembe véve azt az idõt is, ami re az elõ ze tes lo gisz ti kai

fel ada tok el lá tá sá hoz szük ség van. Hi vat koz ni kell azok ra a fon to sabb dá tu mok ra és ese mé nyek re, ame lyek hez a pro -
jekt nek az érin tett or szág ban iga zod nia kell, mint pél dá ul az éves kormányzati költségvetési ciklus.

5.3. Esz kö zök, költ ség ve té si so rok
Rész le te sen meg kell ha tá roz ni az esz kö zö ket és rá for dí tá so kat, ezen be lül a tech ni kai se gít ség nyúj tást. Ezek a kö vet -

ke zõ cso por tok ba oszt ha tók: inf ra struk tú ra, be ren de zé sek és esz kö zök, mû kö dé si rá for dí tá sok, hu mán erõ for rás, szak ta -
nács adás, szol gál ta tá sok, spe ci á lis ala pok és tar ta lék ala pok, va la mint idõ igény. A költ sé ge ket rá for dí tás-tí pu son ként
kell rész le tez ni. A je len pá lyá za ti fel hí vás cél já ra ame ri kai dol lár ban (USD) kell a költ sé ge ket meg ad ni, meg je löl ve a
 finanszírozás for rá sát. A ma gya rá zó szö veg ben csak a fõ költ ség ve té si so rok is mer te ten dõk, a rész le tes té te les költ ség -
ve tést a Mel lék let nek kell tartalmaznia.
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5.4. Mo ni tor ing és el len õr zés

Is mer tet ni kell az el len õr zé si te vé keny sé gek ütem ter vét (be szá mo lók ké szí té se, meg be szé lé sek össze hí vá sa vagy más
bel sõ és kül sõ el len õr zé sei fel ada tok vég zé se), va la mint a te vé keny sé get vég zõ sze mé lye ket. Meg kell ha tá roz ni a fõbb
mu ta tó szá mo kat, hogy a tény le ges tel je sít ményt össze le hes sen vet ni a cél ki tû zé sek kel, és ezeket a projekt logikai
keretmátrixában meg kell adni.

5.5. Kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek

A kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek olyan kez de mé nye zé sek vagy dön té sek le het nek, ame lye ket még a pro jekt in -
dí tá sa elõtt vég re kell haj ta ni, il let ve meg kell hoz ni. Mind eze ket követhetõ módon ütemezni kell.

6. Mi nõ sé get és fenn tart ha tó sá got biz to sí tó té nye zõk

6.1. A ked vez mé nye zet tek ak tív rész vé te le

Az, hogy a pro jekt cél cso port jai és ked vez mé nye zett jei mi lyen mér ték ben vesz nek részt a pro jekt ki ala kí tá sá ban és
meg valósításában, rend kí vül fon tos a he lyi tá mo ga tás el nye ré se és a kül sõ tá mo ga tás meg szû né se utá ni fenn tart ha tó ság
biztosítása érdekében.

6.2. Kor mány za ti tá mo ga tás

Be kell mu tat ni az adott ága za ti po li ti kát és azt, hogy a part ner és/vagy part ner kor mány mi lyen mér ték ben mu tat ko zott 
kész nek arra, hogy tá mo ga tást nyújt son a cé lok el éré sé hez a pro jekt meg valósítása fo lya mán, il let ve a donortámogatás
lejárta után.

6.3. Meg fe le lõ tech no ló gia

Ez a cím a te vé keny sé gek el vég zé sé hez és az ered mé nyek meg ter ve zé sé hez szük sé ges szak mai/tech no ló gi ai mó do za -
to kat és esz kö zö ket ta kar ja, mi vel a tech no ló gi ai vál toz ta tás nem csak le he tõ sé ge ket, de egy ben koc ká za to kat is rejt.
Töb bek kö zött a he lyi kö rül mé nye ket és a kü lön bö zõ igé nye ket fon tos figye lembe ven ni (pl. tar ta lék al kat ré szek ren del -
ke zés re ál lá sa, a biz ton sá gi elõ írások meg fe le lõ sé ge, he lyi la ko sok – férfiak és nõk – üzemeltetésbe és karbantartásba
 való bevonásának lehetõsége).

6.4. Tár sa dal mi-kul tu rá lis szem pon tok

A pro jekt nek figye lembe kell ven nie a he lyi tár sa dal mi és kul tu rá lis té nye zõ ket, nor má kat és szo ká so kat, mi vel azok
ha tás sal le het nek az érin tet tek mo ti vá ci ó já ra és ez ál tal ak tív rész vé te lé re, el kö te le zett sé gé re és fe le lõs ség vál la lá sá ra.
Kü lön le ges in téz ke dé se ket kell ten ni an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy az összes ked vez mé nye zett-cso port meg fe le lõ
szin tû hoz zá fé rés sel ren del kez zen a projekt eredményeihez a meg valósítás folyamán és azt köve tõen is.

6.5. Ne mek kö zöt ti egyen lõ ség

A pro jekt nek figye lembe kell ven nie a nõk és fér fi ak sa já tos igé nye it és ér de ke it, ami a szol gál ta tá sok és inf ra struk tú ra 
hosszú távú és igaz sá gos igény be vé te lét biz to sít ja, emel lett hosszú tá von hoz zá já rul a ne mek kö zöt ti egyenlõtlenségek
csökkentéséhez is.

6.6. Kör nye zet vé de lem

A pá lyá zó fejt se ki, hogy a pro jekt mi lyen mér ték ben óvja vagy ká ro sít ja a kör nye ze tet, és ez ál tal mi lyen mér ték ben
tá mo gat ja vagy ássa alá a hosszú távú elõ nyök biz to sí tá sát. A hang súlyt a kör nye zet vé del mi szem pont ból fenn tart ha tó
fejlõdésre kell fektetni.

6.7. In téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás

A he lyi in téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás lét fon tos sá gú sze re pet ját szik a pro jekt ha té kony sá gá nak és fenn tart ha tó sá gá -
nak biz to sí tá sa szem pont já ból. Eb ben a pont ban ki kell fej te ni, hogy a vég re haj tó szer ve ze tek, il let ve a he lyi in téz mé -
nyek mennyi re ké pe sek és haj lan dó ak a pro jekt vég re haj tá sá ra, il let ve annak fenntartására a donortámogatás megszûnte
után is.

6.8. Gaz da sá gi és pénz ügyi meg valósíthatóság

El en ged he tet len a pro jekt meg valósítása után a gaz da sá gi és pénz ügyi fenn tart ha tó ság, va la mint a hoz zá adott ér ték
ked vez mé nye zet tek kö zöt ti meg osz lá sá nak re á lis elõ re jel zé se. Fi gyel met kell for dí ta ni arra, hogy a part ner szer ve zet,
 illetve in téz mény haj lan dó-e be ru ház ni a projekt célkitûzéseinek meg valósításába.
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7. Csa to lan dó do ku men tu mok

7.1. A pro jekt lo gi kai ke ret mát ri xa

Egy ol da las táb lá zat az át fo gó cél ki tû zé sek, konk rét cé lok, ered mé nyek, te vé keny sé gek és rá for dí tá sok kö zöt ti fõbb
lo gi kai kap cso la tok ról és ok-oko za ti össze füg gé sek rõl, meg ad va az el len õr zés re szol gá ló mu ta tó kat, a mu ta tók for rá sa it, 
a leg fon to sabb kockázati tényezõket és feltételezéseket.

Be avat ko zá si lo gi ka
Ob jek tív mó don
 mér he tõ mu ta tók

A mu ta tók for rá sai
Fel té te le zé sek

és koc ká za ti té nye zõk

Át fo gó cél ki tû zé sek

A pro jekt köz vet len cél ja

Ered mé nyek

Te vé keny sé gek

A lo gi kai ke ret mód szer (LO Gi cal FRA ME work) se gít tisz táz ni a pro jekt cél ját és lét jo go sult sá gát; vi lá go san meg ha -
tá roz ni a pro jekt ele me it; az elõ ké szí tés ko rai sza ka szá ban ele mez ni a pro jekt kör nye ze tét; meg ha tá roz ni, ho gyan mér he -
tõ a pro jekt elõ re ha la dá sa, a cé lok el éré se. A lo gi kai ke ret mát rix össze von tan tar tal maz za a pro jekt cél ja it, a hoz zá ren delt 
mu ta tó kat, a meg valósítás koc ká za ta it, a szük sé ges erõ for rá so kat és a le het sé ges ered mé nye ket, azaz a tel jes pro jek tet
egy oldalban.

A Be avat ko zá si lo gi ka az aláb bi struk tú rát követi:

a) Át fo gó cél ki tû zé sek – a ked vez mé nye zet tek szá má ra ér vé nye sü lõ hosszú távú ha tá sok, ame lyek hez ma gá nak a
pro jekt nek (a töb bi pro jekt mel lett) hoz zá kell já rul nia a ki tû zött ø

b) Konk rét cé lok kal – ame lyek a pro jekt konk rét (azon na li és kö zép tá vú) cél jai, tel je sü lé sük ese tén a cél cso por tok
szá má ra fenn tart ha tó elõ nyök kel/ész lel he tõ ha tá sok kal jár nak, és ame lye ket az ø

c) Ered mé nyek – ré vén kell el ér ni, ame lyek a vég re haj tott ø

d) Te vé keny sé gek – el vég zé se ál tal jön nek létre.

A má so dik és a har ma dik osz lop ban a pro jekt kü lön bö zõ szint je i re vo nat ko zó an meg kell adni az ob jek tív mó don iga -
zol ha tó mu ta tó kat és az el len õr zés for rá sa it és esz kö ze it. Az át fo gó cél ki tû zé se ket, a konk rét cé lo kat és az ered mé nye ket
a gya kor lat ban mér he tõ mó don kell ki fe jez ni (pl. mennyi ség és mi nõ ség, cél cso port, idõ és hely), és a meg valósítási sza -
kasz ban a pro jekt igé nye i hez kell iga zí ta ni, hogy le he tõ vé vál jon a ha té kony el len õr zés. Az el len õr zés for rá sai és esz kö -
zei olyan do ku men tu mok, be szá mo lók és más in for má ci ós for rá sok, ame lyek lehetõvé teszik a tényleges elõrehaladás
összemérését a tervezett eredményekkel és célokkal.

A fel té te le zé sek (és koc ká za ti té nye zõk) osz lop ban meg kell adni azo kat a kül sõ té nye zõ ket, ame lyek a pro jek ten kí -
vül es nek, de lét fon tos sá gú ak a te vé keny sé gek el vég zé sé hez és a konk rét cé lok, ered mé nyek és várt ha tá sok el éré sé hez.
A fel té te le zé se ket úgy kell meg fo gal maz ni, mint az ide á lis kül sõ kör nye zet és hely zet le írá sát, le he tõ vé téve meg lé tük
ob jek tív el len õr zé sét is. A koc ká za tok azok a ne ga tív kül sõ tényezõk, amelyek veszélyeztethetik a projekt elõrehaladását 
és sikerét.

7.2. A pá lyá zó Af ga nisz tán ban mû kö dõ part ner szer ve ze té nek – ha van ilyen – nyi lat ko za ta vagy Af ga nisz tán ille té kes
szer vé nek – amennyi ben szük sé ges – nyi lat ko za ta

A do ku men tum nak meg kell erõ sí te nie, hogy:

a) a part ner szer ve zet vagy ille té kes szerv egyet ért a pro jekt tel, illetve tá mo gat ja a pro jek tet;

b) a pro jekt hez vá sá rolt esz kö zö ket, be ren de zé se ket – ha szük ség van ilye nek re – a meg valósítás után a part ner szer -
ve zet vagy ille té kes szerv át ve szi és ren del te tés sze rû en mûködteti;

c) az el len õr zést és ér té ke lést vég zõ szer vek szá má ra le he tõ vé te szik és elõ se gí tik a pro jekt elõ re ha la dá sá nak és meg -
valósításának el len õr zé sét, illet ve

d) non pro fit szer ve ze tek ese té ben a do ku men tum nak iga zol nia kell, hogy a pá lyá zó hi va ta lo san nyil ván tar tás ba vett
se gély szer ve zet, vagy a be jegy zés ér de ké ben a pá lyá zó érdemi intézkedést tett.

A jól mû kö dõ part ner sé gek rend kí vül fon to sak a pro jekt si ke ré hez. Part ner ség alatt a pá lyá zó szer ve zet, va la mint
 annak ha zai és kül föl di part ne rei kö zött fenn ál ló olyan kap cso lat ér ten dõ, amely az összes érin tett fél elõ nyé re szol gál. A
pro jek tek egyik alap ve tõ cél ja a ka pa ci tás épí tés. A ka pa ci tás épí tés az egyén, a szer ve zet, az ága zat vagy egy na gyobb
rend szer tel je sít mé nyé nek ja ví tá sá ra szol gá ló stra té gi á kat és mód sze re ket fog lal ja magába.
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7.3. A pro jekt rész le tes, té te les költ ség ve té se
A rész le tes költ ség ve tés nek leg alább az aláb bi fõ költ ség ve té si so ro kat kell tar tal maz nia:
a) pro jekt sze mély zet (ve ze tés, ta nács adók, ha zai és he lyi szak ér tõk),
b) ki kül de té si költ sé gek (re pü lõ jegy, he lyi köz le ke dés, szál lás, napidíj),
c) a pro jekt hez köz vet le nül kap cso ló dó do lo gi költ sé gek
– ok ta tás do lo gi költ sé gei
– bel föl di köz le ke dé si költ sé gek
– anya gok, kész le tek, pos ta, fény má so lás, sok szo ro sí tás stb.
– be ren de zé sek (szá mí tó gép, szoft ver, ok ta tá si se géd esz kö zök),
d) mû kö dé si és ad mi niszt rá ci ós költ sé gek.
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 min den kor ha tá lyos köz be szer zé si tör -

vénynek meg fele lõen kell meg valósítani. A légi és vas úti köz le ke dés költ sé gei ki zá ró lag tu ris ta (illet ve 2. osztály)
díjszabáson támogathatóak.

Kül sõ szak ér tõ dí ja zá sa – a pro jekt jel le gé tõl, il let ve a szak ér tõi te vé keny ség tõl füg gõ en – leg fel jebb net tó
50 000 HUF/szak ér tõ/nap ér ték ben tá mo gat ha tó, il let ve sa ját for rás ként tör té nõ el szá mo lás esetén ilyen összegben
elszámolható.

A fel me rü lõ költ sé ge ket szám lá val kell iga zol ni. Az egyes költ ség ve té si té te lek ben fel kell tün tet ni a net tó ki adást, a
fi ze ten dõ, a vissza igé nyel he tõ és a vissza nem igé nyel he tõ ÁFÁ-t, va la mint a bruttó kiadást.

A költ ség ve tést a IV. mel lék let ben ta lál ha tó táb lá zat nak meg fele lõen kell kitölteni.
Elõ leg igény lé se ese tén an nak pon tos össze gét a té te les költ ség ve tés ben, rész le tes in do ko lá sát pe dig a költ ség ve tés -

hez kü lön lapon csatolni kell.

7.4. Rész le tes in for má ci ók a pá lyá zó ról, re fe ren cia lis ta
Rész le tes in for má ci ó kat a pá lyá zók ról az V. és a VI. mel lék let ben kell meg ad ni. A re fe ren cia lis tá ban a pá lyá zó nak in -

for má ci ót kell szol gál tat nia az elõ zõ két év ben (2006., 2005.) meg valósított pro jek tek rõl (a pro jekt címe, rö vid is mer te -
té se, meg valósítás he lye, pro jekt idõ tar ta ma, a támogató és a kapcsolattartó neve).

7.5. A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za

7.6. Mû sza ki spe ci fi ká ci ók
A pá lyá zat ban meg kell adni a mû sza ki be ren de zé sek rész le tes mû sza ki spe ci fi ká ci ó ját, a li cenc fel té te le ket, a

tulajdonjogokat stb.

7.7. Ok ta tá si prog ra mok
A ter ve zett pro jek tek meg valósításához kö tõ dõ tan fo lya mok, sze mi ná ri u mok, kép zé sek tar tal mát és váz la tát kell

ismertetni.

IV. 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
part ner 

hoz zá já ru lá sa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
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V. 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 telszá 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 USD (HUF) El nyert tá mo ga tá si összeg USD  (HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

VI. 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,  valódiak és hi te le sek.

2. Tu do má sul ve szem, hogy 60 na pon túli 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 valósítási he lye nyil vá nos ság ra hoz ha tó.
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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 valósítása 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, ille 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.

9. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men tar to zá sa
nincs, vagy arra az ille té kes adó ha tó ság fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si ha lasz tás) en ge dé lye zett.

10. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet az ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná sá ra vagy vissza igény lé sé re 
jo go sult/nem jo go sult (a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó).

11. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet a meg valósítani ter ve zett te vé keny ség, fel adat vo nat ko zá sá ban
más pá lyá za ton részt vett/nem vett (a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó), il let ve mi lyen más ál la mi és egyéb tá mo ga tást
igény be vett/nem vett (a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó).

12. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a Kül ügy mi nisz té ri um az 1/2007. (III. 29.) KüM ren de let 4.  § (10) be kez dé sé ben fog -
lalt ada tokat nyil ván tart sa.

13. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok az ál lam ház tar tás ról 
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek.

14. Ki je len tem, hogy vele szem ben az 1/2007. (III. 29.) KüM ren de let 2.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt ki zá ró fel té te lek
nem áll nak fenn.

..................................................

(dá tum)

.................................................

(cég sze rû alá írás)

VII. melléklet

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,  valódiak és hi te le sek.

2. Tu do má sul ve szem, hogy 60 na pon túli 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 valósítási 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.
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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 jár tá -
ig, 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.

8. Ki je len tem, hogy a nyer tes pá lyá zat meg valósítása 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, ille 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.

11. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men tar to zá sa
nincs, vagy arra az ille té kes adó ha tó ság fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si ha lasz tás) en ge dé lye zett.

12. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet az ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná sá ra vagy vissza igény lé sé re 
jo go sult/nem jo go sult (a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó).

13. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet a meg valósítani ter ve zett te vé keny ség, fel adat vo nat ko zá sá ban
más pá lyá za ton részt vett/nem vett (a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó), il let ve mi lyen más ál la mi és egyéb tá mo ga tást
igény be vett/nem vett (a meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó).

14. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a Kül ügy mi nisz té ri um az 1/2007. (III. 29.) KüM ren de let 4.  § (10) be kez dé sé ben fog -
lalt ada tokat nyil ván tart sa.

15. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok az ál lam ház tar tás ról 
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek.

16. Ki je len tem, hogy vele szem ben az 1/2007. (III. 29.) KüM ren de let 2.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt ki zá ró fel té te lek
nem áll nak fenn.

Dá tum: ........................................
..........................................

(cég sze rû alá írás)

Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ál tal ,,A köz te rü le ten el kö ve tett jog sér té sek vissza szo rí tá sá ra
ké szí tett prog ra mok meg va ló sí tá sá nak tá mo ga tá sá ra” és „Az il le gá lis mig rá ció vissza szo rí tá sa és ke ze lé se

ér de ké ben végzett tevékenység tá mo ga tá sá ra” cí men ki írt pá lyá za tok nyer te se i nek listája

,,A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának
támogatására"címmel kiírt pályázat nyerteseinek listája

Bu da pest

Nyil ván tar tá si szám Pá lyá zó
Tá mo ga tá si összeg

Ft

IRM/RFEFO/ 330/2/2007. Bu da pest Fõ vá ros VIII. Ke rü let Jó zsef vá ros Ön kor mány za ta 9 000 000

IRM/RFEFO/ 330/3/2007. Bu da pest Fõ vá ros XI. Ke rü let Új bu da Ön kor mány za ta 7 000 000

IRM/RFEFO/ 330/4/2007. Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü let Ön kor mány za ta 8 000 000
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Ba ra nya me gye

IRM/RFEFO/ 330/6/2007. Ba ra nya Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 9 250 000

IRM/RFEFO/ 330/7/2007. Pé csi Rend õr ka pi tány ság 5 750 000

Bács-Kis kun me gye

IRM/RFEFO/ 330/8/2007. Kecs ke mé ti Rend õr ka pi tány ság 8 000 000

Bé kés me gye

IRM/RFEFO/ 330/9/2007. Bé kés csa ba Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta 5 000 000

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

IRM/RFEFO/ 330/10/2007. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10 000 000

Csong rád me gye

IRM/RFEFO/ 330/11/2007. Sze ge di Rend õr ka pi tány ság 14 000 000

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

IRM/RFEFO/ 330/12/2007. Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta 6 000 000

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

IRM/RFEFO/ 330/14/2007. Szol nok Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta 10 000 000

Nóg rád me gye

IRM/RFEFO/ 330/16/2007. Sal gó tar já ni Rend õr ka pi tány ság 5 000 000

So mogy me gye

IRM/RFEFO/ 330/17/2007. Ka pos vár Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta 7 000 000

IRM/RFEFO/ 330/18/2007. So mogy Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 8 000 000

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

IRM/RFEFO/ 330/19/2007. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 8 000 000

Veszp rém me gye

IRM/RFEFO/ 330/22/2007. Veszp ré mi Rend õr ka pi tány ság 14 000 000

Zala me gye

IRM/RFEFO/ 330/23/2007. Nagy ka ni zsa Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta 6 000 000
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,,Az illegális migráció visszaszorítása és kezelése érdekében végzett tevékenység támogatására” címmel kiírt
pályázat nyerteseinek listája

Bu da pest

Nyil ván tar tá si szám Pá lyá zó
Tá mo ga tá si

összeg
Ft

IRM/RFEFO/ 329/2/2007. Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal Hu mán po li ti kai Fõosztály 3 000 000

IRM/RFEFO/ 329/3/2007. Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal Me ne kült ügyi Igazgatóság 5 000 000

IRM/RFEFO/ 329/4/2007. Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal Bu da pes ti és Pest me gyei
Re gi o ná lis Igazgatóság

6 000 000

IRM/RFEFO/ 329/5/2007. Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság 6 000 000

IRM/RFEFO/ 329/6/2007. CORDELIA Ala pít vány a Szer ve zett Erõ szak Ál do za ta i ért 5 000 000

IRM/RFEFO/ 329/7/2007. Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga 3 500 000

IRM/RFEFO/ 329/8/2007. Igaz ság ügyi Hi va tal 3 000 000

IRM/RFEFO/ 329/9/2007. ME NE DÉK-Mig rán so kat Se gí tõ Egye sü let 3 000 000

Ba ra nya me gye

IRM/RFEFO/ 329/11/2007. BÁH Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 6 000 000

IRM/RFEFO/ 329/12/2007. Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság 4 000 000

Bé kés me gye

IRM/RFEFO/ 329/14/2007. BÁH Me ne kül te ket Be fo ga dó Ál lo má sa, Bé kés csa ba 7 000 000

IRM/RFEFO/ 329/15/2007. Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság 4 000 000

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

IRM/RFEFO/ 329/16/2007. BÁH Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 3 000 000

IRM/RFEFO/ 329/17/2007. Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság 4 000 000

Csong rád me gye

IRM/RFEFO/ 329/18/2007. BÁH Dél-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 3 000 000

Fej ér me gye

IRM/RFEFO/ 329/19/2007. BÁH Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 3 000 000

IRM/RFEFO/ 329/20/2007. BÁH Me ne kül te ket Be fo ga dó Ál lo má sa, Bicske 4 000 000

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

IRM/RFEFO/ 329/21/2007. BÁH Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 5 000 000
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Haj dú-Bi har me gye

IRM/RFEFO/ 329/22/2007. BÁH Észak-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság 3 000 000

IRM/RFEFO/ 329/23/2007. BÁH Me ne kül te ket Be fo ga dó Ál lo má sa, Deb re cen 6 500 000

Nóg rád me gye

IRM/RFEFO/ 329/24/2007. Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság 3 000 000

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

IRM/RFEFO/ 329/26/2007. Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság 4 000 000

Vas me gye

IRM/RFEFO/ 329/27/2007. Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság 3 000 000

Zala me gye

IRM/RFEFO/ 329/28/2007. Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság 3 000 000

A Munkáspárt
2004. évi módosított pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 15 666

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 39 800

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 14 090

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 3 142
4.1.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

– Ön kor mány zat 741
4.1.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól –
4.2.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –
4.2.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 10 948
4.3.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
4.3.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl 
szár ma zó be vé tel

–

6. Egyéb be vé te lek 5 572

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  75 128
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Ezer fo rint ban

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze teknek 26

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –

4. Mû kö dé si ki adá sok 47 336

5. Esz köz be szer zé sek 3 322

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 27 769

7. Egyéb ki adá sok 496

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  78 949

Ka racs La jos né s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ

A Munkáspárt
2005. évi módosított pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 14 278

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 39 800

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 24 548

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 3 702
4.1.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

– Ön kor mány zat 741
4.1.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól –
4.2.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –
4.2.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 20 846
4.3.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
4.3.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl
szár ma zó be vé tel

–

6. Egyéb be vé te lek 2 970

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  81 596
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Ezer fo rint ban

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze teknek –

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek (Prog resszió) 3 900

4. Mû kö dé si ki adá sok 46 107

5. Esz köz be szer zé sek 2 952

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 20 235

7. Egyéb ki adá sok 1 276

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  74 470

Ka racs La jos né s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek
sorszámát teszi közzé:

664508C
714831C
984602A
862470F
912173G
805165B
250804F
815407F
628515F
834856E
930576C
763168B
615650A
913802A
229758E
895100F
964496F
346932F
554550D
982770E
111574A
135487D
952302E
584208D
433649F

810358E
443059G
661470D
340735C
875937C
885363C
485121E
665543D
478296F
887076D
033712H
426870F
596761D
171456A
679071C
762289D
846465D
950448C
608781D
587402D
043602A
508049B
744780E
701787B
824208C
216860B
658983G
470239F
195893E
368940F
141018C
778220E
491770D



534205G
282626C
776338D
072578B
980845C
348464A
197354D
020402E
808472A
988274A
343062F
702525B
574841B
020926G
711612A
446606D
426485B
343641G
405753E
937322B
713213G
538222C
666478B
560396F
416109A
852881D
669720C
770754B
259716A
170132F
315590B
315799B
379671D
011363A
955015D
815309A
673524B
631077B
729836D
360973B
277316G
640297A
439554G
313713B
655464E
193426E
320382F
065582A
508773F
048821B
608386B
683206E
524461E
660041C
580052G
785041C

877876D
306473D
862470F
553352F
775373C
651958B
444755C
812416D
481920F
058713D
669236F
074990D
646832B
965684B
749114D
152565B
087943G
164128G
585175D
570786C
230371A
603689B
158539F
491361F
342338C
972015D
092700A
856454D
959527D
053026E
279854C
901315B
364571F
893188E
706725C
218705G
582771D
465037B
379746B
511725G
760247G
097298C
779824D
288071F
101340C
215461D
360307A
878825D
949826D
426389C
244449G
433745C
880002E
787025F
488918B
966397A
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129140A

638466A

300855F

784265E

385694A

324891B

876818B

606154B

029046C

866080D

813664A

367587E

338810B

184020C

411054F

985218A

685175F

079304C

569459B

141319E

538312B

770048A

464138A

532592B

340743A

733394B

707187B

009531C

310562C

033012G

790510C

911491B

899979B

608693A

623472A

890031D

424316A

407405D

428269C

947874F

335045G

036485A

770023D

953689C

029314D

516180C

735492B

816801E

643063B

641825B

596216E

038021A
467577C
359419B
353613C
940361F
020400H
460791A
508085C
821852B
304360F
071582B
076725G
427550G
207485G
265307G
346598D
580087D
699554A
121154E
657735B
961228G
354952C
971086D
256981B
883725F
883726F
820101B
156702A
011565E
227558D
858447F
172468G
184292C
136535F
654000F
478103G
035393G
192808C
562541C
886884E
739047D

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 32. szá má ban meg je lent, 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 és 
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 pá lyá zat együt tes meg hir de té sé rõl szó ló 1015/2007. (III. 20.)
Korm. ha tá ro zat 7. pont já ban meg ha tá ro zott ha tár idõk kö zül az utol só, a har -
ma dik EE AP-ra vo nat ko zó ha tár idõ he lye sen: „2014. jú ni us 30.”

(Kéz irat hi ba)
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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.


