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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
102/2007. (V. 9.) Korm.

rendelete

az önkormányzat által szervezett közcélú
foglalkoztatás 2007. évi elõirányzatának módosítási

rendjérõl és a többlettámogatás igénylésérõl, továbbá
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól  szóló

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vé ny (a továb biak ban: T.) 8. szá mú
mel lék le te II/2. pont já ban, valamint – az 5.  § te kin te té ben
– a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény 132.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat a köz cé lú fog lal koz ta tás
tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó, a T. 8. szá mú mel lék le té nek
II/2. pont já ban meg ha tá ro zott 2007. évi elõ irány za tá nak
(a továb biak ban: ere de ti elõ irány zat) elsõ fél évi fel hasz ná -
lá sá ról a köz pon ti költ ség ve tés sel a (2)–(3) be kez dés sze -
rint el szá mol.

(2) Az el szá mo lás az egyes pénz be li szo ciá lis el lá tá sok
el szá mo lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 62/2006. (III. 27.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 6. szá mú mel lék le té -
ben kö zölt ada tok alap ján tör té nik.

(3) A Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer ve
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) a te le pü lé si ön kor mány za -
tok ál tal a 2007. ja nu ár–jú ni us hó na pok ra köz cé lú fog lal -
koz ta tás hoz igé nyelt tá mo ga tá sok nak az R. 6. szá mú mel -
lék let 8. b) pont ja sze rin ti össze ge it össze sí ti (a továb biak -
ban: elsõ fél éves fel hasz ná lás), és az össze sí tett ada to kat
az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ré -
szé re me gyén ként, te le pü lés so ros bon tás ban – elekt ro ni -
kus úton – jú li us 15-éig, a jú li us hó nap ban tör té nõ elõ leg -
igény lés sel egy ide jû leg meg kül di.

(4) Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -
rium az össze sí tett ada to kat – öt mun ka na pon be lül – a
Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium, valamint a Pénz -
ügy mi nisz té rium ré szé re tá jé koz ta tá sul meg kül di.

2.  §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat ere de ti elõ irány za ta az
elsõ fél éves el szá mo lás alap ján mó do sí tás ra ke rül
(a továb biak ban: mó do sí tott éves elõ irány zat).

(2) Amennyi ben az elsõ fél éves fel hasz ná lás nem éri el a 
tá mo ga tás éves össze gé nek idõ ará nyos ré szét (50 szá za lé -
kát), 2007. au gusz tus 1-jé vel a T. 8. szá mú mel lék le te
II/2. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti mó do sí tott éves
elõ irány zat ke rül meg ál la pí tás ra.

(3) Ha a te le pü lé si ön kor mány zat elsõ fél éves fel hasz -
ná lá sa el éri vagy meg ha lad ja a tá mo ga tás éves össze gé nek
idõ ará nyos ré szét, ak kor a mó do sí tott elõ irány zat össze ge
azo nos az ere de ti elõ irány zat tal.

3.  §

A mó do sí tott éves elõ irány za tok ról és a 4.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti tar ta lék össze gé rõl az Ön kor mány za ti és Te -
rü let fej lesz té si Mi nisz té rium az Igaz ga tó sá go kon ke resz -
tül 2007. au gusz tus 1-jé ig ér te sí ti a te le pü lé si ön kor mány -
za to kat.

4.  §

(1) Az ere de ti elõ irány za tok hoz ké pest tör tént elõ irány -
zat-csök ken té sek or szá gos szin ten össze sí tett össze gé bõl a 
T. IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je ze té nek
költ ség ve té sé ben elõ irány zat-tar ta lék (a to váb bi ak ban:
tar ta lék) kép zõ dik.

(2) A tar ta lék ból az a te le pü lé si ön kor mány zat igé nyel -
het köz cé lú fog lal koz ta tás cél já ra több let tá mo ga tást,
amely nél a mó do sí tott éves elõ irány zat nak és az elõ leg -
igény lé sek együt tes össze gé nek a kü lönb sé ge ke ve sebb,
mint az elsõ fél évi fel hasz ná lás egy ha vi át la ga (a továb -
biak ban: több let igény lés). A te le pü lé si ön kor mány zat
több let igény lé sé nek egy ha vi össze ge nem le het több, mint
az elsõ fél évi fel hasz ná lás egy ha vi át la ga.

(3) A te le pü lé si ön kor mány zat no vem ber, de cem ber hó -
nap ban több let igény lést nem nyújt hat be.

(4) A több let igény lés rõl a te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je a tárgy hó nap – elsõ al ka lom mal au gusz tus –
10-éig a mel lék let sze rin ti adat la pon ér te sí ti az Igazgató -
ságot.

(5) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett több let igény lé se ket
össze sí ti, és az össze sí tett ada to kat az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ré szé re me gyén ként, te le -
pü lés so ros bon tás ban – elekt ro ni kus úton – min den hó nap
15-éig meg kül di. Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té rium az össze sí tett ada to kat – öt mun ka na pon be -
lül – a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium ré szé re tá jé -
koz ta tá sul meg kül di.
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(6) A több let igény lé sek tel je sí té se – a ha von ta be ér ke -
zett igé nyek nek meg fe le lõ en – a tar ta lék ere jé ig tör té nik.
Ha a tar ta lék össze ge nem ele gen dõ a havi igény lé sek tel -
jes ki elé gí té sé re, a fel osz tás a még ren del ke zés re álló tar ta -
lék és az adott havi igény lé sek össze gé nek ará nyá ban tör -
té nik.

(7) Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -
rium az Igaz ga tó sá gon ke resz tül a tárgy hó nap 30-áig ér te -
sí ti a te le pü lé si ön kor mány za tot a több let igény lés alap ján
biz to sí tott tá mo ga tás ról, és a mó do sí tott éves elõ irány zat -
nak a több let igény lés alap ján biz to sí tott tá mo ga tás össze -
gé vel tör té nõ mó do sí tá sá ról.

(8) A te le pü lé si ön kor mány zat a több let igény lés alap ján 
mó do sí tott elõ irány zat ter hé re az R.-ben fog lal tak sze rint
igé nyel he ti a tá mo ga tást.

(9) Azok nál a te le pü lé si ön kor mány za tok nál, ahol év
vé gén a tény le ges fel hasz ná lás nem éri el a (7) be kez dés -
ben sze rep lõ elõ irány za tot, az Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té rium az éves tény le ges fel hasz ná lás
össze ge sze rint ha tá roz za meg az éves mó do sí tott elõ -
irány za tot, és er rõl az Igaz ga tó sá gon ke resz tül 2008. feb -
ru ár 20-áig tá jé koz tat ja a te le pü lé si ön kor mány za to kat.

5.  §

A pénz be li és ter mé szet be ni szo ciá lis el lá tá sok igény lé -
sé nek és meg ál la pí tá sá nak, valamint fo lyó sí tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let
42.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) Köz gyógy el lá tás ke re té ben a há zi or vo si iga zo lás
alap ján a ke ret meg ál la pí tá sa so rán figye lembe vett ha tó -
anya got tar tal ma zó te rá pi ás al cso port ba (négy szin tû, öt -
jegyû ATC) tar to zó bár mely tá mo ga tott gyógy szer rendel -
hetõ.”

6.  §

(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 ha tá lyát
vesz ti az ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz cé lú fog lal koz -
ta tás 2006. évi elõ irány za tá nak mó do sí tá si rend jé rõl és a
több let tá mo ga tás igény lé sé rõl  szóló 91/2006. (IV. 18.)
Korm. ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 102/2007. (V. 9.) Korm. rendelethez

ADATLAP
a települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggõ

elõirányzat-módosítás igényléséhez

......... év .......................... tárgyhónap

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

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

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

4. A fog lal koz ta tá si tá mo ga tás tárgy évi elõ leg igény lé sé nek ala ku lá sa

a) a tárgy év ben fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ összeg (az éves mó do sí tott elõ -

irány zat össze gét kell fel tün tet ni): ...................... Ft

b) a tárgy hó nap pal be zá ró lag fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyelt elõ le gek együt tes

össze ge: ...................... Ft

c) a tárgy év ben még ren del ke zés re álló ke ret [4. a) és 4. b) ro vat kü lönb sé ge]: ...................... Ft

5. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ havi elõ irány zat-több let (a tárgy év ja nu ár–jú ni us

hó nap ja i ra igé nyelt tá mo ga tás egy havi át la gá nak megfelelõ összeg): ...................... Ft

6. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ éves elõ irány zat-több let

a) az 5-ös ro vat ban sze rep lõ összeg szo roz va az igény lést kö ve tõ hó nap tól no vem ber hó nap pal

be zá ró lag a hó na pok szá má val: ...................... Ft

b) a tárgy év ben még ren del ke zés re álló ke ret [meg egye zik a 4. c) ro vat össze gé vel]: ...................... Ft

c) fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ több let tá mo ga tás össze ge [meg egye zik a 6. a)

és 6. b) ro vat kü lönb sé gé vel]: ...................... Ft
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7. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén tény le ge sen igé nyelt több let-elõ irány zat éves

össze ge [a 7-es ro vat össze ge nem ha lad hat ja meg a 6. c) rovat összegét]: ...................... Ft

.............................................., ........... év ......................... hó nap ..... nap

P. H.

..................................................................
jegy zõ alá írá sa

..................................................................
pol gár mes ter alá írá sa

A Kormány
103/2007. (V. 9.) Korm.

rendelete

a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
felhasználásának részletes szabályairól  szóló

90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a te rü let fej lesz tés rõl és te rü let ren de zés rõl
 szóló 1996. évi XXI. tör vény 7.  §-ának e) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) E ren de let ha tá lya ki ter jed a te rü let- és ré gió fej -
lesz té si cél elõ irány zat for rá sa i nak mû köd te té sé re, fel hasz -
ná lá sá ra, ke ze lé sé re és el len õr zé sé re.

(2) A re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok (a továb biak ban:
re gi o ná lis ta nács) – a dön té si ha tás kö rük be utalt Vá sár he -
lyi-terv to vább fej lesz té se prog ram, de cent ra li zált szak mai
fej lesz té si prog ra mok és a de cent ra li zált te rü let fej lesz té si
prog ra mok vo nat ko zá sá ban a költ ség ve té si tör vény ben
meg ha tá ro zott összeg mér té ké ig – dön te nek a tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá ról.

(3) A re gi o ná lis ta ná csok ré szé re a 2007. év ben a
 Magyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si 
tör vény) 1. szá mú mel lék le té nek XI. Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium fe je zet, 12. cím, 3. al cím,
4. De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok jogcím -
csoport ter hé re tá mo ga tás nyújt ha tó a költ ség ve té si tör -
vény 1. szá mú mel lék le té nek IX. He lyi ön kor mány za tok
tá mo ga tá sai fe je ze té ben sze rep lõ

a) 2. cím Köz pon to sí tott elõ irány za tok kö zött fel tün te -
tett, a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
14. pont já ban meg ha tá ro zott te le pü lé si ön kor mány za ti szi -

lárd bur ko la tú bel te rü le ti köz utak bur ko lat-fel újí tá sá nak
tá mo ga tá sa,

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

c) 10. cím A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel -
zár kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa
elõ irány za tok kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt ke re te i -
nek fel hasz ná lá sa ér de ké ben mû köd te tett pá lyá za ti rend -
sze rek mû kö dé sé hez. A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb a
pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ, kö te le zett ség vál la lá sok kal
nem ter helt for rá sok össze gé nek 4%-a le het.

(4) A re gi o ná lis ta ná csok ré szé re a 2007. év ben a költ -
ség ve té si tör vény 1. szá mú mel lék le té nek XI. Ön kor mány -
za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium fe je zet, 12. cím,
3. al cím, 2. Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se jog cím cso -
port ter hé re tá mo ga tás nyújt ha tó a költ ség ve té si tör vény
1. szá mú mel lék le té nek XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té rium fe je zet, 12. cím, 3. al cím,
Vásárhelyi- terv to vább fej lesz té se jog cím cso port kö te le -
zett ség vál la lás sal nem ter helt ke re té nek fel hasz ná lá sa ér -
de ké ben mû köd te tett pá lyá za ti rend szer mû kö dé sé hez.
A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb a pá lyá za ti ki írás ban sze -
rep lõ, kö te le zett ség vál la lá sok kal nem ter helt for rá sok
össze gé nek 4%-a le het.

(5) A me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok (a továb biak -
ban: me gyei ta nács), illetve a fõ vá ro si ön kor mány zat
 részére a 2007. év ben költ ség ve té si tör vény 1. szá mú mel -
lék le té nek XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
 Minisztérium fe je zet, 12. cím, 3. al cím, 4. De cent ra li zált
te rü let fej lesz té si prog ra mok jog cím cso port ter hé re tá mo -
ga tás nyújt ha tó a me gyei ta ná csok ál tal a ko ráb bi évek ben

a) a te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si célú tá -
mo ga tás elõ irány zat,

b) a cél jel le gû de cent ra li zált tá mo ga tás elõ irány zat,
c) a he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel -

ada ta i nak tá mo ga tá sa,
d) a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár kóz ta -

tá sá nak tá mo ga tá sa,
e) a te rü let fej lesz té si cél elõ irány zat

ter hé re meg ítélt tá mo ga tá sok szer zõ dé ses ál lo má nyá nak
ke ze lé sé hez. A tá mo ga tás ma gá ban fog lal ja a te rü let fej -
lesz tés rõl és te rü let ren de zés rõl  szóló 1996. évi XXI. tör -



vény 12.  § (3), illetve a 16.  § (4) be kez dé sek ben meg ha tá -
ro zott költ ség ve té si hoz zá já ru lást is.

(6) A pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé re for dít ha tó ke ret -
rõl az éves sza bad ke ret függ vé nyé ben, az el kü lö ní tett ke -
ret fel hasz ná lá sa kor a pá lyá za ti rend szer ben köz re mû kö dõ 
szer ve ze tek be vo ná sá ról, az el vég zen dõ fel ada tok ról, az
el is mer he tõ költ sé gek rõl, to váb bá az el szá mo lás rend jé rõl
meg ál la po dást köt a (3) és (4) be kez dés vo nat ko zá sá ban a
re gi o ná lis ta nács, az (5) be kez dés vo nat ko zá sá ban a me -
gyei ta nács, illetve a fõ vá ro si ön kor mány zat az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um mal.

(7) A re gi o ná lis ta nács a pá lyá za ti rend szer mû köd te té -
sé re for dít ha tó tá mo ga tás ról, az el kü lö ní tett ke ret fel hasz -
ná lá sa kor el is mer he tõ költ sé gek rõl és az el szá mo lás rend -
jé rõl, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben (a továb biak ban: Áht.) fog lal tak alap ján meg ál la -
po dást köt het a re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök ség gel
(a továb biak ban: RFÜ) és az érin tett me gyei ta ná csok
mun ka szer ve ze te i vel.

(8) A me gyei ta nács, illetve a fõ vá ro si ön kor mány zat a
pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé re for dít ha tó tá mo ga tás ról,
az el kü lö ní tett ke ret fel hasz ná lá sa kor el is mer he tõ költ sé -
gek rõl és az el szá mo lás rend jé rõl az Áht.-ban fog lal tak
alap ján meg ál la po dást köt het a me gyei ta nács mun ka szer -
ve ze té vel, illetve a fõ vá ro si ön kor mány zat a hi va ta lá val.”

2.  §

Az R. 3.  §-a az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Je len ren de let alap ján 2007-ben nem nyújt ha tó a
Ró mai Szer zõ dés 87. cik ke (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá
tar to zó tá mo ga tás.”

3.  §

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

„(1) A tá mo ga tás ra be nyúj tott pá lyá zat ról tárgy év ok tó -
ber 15-ig dönt a tá mo ga tá si dön tést hozó.”

4.  §

Az R. 21/F.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se ke re té ben a
 cigánd–ti sza ka rá di ár ví zi tá ro zó vo nat ko zá sá ban Ci gánd,
Pá cin, Nagy rozs vány, Ri cse; a ti sza rof fi ár ví zi tá ro zó
vonat kozásában pe dig Ti sza gyen da, Ti sza roff, Ti sza bõ
tele püléseken meg va ló su ló ön kor mány za tok vagy tár su lá -
sa ik ál tal meg va ló sí tan dó fej lesz té sek ré sze sül het nek
 támogatásban.”

5.  §

Az R. 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A re gi o ná lis ta nács a tá mo ga tás ra vo nat ko zó pá lyá -
za ti fel hí vá so kat és a pá lyá za to kat el bí rá ló ér té ke lõ rend -
sze rét tárgy év jú ni us 15-ig a re gi o ná lis ta nács el nö ké nek
kez de mé nye zé sé re az ÖTM hon lap ján és leg alább egy he -
lyi na pi lap ban kö te les köz zé ten ni. A pá lyá za to kat tárgy év
au gusz tus 15-ig le het be nyúj ta ni, ame lyek rõl a re gi o ná lis
ta nács tárgy év ok tó ber 15-ig hoz dön tést, figye lembe véve
e ren de let 17.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt, hi ány pót -
lás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket.”

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg az R. 26.  §-ának (2) be kez dé se a ha tá -
lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt a Kör nye zet vé del mi
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium, a Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
Nem ze ti Te rü let fej lesz té si Hi va ta la, a Ma gyar Te rü let- és
Re gi o ná lis Fej lesz té si Hi va tal és az Or szá gos Te rü let fej -
lesz té si Hi va tal ál tal meg kö tött, a te rü let fej lesz té si cél elõ -
irány za tok ból fi nan szí ro zott szer zõ dé sek te kin te té ben az
Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium a pol -
gá ri jogi szer zõ dé sek bõl ere dõ jo gok és kö te le zett sé gek
jog utód ja.

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

A Kormány
104/2007. (V. 9.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai
és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program
esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos
szabályokról  szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet

módosításáról

1.  §

(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és
az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Prog ram ese té ben
al kal ma zan dó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá lyok ról
 szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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[A tá mo ga tá si szer zõ dés ben ren del kez ni kell]
„a) azon na li be sze dé si meg bí zás ra  való fel ha tal ma zás

be nyúj tá sá ról, ki vé ve amennyi ben a tá mo ga tás ked vez mé -
nye zett je az 5.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá -
ro zott biz to sí té kot nyújt ja,”

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

[A tá mo ga tá si szer zõ dés hez mel lé kel ni kell a ked vez mé -
nye zett nyi lat ko za ta it a kö vet ke zõk sze rint]

„a) he lyi ön kor mány za tok, he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok, ön kor mány za tok tár su lá sai és ezek költ ség ve -
té si szer vei ese té ben az érin tett ön kor mány zat, illetve
amennyi ben a ked vez mé nye zett ön ál ló an gaz dál ko dó
költ ség ve té si szerv, ak kor az ön ál ló an gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szerv írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy ha a pro -
jekt rész ben vagy egész ben meg hi ú sul na, illetve ha a tá -
mo ga tást sza bály ta la nul hasz nál ja fel, ab ban az eset ben a
tá mo ga tást vissza fi ze ti, egy ben tu do má sul ve szi, hogy en -
nek el mu lasz tá sa ese tén annak össze gé re in kasszó nyújt -
ha tó be a he lyi ön kor mány zat, he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány zat, ön kor mány za tok tár su lá sai költ ség ve té si szám -
lá já ra, illetve amennyi ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve -
té si szerv, annak költ ség ve té si szám lá já ra,”

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

„A tá mo ga tás ked vez mé nye zett je – a köz pon ti költ ség -
ve té si szer vek, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, to váb bá 
az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ jé nek dön té se alap ján azon ál -
lam i több sé gi tu laj don ban lévõ gaz da sá gi tár sa sá gok ki vé -
te lé vel, amely gaz da sá gi tár sa sá gok a tá mo ga tást köz pon ti
prog ram meg valósításához kap ják, és a tá mo ga tás ból lét -
re jö võ va gyon in gye ne sen az ál lam és/vagy az ön kor -
mány zat ki zá ró la gos tu laj do ná ba ke rül – kö te les va la -
mennyi bank szám la szá mát kö zöl ni és (fel ha tal ma zó le vél
út ján) va la mennyi bank szám lá ja te kin te té ben az azon na li
be sze dé si meg bí zás ér vé nye sí té sé nek jo gá ra fel ha tal maz ni 
a le bo nyo lí tó szer ve ze tet, figye lembe véve a 2.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban fog lal ta kat.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ g)–i) pont tal
egé szül ki:

[Nem kö te le sek biz to sí té kot nyúj ta ni]
„g) bár mely ked vez mé nye zett, amennyi ben a tá mo ga tás 

össze ge nem ha lad ja meg a 10 mil lió fo rin tot,
h) bár mely ked vez mé nye zett, ha a tá mo ga tás nem be ru -

há zá si célú, és ku ta tás-fej lesz tés re vagy in no vá ci ó ra irá nyul,
i) a meg valósítási idõ szak ra azok a ked vez mé nye zet -

tek, akik a tá mo ga tás ki fi ze té sét a pro jekt meg valósítását
köve tõen, egy összeg ben ké rel me zik.”

3.  §

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

„(2) Amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét
kö ve tõ há rom hó na pon, illetve amennyi ben a le bo nyo lí tó
szer ve zet in do kolt nak mi nõ sí ti, egy éven be lül a fo lyó sí tás 
ér de ké ben a ked vez mé nye zett nem iga zol ja, hogy a biz to -
sí té kok ren del ke zés re áll nak, a le bo nyo lí tó szer ve zet a tá -
mo ga tá si szer zõ dés tõl el áll hat.”

4.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal 
egé szül ki:

[A tá mo ga tá si szer zõ dés nek tar tal maz nia kell az aláb bi
kö te le zõ biz to sí té kok kö zül a ked vez mé nye zett ál tal vá -
laszt ha tó leg alább egyet, amely tõl el té rés – ki vé ve a 3.  §
(2) be kez dé se sze rin ti men tes sé get – nem en ged he tõ]

„h) óva dék.”

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

„(5) A be ru há zá si pro jekt ese té ben a meg valósítási idõ -
szak ra a meg ítélt tá mo ga tás tel jes össze gét fe de zõ en kell
biz to sí té kot kér ni. A meg valósítást kö ve tõ fenn tar tá si idõ -
szak ra vo nat ko zó an a biz to sí ték mér té ke a meg valósítási
idõ szak hoz ké pest 50%-kal mér sé kel he tõ. A nem be ru há -
zá si jel le gû pro jek tek ese té ben a meg valósítási idõ szak ra
kell biz to sí té kot kér ni. A fenn tar tá si idõ szak ra vonatko -
zóan a be jegy zett ter he lé si ti la lom tö röl he tõ.”

(3) Az R. 5.  §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„A ked vez mé nye zett az 5.  § (1) be kez dés c) pont já ban
meg ha tá ro zott biz to sí ték cse ré je ese tén azon na li be sze dé si 
meg bí zás ra  való fel ha tal ma zást kö te les nyúj ta ni az új biz -
to sí té kok kal együtt.”

5.  §

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

(2) A ren de let alap ján a ked vez mé nye zett kez de mé -
nyez he ti a már meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek mó do sí -
tá sát.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Ptk. 234–276.  §” szö veg -
rész he lyé be a „Ptk. 243–276.  §” szö veg lép, az R.
5.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben a „3.  § (2)–(3) be kez dé -
sei” szö veg rész he lyé be a „3.  § (2) be kez dé se” szö veg lép.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ha tá lyát
vesz ti az R. 3.  §-ának (3) be kez dé se és a 2007–2013. prog -
ra mo zá si idõ szak ban az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend sze rek ki ala kí tá -
sá ról  szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Korm. ren de let) 58.  §-ának (4) be kez dé se.
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(5) A Korm. ren de let 57.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki kell köt ni az aláb bi biz to -
sí té ko kat]

„a) azon na li be sze dé si meg bí zás ra  való fel ha tal ma zás
be nyúj tá sa, ki vé ve amennyi ben a tá mo ga tás ked vez mé -
nye zett je az 58.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá -
ro zott biz to sí té kot nyújt ja;”

(6) A Korm. ren de let 57.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás ked vez mé nye zett je kö te les va la -
mennyi, Ma gyar or szá gon ve ze tett bank szám la szá mát kö -
zöl ni és (fel ha tal ma zó le vél út ján) va la mennyi bank szám -
lá ja te kin te té ben azon na li be sze dé si meg bí zás ér vé nye sí -
té sé nek jo gá ra fel ha tal maz ni a köz re mû kö dõ szer ve ze tet,
figye lembe véve az 57.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
fog lal ta kat, to váb bá a pénz for ga lom ról, a pénz for gal mi
szol gál ta tá sok ról és az elekt ro ni kus fi ze té si esz kö zök rõl
 szóló 232/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let 9.  §-ában meg -
je löl tek ki vé te lé vel.”

(7) A Korm. ren de let 60.  §-a a kö vet ke zõ i) pont tal egé -
szül ki:

[Nem kö te le sek az 58–59.  §-ban meg ha tá ro zott biz to sí -
té kot nyúj ta ni]

„i) a meg valósítási idõ szak ra azok a ked vez mé nye zet -
tek, akik a tá mo ga tás ki fi ze té sét a pro jekt meg valósítását
köve tõen, egy összeg ben ké rel me zik.”

(8) A Korm. ren de let 61.  §-ának (8) be kez dé se a kö vet -
ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A ked vez mé nye zett az 58.  § (1) be kez dés c) pont já ban
meg ha tá ro zott biz to sí ték cse ré je ese tén azon na li be sze dé si 
meg bí zás ra  való fel ha tal ma zást kö te les nyúj ta ni az új biz -
to sí té kok kal együtt.”

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

A Kormány
105/2007. (V. 9.) Korm.

rendelete

a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának alapvetõ szabályairól

és felelõs intézményeirõl  szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

1.  §

A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Euró pai
 Regionális Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap -

ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 7.  §-a (4) be kez dé sé nek o) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az NFÜ-nek az ope ra tív prog ra mok meg va ló sí tá sá val
kap cso la tos irá nyí tó ha tó sá gi fel ada tai kü lö nö sen:]

„o) az ér té ke lés alap ján az 1 mil li árd fo rin tot nem meg -
ha la dó tá mo ga tás ra ja va solt pro jekt ja vas la tok jó vá ha gyá -
sa, vagy – meg ha tá ro zott összeg ha tár alatt és fel té te lek
sze rint – en nek de le gá lá sa a köz re mû kö dõ szer ve zet re;”

2.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok, valamint a több
ré gió együtt mû kö dé sé re ala po zott kom plex prog ra mok
ese té ben a 8.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada tok el vég zé sé ért,
az ezzel kap cso la tos ter ve zé si és meg va ló sí tá si fel ada tok
ko or di ná ci ó já ért az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter fe le lõs.”

(2) Az R. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az érin tett re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csokra,
valamint – más mi nisz te rek szak mai fe le lõs sé gé be tar to zó
pri o ri tás ten gely ese té ben – az érin tett mi nisz te rek re kü lön
is vo nat koz nak a 8.  § (2) be kez dés a), f), g), valamint
h) pont já ban fog lal tak.”

3.  §

Az R. 10.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé sé rõl és a köz re -
mû kö dõ szer ve zet szá má ra biz to sí tott ki zá ró la gos jog ról
– az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben, illetve 
ha a köz re mû kö dõ szer ve zet fe let t a tu laj do no si és irá nyí -
tá si jo go kat más mi nisz ter gya ko rol ja, az érin tett mi nisz -
ter rel együt tes ren de let ben in téz ke dik.”

4.  §

Az R. 16.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja a kö vet ke zõ
bc) és bd) al pon tok kal egé szül ki:
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[Az el já rá sok al kal ma zá sá nak együt tes fel té te lei ki emelt 
pro jekt ese tén]

„bc) a fej lesz tés or szá gos vagy re gi o ná lis je len tõ sé gû;

bd) az ak ció terv nem tar tal maz olyan pá lyá za ti konst -
ruk ci ót, amely nek ke re té ben az adott pro jekt támogat -
ható;”

5.  §

Az R. 17.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ne ve sí tés re ja vas la tot tevõ szer ve zet, illetve tes tü let
elõze tesen meg gyõ zõ dik róla, hogy a ja va solt ki emelt
 projekt, illetve nagy pro jekt]

„a) meg va ló su lá sa hoz zá já rul az ope ra tív prog ram tár -
sa dal mi-gaz da sá gi cél ja i hoz és – a tech ni kai se gít ség nyúj -
tás ki vé te lé vel – il lesz ke dik a meg fe le lõ te rü le ti vagy ága -
za ti stra té gi á hoz;”

6.  §

(1) Az R. 21.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, ezzel egy ide jû leg az ere de ti (2) és (3) be kez dés (3) és
(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Ahol e ren de let re gi o ná lis ope ra tív prog ra mot em -
lít, ez alatt az ága za ti és re gi o ná lis pri o ri tá so kat egy aránt
tar tal ma zó Kö zép-Ma gyar or szág ope ra tív prog ram re gi o -
ná lis pri o ri tá sát, illetve tá mo ga tá si konst ruk ci ó ját is ér te ni
kell.”

(2) Az R. 21.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]

„b) a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, hogy – az
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a köz re mû kö dõ szer ve ze tet és a köz re mû kö dõ szer ve zet
szá má ra biz to sí tott ki zá ró la gos jo got ren de let ben, illetve
ha a köz re mû kö dõ szer ve zet fe let t a tu laj do no si és irá nyí -
tá si jo go kat más mi nisz ter gya ko rol ja, az érin tett mi nisz -
ter rel együt tes ren de let ben meg ál la pít sa.”

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg az R. 14. §-ának (7) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
106/2007. (V. 9.) Korm.

rendelete

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelölésérõl  szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el -
jár va, valamint a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 110/A.  §-ban, a ter mé -
sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85/A.  §-ban,
valamint 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 vény
174/A.  § a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó sá -
gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl
 szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Kor mány tör vény ben meg ha tá ro zott ha tás kö re i -
ben ter mé szet vé del mi ha tó ság ként

a) a mi nisz tert,
b) az OKTVF-t,
c) a fel ügye lõ sé get,
d) a fõ vá ro si fõ jegy zõt,
e) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét

je lö li ki.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal egé szül ki:
„13/A.  § A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII.

tör vény 67.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ter mé szet vé del mi
ha tó ság ként a mi nisz ter jár el.”

3.  §

Az R. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28.  § A Kor mány
a) a mi nisz tert,
b) az OKTVF-t,
c) a fel ügye lõ sé get,
d) a fõ vá ro si fõ jegy zõt,
e) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét

ter mé szet vé del mi szak ha tó ság ként je lö li ki.”
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4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 28/A.  §-sal egé szül ki:

„28/A.  § A mi nisz ter ter mé szet vé del mi szak ha tó ság -
ként mû kö dik köz re a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás -
ról, valamint a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény

a) 21.  § (2) be kez dés ében és 33.  § (2) be kez dé sé ben,
valamint

b) vé dett ter mé sze ti te rü let ese tén a 22.  § (3) be kez dé -
sé ben és 24.  § (2) be kez dé sé ben

fog lalt el já rá sok ban.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te IV. rész 1. pont ja C) al -
pont já nak fel ve ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TER -
MÉ SZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG]

„C) Il le té kes sé gi te rü le te a ren de let 20.  §-ában,
valamint 34.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok te kin te -
té ben”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le te IV. rész 6. pont ja C) al -
pont já nak fel ve ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉ SZET -
VÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG]

„C) Il le té kes sé gi te rü le te a ren de let 20.  §-ában,
valamint 34.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok te kin te -
té ben”

(3) Az R. 1. szá mú mel lék le te IV. rész 8. pont ja C) al -
pont já nak fel ve ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG]

„C) Il le té kes sé gi te rü le te a ren de let 20.  §-ában,
valamint 34.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok te kin te -
té ben”

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de tését kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

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

A Kormány
107/2007. (V. 9.) Korm.

rendelete

az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (7) be kez dé sé nek f) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok ról  szóló,
2006. má jus 17-i 842/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let (a továb biak ban: EK ren de let) ren del ke zé se i -
nek meg sér té se ese tén a 3.  §-ban meg ha tá ro zott ha tó ság
flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok kal kap cso la tos te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó bír sá got szab hat ki.

2.  §

(1) A bír ság össze ge az EK ren de let

a) tá ro zás ról  szóló 3. cik ké nek szi vár gás el len õr zés re
vo nat ko zó (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg sze gé se ese tén
az érin tett be ren de zés ben vagy rend szer ben tá rolt flu or tar -
tal mú üveg ház ha tá sú gáz név le ges töl tet tö me gé nek min -
den ki lo gramm ja után 2000 fo rint, de leg alább 50 000 fo -
rint,

b) tá ro zás ról  szóló 3. cik ké nek szi vár gás ész le lõ rend -
sze rek be sze re lé sé re vo nat ko zó (3) be kez dé sé ben fog lal -
tak meg sze gé se ese tén 200 000 fo rint,

c) tá ro zás ról  szóló 3. cik ké nek nyil ván tar tás ve ze té sé re 
vo nat ko zó (6) be kez dé sé ben fog lal tak meg sze gé se ese tén
100 000 fo rint,

d) vissza nye rés rõl  szóló 4. cik ké nek (1)–(3) be kez dé -
sé ben fog lal tak meg sze gé se ese tén az érin tett be ren de zés -
ben, rend szer ben vagy nagy fe szült sé gû kap cso ló szer ke -
zet ben tá rolt flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz név le ges
töl tet tö me gé nek min den ki lo gramm ja után 2000 fo rint, de
leg alább 50 000 fo rint,

e) kép zés rõl és ké pe sí tés rõl  szóló 5. cik ké nek kép zett
sze mély zet re vo nat ko zó (3)–(4) be kez dé sé ben fog lal tak
meg sze gé se ese tén 50 000 fo rint tól 500 000 fo rin tig ter jed,

f) je len tés té te li kö te le zett ség rõl  szóló 6. cik ké ben fog -
lal tak meg sze gé se ese tén 100 000 fo rint,

g) cím ké zés rõl  szóló 7. cik ké ben fog lal tak meg sze gé se
ese tén be ren de zés ként és tar tá lyon ként 50 000 fo rint,
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h) fel hasz ná lás el len õr zé sé rõl  szóló 8. cik ké ben fog lal -
tak meg sze gé se ese tén a fel hasz nált flu or tar tal mú üveg -
ház ha tá sú gáz tö me gé nek min den ki lo gramm ja után
2000 fo rint, de leg alább 100 000 fo rint,

i) for ga lom ba ho za tal ról  szóló 9. cik ke (1) bekezdé -
sében fog lal tak meg sze gé se ese tén 100 000 fo rint tól
1 000 000 fo rin tig ter jed.

(2) A bír ság össze gé nek meg ál la pí tá sá nál a bír sá got ki -
sza bó ha tó ság mér le ge li az (1) be kez dés e) pont ja ese té ben 
a nem szak sze rû te vé keny ség ve szé lyes sé gét a kör nye zet -
re, az i) pont ese té ben a ter mé kek ben és be ren de zé sek ben
tá rolt flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz ve szé lyes sé gét a
kör nye zet re.

3.  §

(1) A bír ság ki sza bá sá ra – a (2)–(4) be kez dés ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet -
vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség jo go sult. Az egyes üveg -
ház ha tá sú gá zok kal kap cso la tos te vé keny sé gek és al kal -
ma zá sok el len õr zé sét a bír ság ki sza bá sá ra jo go sult ha tó -
ság vég zi el.

(2) A 2.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban, valamint a
h) pont ban fog lal tak ese tén, ha az érin tett al kal ma zás tûz -
vé del mi rend szer vagy tûz ol tó ké szü lék, az ille té kes hi va -
tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság jo go sult el jár ni.

(3) A 2.  § (1) be kez dé sé nek g) és i) pont já ban fog lal tak
ese tén az ille té kes fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség jo go sult 
el jár ni. Amennyi ben az érin tett al kal ma zás tûz vé del mi
rend szer, az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
jo go sult az el já rás ra.

(4) A Ma gyar Hon véd ség lé te sít mé nyei te kin te té ben a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó -
sá gi Hi va ta la jo go sult el jár ni.

4.  §

(1) A bír sá got a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá -
mí tott 15 na pon be lül kell meg fi zet ni.

(2) A bír ság ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro zat ban ren del kez -
ni kell ar ról a szám la szám ról is, amely re a bír sá got meg
kell fi zet ni.

(3) A bír sá got ki sza bó ha tó ság a bír sá go lás sal egy ide jû -
leg kö te le zi a 2.  § sze rin ti jog sza bály sér tõt, hogy a jog sza -
bály ban fog lal tak nak 30 na pon be lül te gyen ele get. A kö -
te le zett ség tel je sí té sé rõl írás ban ér te sí te ni kell a ha tó sá got.

(4) Amennyi ben a jog sza bály sér tõ 30 na pon be lül nem
tesz ele get a bír sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat jog sza bá lyok
be tar tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sé nek, is mé telt bír ság -
nak van he lye.

5.  §

Az EK ren de let ben elõ írt kö te le zett sé gek el mu lasz tá sá -
nak a kör nye zet re gya ko rolt ve szé lyes sé gét mér le gel ve a
bír sá got ki sza bó ha tó ság kez de mé nyez he ti az en ge dé lye zõ 
ha tó ság nál a te vé keny ség foly ta tá sá nak be szün te té sét.

6.  §

Az EK ren de let 13. cik ke (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott je len tés té telt a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter
tel je sí ti.

7.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 4-én lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú
gá zok ról  szóló, 2006. má jus 17-i 842/2006/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let 3., 6. és 13. cik ké nek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

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

A Kormány
108/2007. (V. 9.) Korm.

rendelete

a kettõs felhasználású termékek és technológiák
külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló

50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az euró 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, valamint egyes tör vényi ren del -
ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
140.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, valamint a 14.  § vo nat ko zá sá ban a ke res ke de lem rõl
 szóló 2005. évi CLXIV. tör vény 12.  §-a (1) be kez dé sé nek
g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a
kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 26.  §-ában fog lalt ren del ke zés re,

– az 1997. évi CIV. tör vénnyel ki hir de tett, a ve gyi fegy -
ve rek ki fej lesz té sé nek, gyár tá sá nak, fel hal mo zá sá nak és
hasz ná la tá nak ti lal má ról, valamint meg sem mi sí té sé rõl
 szóló, Pá rizs ban, 1993. ja nu ár 13-án alá írt egyez ménnyel,

– az 1970. évi 12. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett,
az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Köz gyû lé sé nek XXII.
ülés sza kán, 1968. jú ni us 12-én el ha tá ro zott, a nuk le á ris
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fegy ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ról  szóló szer -
zõ dés sel,

– 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 ki fej lesz té sé -
nek, 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 ménnyel össz hang ban
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák kül ke -
res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló 50/2004.
(III. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A ren de let ha tá lya az aláb bi ak ra ter jed ki:
a) a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák 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 (a továb biak ban: 1334/2000/EK ta ná csi ren de let)
ha tá lya alá tar to zó ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech -
no ló gi ák transz fer je, és az Euró pai Unió te rü le tén kí vül re
irá nyuló ex port ja;

b) az 1334/2000/EK ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó 
ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek nek és tech no ló gi ák nak az
Euró pai Uni ón kí vü li or szá gok ból a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le té re tör té nõ be ho za ta la, to váb bá bár mely egyéb ter -
mék vagy tech no ló gia be ho za ta la, amennyi ben az expor -
táló or szág ille té kes ha tó sá ga az ex port jó vá ha gyá sá nak
fel té te le ként a ma gyar ál lam hi va ta los ga ran cia vál la lá sát
(Nem zet kö zi Im port iga zo lás) igény li;

c) a ve gyi fegy ve rek ki fej lesz té sé nek, gyár tá sá nak, fel -
hal mo zá sá nak és hasz ná la tá nak ti lal má ról, valamint meg -
sem mi sí té sé rõl  szóló, Pá rizs ban, 1993. ja nu ár 13-án alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1997. évi CIV. tör vénnyel 
ki hir de tett, a ve gyi fegy ve rek ki fej lesz té sé nek, gyár tá sá -
nak, fel hal mo zá sá nak és hasz ná la tá nak ti lal má ról,
valamint meg sem mi sí té sé rõl  szóló, Pá rizs ban, 1993. ja -
nuár 13-án alá írt egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény) 1. Mel lék le té nek ha tá lya alá tar to zó ve gyi anya gok -
nak az Euró pai Unió te rü le tén kí vül re irá nyuló ex port ja és
az  Európai Uni ón kí vü li or szá gok ból tör té nõ be ho za ta la;

d) az Egyez mény 1. Mel lék le té nek ha tá lya alá tar to zó
ve gyi anya gok nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re vagy
annak te rü le té rõl tör té nõ transz fer je.”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-a h) pont já nak ha) al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban
h) Be ho za tal:]
„ha) olyan ke res ke del mi ügy let, amely nek so rán az

 Európai Kö zös ség vám te rü le tén kí vü li te rü let rõl a Kö zös -

sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló 2913/1992/EGK ta -
ná csi ren de let (a továb biak ban: Kö zös sé gi Vám kó dex)
4. Cik ké nek (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott „nem kö zös -
sé gi árut” hoz nak be a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re, ide -
ért ve a vám sza bad te rü let re, illetve a tran zit te rü let re tör té -
nõ be ho za talt is;”

(2) Az R. 2.  §-ának p) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„p) Transz fer: az 1334/2000/EK ta ná csi ren de let

IV. mel lék le té ben fel so rolt ket tõs fel hasz ná lá sú, valamint
az Egyez mény 1. Mel lék le té nek ha tá lya alá tar to zó ter mé -
kek nek a Kö zös ség Vám te rü le tén be lü li át adá sa.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki az I. Rész elõtt:
„3/A.  § (1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé get

csak az foly tat hat ja, akit a Hi va tal nyil ván tar tás ba vett.
(2) A nyil ván tar tás ba vé te li ké rel mé hez a ké rel me zõ nek 

be kell nyúj ta nia
a) az adó szá mát (adó azo no sí tó je let);
b) a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi

CXXVI. tör vény 17.  §-ában meg ha tá ro zott VPID szá mát;
c) az ügy fe let hi te le sen azo no sí tó ira tot vagy annak hi -

te les má so la tát (cég ki vo nat, ala pí tó ok irat, sze mély azo no -
sí tó iga zol vány);

d) az ügy fél ré szé rõl kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult
sze mély alá írá sá nak hi te les sé gét ta nú sí tó irat (alá írá si cím -
pél dány, sze mély azo no sí tó iga zol vány) má so la tát;

e) jogi sze mély ese té ben a Hi va tal lal  való kap cso lat tar -
tás ra fel ha tal ma zott sze mély kép vi se le ti jo go sult sá gát iga -
zo ló ira tot;

f) a jogi sze mély – ve ze tõ je ál tal jó vá ha gyott – „Bel sõ
El len õr zé si Prog ram”-ját.

(3) A (2) be kez dés f) pont já ban em lí tett Bel sõ El len õr -
zé si Prog ram:

a) ren del ke zik az e ren de let ha tá lya alá esõ te vé keny -
ség re vo nat ko zó va la mennyi irat nyil ván tar tá sá nak ki ala -
kí tá sá ról;

b) sza bá lyoz za az e ren de let ha tá lya alá esõ te vé keny -
ség ben részt vevõ sze mé lyek fel adat kö rét és fe le lõs sé gét;

c) sza bá lyoz za az 1334/2000/EK ren de let, valamint
e ren de let elõ írásainak vál la la ton (in téz mé nyen) be lü li be -
tar ta tá sát;

d) in téz ke dé si terv ben ren del ke zik az eset le ges jog sér -
tés kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sá ról.

(4) A Hi va tal ellen õr zi, hogy a Bel sõ El len õr zé si Prog -
ram a (3) be kez dés ben fog lal tak nak ele get tesz-e.

(5) Ha az ügy fél a (2)–(3) be kez dé sek ben fog lal tak nak
ele get tett, és a Hi va tal meg ál la pít ja, hogy a Bel sõ El len õr -
zé si Prog ram a (3) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe lel, a
Hi va tal az ügy fe let nyil ván tar tás ba ve szi. A nyil ván tar tás -
ba vett ügy fél a nyil ván tar tá si ada tok ban be kö vet ke zett
vál to zás ról ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a Hi va talt.
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(6) A 4.  § (1) be kez dés c) és d) pont ja i ban fog lalt ál ta lá -
nos en ge dé lyek alap ján foly ta tott és a 4.  § (6) be kez dé sé -
ben, valamint a 14.  §-ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek
vég zé sé hez ele gen dõ a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem 
be nyúj tá sa.”

4.  §

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

„(2) Az (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti ex port en ge -
dé lyek irán ti ké rel met az 1334/2000/EK ta ná csi ren de let
III.a mel lék le té ben köz zé tett kö zös sé gi for ma nyom tat vá -
nyon kell a Hi va tal hoz be nyúj ta ni. A for ma nyom tat ványt
tel jes egé szé ben ki kell töl te ni, és azt az ex por tõr cég jegy -
zés re jo go sult kép vi se lõ jé nek kell alá ír nia. Ha az ügy fél a
ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta be, a Hi va tal a ké re lem be ér -
ke zé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül – meg fe le lõ ha tár idõ 
meg je lö lé se és a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re tör té nõ
fi gyel mez te tés mel lett – hi ány pót lás ra hív ja fel. A ké re -
lem ben sze rep lõ adat ban be kö vet ke zett vál to zás ról a ké -
rel me zõ ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a Hi va talt. A ké re lem -
ben, valamint az ah hoz csa tolt ok má nyok ban fog lalt va la -
mennyi adat és in for má ció  valódiságáért a ké rel me zõ a fe -
le lõs.”

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

„(5) Az (1) be kez dés sze rin ti ex port en ge dé lyek alap ján
le bo nyo lí tott ki vi tel ok má nya it az ex por tõr nek – a szék he -
lyén – annak a nap tá ri év nek a vé gé tõl szá mí tott öt évig
kell meg õriz nie, amely ben az ügy le tek le bo nyo lí tá sa meg -
tör tént.”

(3) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az Egyez mény 1. Mel lék le té nek ha tá lya alá tar to zó 

ve gyi anya gok nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té rõl tör té -
nõ transz fer je, valamint az 1334/2000/EK ta ná csi ren de let
II. mel lék le té ben fel so rolt or szá gok ba tör té nõ ex port ja
ese tén a le bo nyo lí tást vég zõ ter mé sze tes vagy jogi sze -
mély kö te les a ter mék nek vagy tech no ló gi á nak a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le té rõl tör té nõ ki szál lí tá sát köve tõen
10 na pon be lül az e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben sze -
rep lõ Nem zet kö zi Transz fer Nyi lat ko za ton a Hi va tal nak
je len tést ten ni.”

5.  §

Az R. 5.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem hez csa tol ni kell a Vég fel hasz ná lói Nyi lat ko -
za tot (a továb biak ban: Nyi lat ko zat). A Nyi lat ko zat nak tar -
tal maz nia kell:]

„c) a ter mék fel hasz ná lá sá nak egy ér tel mû meg ha tá ro zá -
sát és pon tos ren del te té si he lyét;”

6.  §

Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az 1334/2000/EK ta ná csi ren de let I. mel lék le té ben 
fel so rolt ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák
ex port já hoz a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek tí pu sa i ra
vagy ka te gó ri á i ra  szóló, egy ex por tõr re és egy vagy több
meg ha tá ro zott ren del te té si or szág ra ér vé nyes Glo bál
 Exportengedély ad ha tó ki.”

7.  §

Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az 1334/2000/EK ta ná csi ren de let I. mel lék le té ben 
fel so rolt – a IV. mel lék let II. ré szé ben rész le te zet tek ki vé -
te lé vel – ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák
ex port já hoz, illetve Kö zös sé gen be lü li transz fer jé hez,
valamint a ter mé sze tes sze mé lyek ha tár át lé pé sé vel járó, a
Kö zös ség te rü le tén kí vül re tör té nõ tech no ló gia át adás hoz
Nem ze ti Ál ta lá nos Ex port en ge dély ad ha tó ki.”

8.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Hi va tal az en ge dé lye ket a kül ügy mi nisz ter és
– az ügy tár gyá tól füg gõ en – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, 
a Vám- és Pénz ügy õr ség or szá gos pa rancs no ka, az Or szá -
gos Atom ener gia Hi va tal fõ igaz ga tó ja és az ille té kes nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tó i nak hoz zá já ru lá sa
ese tén adja ki.

A kül ügy mi nisz tert kü lön in do ko lá si kö te le zett ség nem
ter he li, amennyi ben a kül- és biz ton ság po li ti ká ért  való fe -
le lõs sé ge kö ré ben, az 1334/2000/EK ta ná csi ren de let
8. Cik ke c) be kez dé sé ben fog lalt meg fon to lá sok alap ján
ta gad ja meg hoz zá já ru lá sát az en ge dély ki adá sá hoz.”

(2) Az R. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A 4.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze rin ti en -
ge dély ké rel me ket a Hi va tal el uta sít ja, az ér vé nyes en ge dé -
lye ket vissza von ja vagy fel füg gesz ti, amennyi ben:

a) az 1334/2000/EK ta ná csi ren de let 8. Cik ke sze rin ti
fel té te lek nem tel je sül nek;

b) a Hi va tal tu do mást sze rez ar ról, hogy az ex por tõr
vagy az üz le ti part ne re a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek re
és tech no ló gi ák ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat vagy nem zet -
kö zi elõ írásokat meg sér tik, ezek kel el len té tes te vé keny sé -
get foly tat nak;
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c) az ex por tõr az en ge dély hez kap cso ló dó bár mely fel -
té telt nem tel je sí ti vagy  valótlan ada to kat kö zöl;

d) a Ma gyar Köz tár sa ság nak a nem zet kö zi non-pro li fe -
rá ci ós re zsi mek ben és egyéb nem zet kö zi meg ál la po dá sok -
ban vál lalt kö te le zett sé gei tel je sí té sét, illetve nem zet biz -
ton sá gi ér de ke it sér ti vagy ve szé lyez te ti;

e) a ké rel me zõ a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott bel sõ ex port -
el len õr zé si rend sze rét a jog sza bály ban, illetve az en ge -
dély ben meg ha tá ro zott fel té te lek tõl el té rõ en mû köd te ti.”

9.  §

Az R. II. Ré szé nek címe he lyé be a kö vet ke zõ cím lép:

„A KETTÕS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK,
TECHNOLÓGIÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK EURÓPAI

UNIÓN KÍVÜLI ORSZÁGOKBÓL MAGYARORSZÁGRA 
TÖRTÉNÕ BEHOZATALA

ÉS NYÚJTÁSA, VALAMINT EURÓPAI UNIÓN BELÜLI
TRANSZFERJE”

10.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) Az Euró pai Kö zös ség vám te rü le tén kí vül rõl a

3. szá mú mel lék let a) ré szé ben sze rep lõ Nem zet kö zi Im -
port iga zo lás sal hoz ha tók be a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
té re azok az 1.  §-ban em lí tett ter mé kek, tech no ló gi ák és
szol gál ta tá sok:

a) ame lyek ese té ben a szár ma zá si or szág ha tó sá ga
igény li annak ki ál lí tá sát, vagy

b) ame lyek az Egyez mény 1. Mel lék le té nek ha tá lya alá 
tar toz nak.

(2) Nem zet kö zi Im port iga zo lás szük sé ges
a) a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek nek és tech no ló gi ák -

nak az e ren de let 2.  §-ának h) pont ja sze rin ti be ho za ta lá -
hoz;

b) a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek kel és tech no ló gi ák -
kal foly ta tott bró ker te vé keny ség hez;

c) a tech no ló gia, szoft ver, mû sza ki adat e-mai len,
elekt ro ni kus adat hor do zón, fa xon vagy egyéb elekt ro ni -
kus úton tör té nõ be ho za ta lá hoz.”

11.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § Az Egyez mény 1. Mel lék le té nek ha tá lya alá tar -

to zó ve gyi anya gok nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re
tör té nõ transz fer je ese tén az ügy fél kö te les a ter mék nek
vagy tech no ló gi á nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re tör -
té nõ be szál lí tá sát köve tõen 10 na pon be lül az e ren de let
4. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ Nem zet kö zi Transz fer
Nyi lat ko za ton a Hi va tal nak je len tést ten ni.”

12.  §

(1) Az R. 19.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha tá ro za tát a Hi va tal az ügy tár gyá tól füg gõ en a kül -
ügy mi nisz ter, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, a Vám- és
Pénz ügy õr ség or szá gos pa rancs no ka, az Or szá gos Atom -
ener gia Hi va tal fõ igaz ga tó ja és az ille té kes nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tó i nak hoz zá já ru lá sa ese tén adja
ki.”

(2) Az R. 19.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Iga zo lás ki adá sát a Hi va tal meg ta gad ja, illetve a ki -
adott Iga zo lást vissza von ja, ha”

13.  §

Az R. 21.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ har ma dik
mon dat tal egé szül ki:

„A ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé ges irat a ké rel me zõ
nyi lat ko za tá val nem pó tol ha tó.”

14.  §

Az R. 22.  §-a az aláb bi (4)–(6) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Aki az e ren de let ben meg ha tá ro zott ket tõs fel hasz -

ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák kül ke res ke del mi for gal -
mát, ide ért ve annak transz fer jét is, ille tõ leg mû sza ki se gít -
ség nyúj tá sát vagy igény be vé te lét nem az en ge dély ben
fog lal tak sze rint vég zi, illetve a kü lön jog sza bály ban vagy
az e ren de let ben fog lalt kö te le zett sé ge ket nem tel je sí ti, öt -
száz ezer fo rint tól tíz mil lió fo rin tig ter je dõ bír ság gal sújt -
ha tó.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti bír ság meg ál la pí tá sá ra a Hi -
va tal vagy a Vám- és Pénz ügy õr ség jo go sult.

(6) A (4) be kez dés sze rin ti bír ság meg fi ze té se kész -
pénz ben, kész pénz-át uta lá si meg bí zás sal vagy meg ha tá ro -
zott szám la szám ra tör té nõ be fi ze tés sel, át uta lás sal tör tén -
het, amely a ki ro vó ha tó ság be vé te lét ké pe zi.”

15.  §

Az R. 22.  §-a után az R. a kö vet ke zõ III. Résszel
(22/A.  §-sal) egé szül ki:

„III. Rész

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK HATÁRÁTLÉPÉSÉVEL 
MEGVALÓSULÓ TECHNOLÓGIAÁTADÁS

22/A.  § Az e ren de let ben fog lalt ren del ke zé se ket a ter -
mé sze tes sze mé lyek ha tár át lé pé sé vel meg valósuló tech no -
ló gia át adás ra is al kal maz ni kell.”
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16.  §

Az R. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„24.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég -

re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:
a) a Ta nács 1334/2000/EK ren de le te (2000. jú ni us 22.)

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;

b) a Ta nács 2000/401/KKBP együt tes fel lé pé se (2000.
jú ni us 22.) bi zo nyos ka to nai vég fel hasz ná lá sok kal kap -
cso la tos mû sza ki tá mo ga tás el len õr zé sé rõl.”

17.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép, to váb bá az R. az e ren de let 2. szá mú mel lék -
le te sze rin ti 4. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

18.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 60. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után meg in dí tott
ügyek ben kell al kal maz ni.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt al kal ma zott ûr -
lapok e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 90 na pig fel -
hasz nál ha tók.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 4.  §-ának (3) és (4) be kez dé se, 8.  §-ának
(2) be kez dé se és 16.  §-ának (2) be kez dé se.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 6.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 7.  §-ának (4) be -

kez dé sé ben, 8.  §-ának (4) be kez dé sé ben, valamint
18.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az Iro dá nak” szö veg rész
he lyé be az „a Hi va tal nak” szö veg,

b) az R. 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az Iro dá nál”
szö veg rész he lyé be az „a Hi va tal nál” szö veg,

c) az R. 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az Iro dá val”
szö veg rész he lyé be az „a Hi va tal lal” szö veg,

d) az R. 2.  §-ának b)–e) és p) pont já ban, 3.  §-ának
(3) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 8.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, a 10.  §-át meg elõ zõ al cím ben,
10.  §-ában, 11.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, 12.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban, a 2. szá mú mel lék le té ben
az „1334/2000/EK ren de let” szö veg rész he lyé be az
„1334/2000/EK ta ná csi ren de let” szö veg
lép.

19.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1334/2000/EK ren de le te (2000. jú ni us 22.)
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;

b) a Ta nács 2000/401/KKBP együt tes fel lé pé se (2000.
jú ni us 22.) bi zo nyos ka to nai vég fel hasz ná lá sok kal kap -
cso la tos mû sza ki tá mo ga tás el len õr zé sé rõl.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let az 50/2004. (III. 23.) Korm. ren de let hez]

A) A Nemzetközi Importigazolás mintája

HIVATALI HASZNÁLATRA (ki töl tés után)! FOR OFFICIAL USE (af ter comp le ti on)

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

REPUBLIC OF HUNGARY
HUNGARIAN TRADE LICENSING OFFICE

NEMZETKÖZI IMPORTIGAZOLÁS

(Ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek be ho za ta lá hoz)

INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE

(For the im port of du al-use go ods)

Iga zo lás szá ma (Cer ti fi ca te Num ber):

1. Ma gyar im por tõr adó szá ma (Tax Num ber):
  VPID szám (Cus toms Iden ti fi ca ti on Num ber):
  Név (Name):
  Cím (Add ress) – utca, ház szám (Stre et, num ber):

  Hely ség, or szág (City, co unt ry):
  Irá nyí tó szám (Pos tal Code):

2. Ex por tõr (Ex por ter):

  Név (Name):
  Cím (Add ress) – utca, ház szám (Stre et, num ber):

  Hely ség, or szág (City, co unt ry):
  Irá nyí tó szám (Pos tal Code):

3.
A TERMÉK LEÍRÁSA
(Desc rip ti on of Go ods)

ELLENÕRZÉSI J. SZÁM
 (Cont rol List Num ber)

VÁMTARIFA SZÁM
(CN Code)

MENNYISÉG
(Qu an tity)

ÖSSZÉRTÉK (Va lue):

4. A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ré szé re fenn tar tott hely (Re ser ved for the Aut ho rity).
Iga zo lás: Iga zol juk, hogy a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján ha tó sá gi fel ügye le tet gya ko rol a fen ti ter mé kek be ho za ta la és fel hasz ná lá sa fe let t.

(Cer ti fi ca ti on: This is to cer ti fy that the Hun ga ri an Tra de Li cen sing Of fi ce su per vi ses the im port and the use of the abo ve pro ducts.
A copy of this cer ti fi ca ti on is pla ced in the of fi ci al fi les.)

 ........................................ ......................................... 

dá tum (Date) pe csét (Stamp) az ille té kes ügy in té zõ
(De sig na ted ex port

cont rol of fi ci al)

Ezen iga zo lás ér vé nyét vesz ti, ha a ki bo csá tást kö ve tõ hat hó na pon be lül nem mu tat ják be az ille té kes kül föl di ha tó ság nál.
(This do cu ment ce a ses to be va lid un less pre sen ted to the com pe tent fo re ign aut ho ri ti es wit hin six months from its date of is sue.)
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B) A Végsõ címzetti és Vásárlói Nyilatkozat mintája

HIVATALI HASZNÁLATRA (ki töl tés után)!

VÉGSÕ CÍMZETTI ÉS VÁSÁRLÓI NYILATKOZAT IMPORT ESETÉN

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
MAGYAR KERESKEDELMI 
ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

A Hi va tal töl ti ki!
Iga zo lás szá ma:

1. Vég sõ cím zett adó szá ma:
Név:
Cím (utca, ház szám):
Hely ség, or szág:
Irá nyí tó szám:
Ügy in té zõ neve:
Te le fon szá ma:
Cég jegy zék szá ma:

2. Ex por tõr:
Név:
Cím (utca, ház szám):
Hely ség, or szág:
Irá nyí tó szám:
Ügy in té zõ neve:
Te le fon szá ma:
Cég jegy zék szá ma:

3. A TERMÉK LEÍRÁSA ELLENÕRZÉSI JEGYZÉK
SZÁM

VÁMTARIFA SZÁM

ÖSSZÉRTÉK:

4. AZ 1. PONTBAN MEGNEVEZETT VÉGSÕ CÍMZETT RÉSZLETES NYILATKOZATA A TERMÉK FELHASZNÁLÁ-
SÁRÓL:

5. KIEGÉSZÍTÕ INFORMÁCIÓK (Min den egyéb té nye zõ, ami figye lembe ve en dõ az ex port en ge dély-ké re lem el bí rá lá sá nál.):

6. A VÉGSÕ CÍMZETT VAGY VÁSÁRLÓ IGAZOLÁSA (Ezt a pon tot kell alá ír nia az 1. pont ban meg ha tá ro zott vég sõ cím zett -
nek és a vá sár ló nak, ha ez utób bi nem azo nos a vég sõ cím zet tel. Amennyi ben a vég sõ cím zett nem is mert, ezt a pon tot a vá sár ló -
nak kell alá ír nia.)

Iga zol juk, hogy min den fel tün te tett adat a leg jobb tu dá sunk sze rint pon tos és igaz, és nem is me rünk sem mi lyen, ve lük el len té tes
más in for má ci ót. Azon nal ki egé szí tõ nyi lat ko za tot kül dünk a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal nak, amennyi ben bár -
mi lyen tény be li vagy ter ve zett vál to zás me rül fel a nyi lat ko zat ban rög zí tet tek hez ké pest annak el ké szí té se után. Vál lal juk, hogy a
4. pont ban le írt ter mék(ek) nem ke rül nek re ex port ra, új ra ér té ke sí tés re vagy el adás ra (1) egyet len olyan or szág ba sem, aho vá az
ex port nem en ge dé lye zett, vagy (2) egyet len olyan sze mély nek sem, amennyi ben jog gal fel té te lez he tõ, hogy a ter mé ke(ke)t köz -
vet ve vagy köz vet le nül a fen ti nyi lat ko zat tal vagy vo nat ko zó jog sza bállyal el len té te sen bir to kol nák.

VÉGSÕ CÍMZETT VÁSÁRLÓ

................................................................... ...................................................................

(a vég sõ cím zett vagy kép vi se lõ jé nek alá írá sa) (a vá sár ló vagy kép vi se lõ jé nek alá írá sa)

................................................................... ...................................................................

dá tum (Date): dá tum (Date):
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C) A Szállítási Tanúsítvány mintája

HIVATALI HASZNÁLATRA (ki töl tés után)!                        FOR OFFICIAL USE (Af ter comp le ti on)

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
MAGYAR KERESKEDELMI 
ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

REPUBLIC OF HUNGARY 
HUNGARIAN TRADE LICENSING OFFICE

SZÁLLÍTÁSI TANÚSÍTVÁNY

(Ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek be ho za ta lá hoz)

DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE

(For the im port of du al-use go ods)

1. Ex por tõr (Ex por ter):

Név (Name):

Cím (Add ress) – utca, ház szám (Stre et, num ber):

Hely ség, or szág (City, co unt ry):

Irá nyí tó szám (Pos tal Code):

2. A ha tó ság töl ti ki (For of fi ci al use)!
Je len Szál lí tá si Ta nú sít vány az aláb bi ak ban fel so rolt és az
aláb bi sz. Nem zet kö zi Im port iga zo lás ban sze rep lõ ter mé kek -
re vo nat ko zik:
(This cer ti fi ca ti on app li es to the com mo di ti es desc ri bed be -
low, shown on IIC No. be low):

3. Be ér ke zés he lye (Ar ri ved at):

4. A ma gyar im por tõr adó szá ma:

Név (Name):

Cím (Add ress) – utca, ház szám (Stre et, num ber):

Hely ség, or szág (City, co unt ry):

Irá nyí tó szám (Pos tal Code):

5. Be ér ke zés dá tu ma (Date of ar ri val):

6. Szál lí tó esz köz neve, szál lí tá si bi zony lat szá mok
(Name of car ri er, num bers on bills of la ding, air way bills,
etc.):

7. A TERMÉK LEÍRÁSA
(Desc rip ti on of Go ods)

ELLENÕRZÉSI JEGYZÉK
SZÁM

(Cont rol List Num ber)

VÁMTARIFA SZÁM
(CN Code)

ÖSSZÉRTÉK (Va lue):

8. A vám ha tó ság töl ti ki!
(To be comp le ted by Cus toms)

Kör zet szám:
(Re gi on No.)

pe csét
(stamp)

Ta nú sít vány: Ta nú sít juk, hogy a fen ti ter mé ke ket a Ma gyar Köz tár sa ság jog sza bá lya i nak meg -
fele lõen le szál lí tot ták.
Cer ti fi ca ti on: It is he re by cer ti fi ed that the go ods spe ci fi ed abo ve have been de li ve red in comp -
liance with the laws in for ce of the Re pub lic of Hun ga ry.

..................................................................
dá tum (Date)

..................................................................
alá írás (Sig na tu re)
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2. számú melléklet a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelethez

„4. szá mú mel lék let az 50/2004. (III. 23.) Korm. ren de let hez

NEMZETKÖZI TRANSZFER NYILATKOZAT
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Ügy fél neve: VPID szá ma: Ügy in té zõ ada tai:

Transz fer idõ pont ja:

Té te lek le írá sa:

Név: TJTSZ szám: CAS szám: Mennyi ség/T:

Szár ma zá si or szág: Cím zett or szág:

Vég sõ Cím zet tek fel so ro lá sa:

Cím zett neve: Ter mék CAS szá ma: Ter mék mennyi sé ge:

”

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
37/2007. (V. 9.) OGY

határozata

népi kezdeményezésrõl*

Az Or szág gyû lés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé -
nye zés rõl szóló 1998. évi III. tör vé ny ren del ke zé sei sze rint 
meg tár gyal ta „A mûvi med dõ vé té tel fel té te le i nek szi go rí -
tá sá ról” tár gyú népi kez de mé nye zést, s ar ról a 2007. má jus 
7-i ülé sén a kö vet ke zõk sze rint dön tött:

Az Or szág gyû lés a népi kez de mé nye zés ben fog lal tak -
kal nem ért egyet.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 7-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
38/2007. (V. 9.) OGY

határozata

a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében
készített nemzeti stratégiai program

megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer
átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról

(2003–2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés
elfogadásáról, valamint a kábítószer-probléma

visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai
program elfogadásáról szóló

96/2000. (XII. 11.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja a Kor mány nak a ká bí tó -
szer-prob lé ma vissza szo rí tá sa ér de ké ben ké szí tett nem ze ti 
stra té gi ai prog ram meg va ló sulá sá ról, az el lá tó in téz mény -
rend szer át vizs gá lá sá ról és ha té kony ság vizs gá la tá ról
(2003–2005. évek vo nat ko zá sá ban) szóló je len té sét.

2. A ká bí tó szer-prob lé ma vissza szo rí tá sa ér de ké ben
ké szí tett nem ze ti stra té gi ai prog ram el fo ga dá sá ról szóló
96/2000. (XII. 11.) OGY ha tá ro zat 2. pont já nak c) al pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 7-i ülés nap ján fo gad ta el.



[Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy]
„c) há rom éven te tá jé koz tas sa az Or szág gyû lést, illetve

éven te az If jú sá gi, Szo ciá lis és Csa lád ügyi Bi zott sá got,
valamint az Egész ség ügyi Bi zott sá got a Prog ram meg va -
ló su lá sá ról, az el lá tó-in téz mény rend szer át vi lá gí tá sá ról és
hatékonyságvizsgálatáról.”

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
39/2007. (V. 9.) OGY

határozata

a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek
költségvetési támogatásáról*

I. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 33.  § (3) be kez dé se alap -
ján annak 1. szá mú mel lék le té nek I. fe je ze te 6. cí mé ben
elõ irány zott 110,0 mil lió fo rint tá mo ga tá si össze get a nem -

ze ti és et ni kai ki sebb sé gek szer ve ze tei szá má ra az Or szág -
gyû lés a je len ha tá ro zat mel lék le te sze rint oszt ja fel.

II. E költ ség ve té si tá mo ga tás a nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gek szer ve ze tei mû kö dé si költ sé ge i nek fedezésére
szolgál.

III. A költ ség ve té si tá mo ga tást a Pénz ügy mi nisz té rium
a kö vet ke zõk sze rint folyósítja:

a) egy összeg ben, amennyi ben az érin tett szer ve zet tá -
mo ga tá sa nem ha lad ja meg a 3 mil lió forintot,

b) két rész let ben, amennyi ben az érin tett szer ve zet tá -
mo ga tá sa meg ha lad ja a 3 mil lió forintot.

IV. E ha tá ro zat tal tá mo ga tás ban ré sze sí tett tár sa dal mi
szer ve zet a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról kö te les írás be li el -
szá mo lást ké szí te ni és leg ké sõbb 2008. ja nu ár 31-ig meg -
kül de ni az Or szág gyû lés Em ber i jogi, ki sebb sé gi, ci vil- és
val lás ügyi bi zott sá gá nak.

V. A költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ellen -
õrzése az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi
XXXVIII. tör vény 2.  §-a (5) be kez dé se alap ján tör té nik.

VI. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je
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Melléklet a 39/2007. (V. 9.) OGY határozathoz

Szer ve zet neve Ja vas lat

Aba ú ji El ma ra dott Tér ség Ci gány sá gá nak Fel zár kóz ta tá si Szer ve ze te 400 000

„Az Euró pai Unió Roma If jú sá gá ért” Egye sü let 1 000 000

Ba las sa gyar mat Kis tér sé gi Ci gány Szer ve zet 200 000

„BÁRKA” Köz hasz nú Egye sü let 200 000

B-A-Z Me gyei Ci vil Köz éle ti ek Szö vet sé ge 300 000

Bel sõ Tûz Egye sü let 250 000

„Bhim Rao” Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Hát rá nyos Hely ze tû If jak (Ma gya rok, Ro mák)
 Azonos Szin tû Ok ta tá sá ért Szo ciá lis, Kul tu rá lis és Ok ta tá si Egye sü let 300 000

Biz to sabb Jö võ ért Kis tér sé gi Köz hasz nú Egye sü let 100 000

Bog lár ka Et ni kai Ki sebb sé gi és Kul tu rá lis Egye sü let 100 000

Bony há di Füg get len Roma Egye sü let 150 000

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ro mák Ér dek vé del mi Egye sü le te Méra (RÉV Egye sü le tek Méra) 100 000

„CHUTUL KANO” Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Füg get len Ci gány Szer ve zet 400 000

Ci gány Fi a ta lok Kul tu rá lis Szö vet sé ge 500 000

Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Ba ra nya Me gyei Szö vet sé ge 200 000

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 7-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Szer ve zet neve Ja vas lat

Ci gány Kul tu rá lis Egye sü let Mán fa 300 000

Ci gány Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Egye sü let 750 000

Ci gány Sza bad idõ sport Klub 200 000

Ci gány Szo ciá lis és Mû ve lõ dé si Mód szer ta ni Bá zis 400 000

Ci gány Tu do má nyos és Mû vé sze ti Tár sa ság 800 000

Ci gá nyok és Et ni kai Ki sebb sé gek Ér de ke it Kép vi se lõ Egye sü let C.E.K.É.K.E. 200 000

Ci gá nyo kért az Euró pai Uni ó ban Egye sü let 600 000

Csong rád Me gyei Ci gá nyok De mok ra ti kus Szö vet sé ge 400 000

Dél-So mo gyi Ci gá nyok Köz hasz nú Szer ve ze te 800 000

Dél-Vi dék Kul tu rá lis Egye sü let 500 000

Dél-Za lai Ci gá nyo kért Egye sü let 400 000

Drá va völ gyi Ci gány Fi a ta lok Szö vet sé ge 100 000

Du nán tú li Roma Ve ze tõk Szö vet sé ge 100 000

Du na szek csõi Nagy csa lá do sok Egye sü le te 400 000

Együtt élés Ci gány Ér dek vé del mi Szer ve zet 200 000

Együtt élés Egye sü let 300 000

„Eöt vös Jó zsef” Ci gány–Ma gyar Pe da gó gi ai Tár sa ság 800 000

ETHNIX Mû vé sze ti és Ok ta tá si Egye sü let 400 000

EU-DROM Roma EU-In teg rá ci ót Elõ se gí tõ Egye sü let (EU DROM Egye sü let) 200 000

Fe hér folt Köz hasz nú Egye sü let 100 000

Fény sza rui Ro mák Be teg ség meg elõ zõ Egye sü le te (FRBE) 100 000

Fi a tal Ro mák Or szá gos Szö vet sé ge Jász fény sza rui Szer ve ze te (FIROSZ Jász fény sza rui Szer ve ze te) 300 000

Ga ra bon ci Ci gá nyo kért Egye sü let 600 000

Gör ge te gi Re gi o ná lis Ki sebb sé gi Fó rum 300 000

Gör ge te gi Ro má kért Egye sü let 200 000

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ci gá nyok Ér dek vé del mi Szö vet sé ge 600 000

Haj dú-Bi har Me gyei Ci gá nyok Ko or di ná ci ós Szer ve ze te 400 000

Haj dú had ház Roma Ér dek vé del mi Szö vet ség 400 000

Ha jós i Ci gány Ér dek vé del mi Egye sü let 200 000

Her nád vé csei Füg get len Ci gány szer ve zet 100 000

If jú sá gért Roma Egye sü let 200 000

„IGAZ SZÓ” MAGYARORSZÁGI ROMÁK FÜGGETLEN ORSZÁGOS ÉRDEKSZÖVETSÉGE 200 000

In teg rá ci ós Roma Szö vet ség 150 000

„Is merd meg Ön ma gad” Roma Ér dek vé del mi Egye sü let 100 000

Ist ván di Ci gány Kö zös sé gi Klub 100 000

Jász kis éri Et ni kai Szer ve zet 200 000

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Et ni kai Ér dek vé del mi Egye sü let 500 000

Jász sá gi Ci gá nyok Mun ka le he tõ sé gé ért Egye sü let 300 000

Jász sá gi Roma Pol gár jo gi Szer ve zet Egye sü let 400 000

Ka dar kú ti Roma Egye sü let 100 000

Ka ni zsa Csil la gai Mû vé sze ti Egye sü let 100 000

Ka pos szer da he lyi Ro má kért Egye sü let 100 000

Kár pá tia 2000 Szo ciá lis és Kul tu rá lis Egye sü let 100 000

Ker cse li ge ti Ki sebb sé gi Ér dek vé del mi Szer ve zet (K.K.É.SZ.) 100 000
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Szer ve zet neve Ja vas lat

Khe ta ni pe a Ro mák Össze fo gá sá ért Egye sü let 250 000

Kis ba jo mi Et ni kai Ci gány Szer ve zet 400 000

Ki sebb sé gi Kö zös sé gek Egye sü le te 500 000

Ki sebb sé gi Kö zös sé gi Ház Köz hasz nú Egye sü let 700 000

Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Szö vet sé ge 600 000

Kiút csak Mun ká val Egye sü let Al só szent már ton 300 000

Köz éle ti Roma Nõk Egye sü le te 600 000

Köz éle ti Roma Nõk Ke let-Ma gyar or szá gi Egye sü le te 400 000

Ku ta si Ci gány Szer ve zet 100 000

Ku ta si Et ni kai Szer ve zet (KESZ) 100 000

Lá bo di Ci gány Szer ve zet 100 000

Lun go Drom Or szá gos Ci gány Ér dek vé del mi és Pol gá ri Szö vet ség Mé rai Tag szer ve ze te 400 000

Ma gyar or szá gi Ci gány Szer ve ze tek Fó ru má nak Bor sod bó tai Szer ve ze te 100 000

Ma gyar or szá gi Ci gá nyok Nyelv õr zõ Egye sü le te 200 000

Ma gyar or szá gi Ci gá nyok Ön kor mány za ti Ér dek egyez te tõ- és Kép vi se le ti Szer ve ze te 100 000

Ma gyar or szá gi Jog sér tet te kért Egye sü let 400 000

Ma gyar or szá gi Nem ze ti sé gi Val lá si Kul tu rá lis Szer ve zet 600 000

Ma gyar or szá gi Roma Par la ment 650 000

Ma gyar or szá gi Roma Par la ment En csi Tag szer ve ze te 200 000

Ma gyar or szá gi Ro mák Ezo te ri kus Tár sa sá ga 300 000

Me zõ be ré nyi Ci gá nyo kért Egye sü let 100 000

Mi kei Ki sebb sé gi Fó rum 200 000

„Mil le ni u mi Ze ne kar” Köz hasz nú Egye sü let 250 000

Nagy ba jom és Vi dé ke Ci gány szer ve zet 200 000

Nagy do ro gi Ci gá nyo kért Egye sü let 200 000

Nagy ra dai Ci gá nyo kért Egye sü let 200 000

Nap ke rék Egye sü let 300 000

Né met ké ri Ci gány Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 100 000

Nóg rád Me gyei Ci gány Ki sebb sé gi Kép vi se lõk és Szó szó lók Szö vet sé ge 600 000

Or mán ság fej lesz tõ Tár su lás Egye sü let 400 000

Or szá gos Et ni kai Ki sebb sé gek Egye sü le te 600 000

Or szá gos Ha gyo mány õr zõ Ci gány egye sü let 100 000

Ózd Kék Si rály Ze nei Egye sü let 400 000

Pest szen ter zsé be ti Ci gány Nem ze ti sé gi Ér dek kép vi se let 300 000

PHRALIPE Füg get len Ci gány Szer ve zet Or szá gos Szer ve ze te – Köz pon ti Szer ve zet 1 000 000

PHRALIPE Füg get len Ci gány Szer ve zet Or szá gos Szer ve ze te, Her nád vé csei Tag szer ve ze te 100 000

Pro-Ma Fut ure (Jövõ a má ért) Ok ta tá si, Kul tu rá lis Egye sü let 900 000

Roma Dip lo má sok Or szá gos Szer ve ze te 300 000

Roma és Beás Ér dek vé del mi Szö vet ség 200 000

Roma Esély egyen lõ ség az Uni ós csat la ko zá sért 200 000

Roma Kul tu rá lis Klub egye sü let 250 000

Roma Nõ vé del mi Köz hasz nú Szer ve zet 400 000

Roma Pol gá ri Tö mö rü lés (RPt) 1 000 000

Roma Saj tó köz pont Köz hasz nú Egye sü let 700 000
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Szer ve zet neve Ja vas lat

Ro ma no Ka ra va no (Ci gány Ka ra ván) Roma Kul tu rá lis Egye sü let 800 000

ROMÉRO B-A-Z Me gyei Ci gány Ér tel mi sé gi Fi a ta lok Köz hasz nú Egye sü le te 500 000

Se ges di „Ka ra ván” Egye sü let 250 000

So mogy Me gyei Mi no ri tas Egye sü let 500 000

So mogy Me gyei Ro mák Egye sü le te 200 000

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyé ben élõ Ci gá nyok Egész ség ne ve lé sé ért Egye sü let 300 000

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Hát rá nyos Hely ze tû ek Esély te rem tõ Szö vet sé ge 200 000

Sze nyé ri Et ni kai Ci gány Szer ve zet 200 000

Szí nes Gyön gyök – Dél vi dé ki Roma Nõ kért Egye sü let 400 000

Tár sa dal mi Vissza il lesz ke dést Se gí tõ Egye sü let 200 000

Teg nap után Or szá gos Ci gány Kul tu rá lis Egye sü let 300 000

Ter ne Sha ve Ci gány Ér dek kép vi se le ti Szer ve zet 200 000

Test vé ri ség Kul tu rá lis és Sza bad idõ Sport egye sü let 100 000

„Ti sza rof fi Ci gá nyok Mun ka le he tõ sé gé ért Egye sü let” 200 000

Úji re gi Ci gá nyok Szer ve ze te 100 000

Utol só Pad ban Egye sü let 400 000

Vajsz ló és Vi dé ke Kul tu rá lis Egye sü let 100 000

Vas vár és Tér sé ge Ci gány Ér dek vé del mi Egye sü let 200 000

Zom bai Ro má kért Egye sü let 100 000

Ág fal vai Fú vós ze ne kar Egye sü let 100 000

Aj ka ren de ki Né met Nem ze ti sé gi Dal kör Kul tu rá lis Egye sü let 100 000

Al só gal lai Ba rá ti Egye sü let 200 000

Apá tist ván fal vai Fa lu szé pí tõ és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 200 000

Bá csal má si Né me tek Egye sü le te 300 000

Bács ka Né met Kul tu rá lis Egye sü let 300 000

„Bá nát” Szerb Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let 300 000

Ba ra nya Kul tu rá lis Egye sü let 200 000

Ba ra nyai Né met Ön kor mány za tok Szö vet sé ge 500 000

Ba ra nyai Né met Tánc egye sü let 300 000

Bá ta szé ki Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 300 000

Bat to nyai Ro má nok Nem ze ti sé gi Egye sü le te 500 000

Bé kés Me gyei Né met Ön kor mány za tok Szö vet sé ge Me zõ be rény 300 000

Bé kés csa bai Ro má nok Szö vet sé ge 200 000

Bé kés-Csong rád Me gyei Né met Is ko la egye sü let Gyu la 300 000

Be ze nyei Hor vát Egye sü let (Bi zonjs ko Hrvats ko Drust vo) 100 000

„BLAUE ENZIAN” Né met Nem ze ti sé gi Ha gyo mány õr zõ Nép tánc Egye sü let 100 000

Ble y er Ja kab Kö zös ség 400 000

Bol gár If jú sá gi Egye sü let 100 000

Bol gár Kul tu rá lis Fó rum 100 000

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Len gyel Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Szö vet sé ge 200 000

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Né met Ön kor mány za tok Szö vet sé gé nek Egye sü le te 200 000

„BRAUNHAXLER” Ó bu dai Né met Ha gyo má nyo kat Ápo ló Egye sü let 200 000

Bu da ka lá szi Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 300 000

Bu da ke szi Ha gyo mány õr zõ Kör 200 000
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Bu da pes ti Ro mán Egye sü let 300 000

Bu da pes ti Ro má nok Kul tu rá lis Tár sa sá ga 300 000

Ci kói Szé kely–Né met Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 100 000

Csa bai Szlo vá kok Szer ve ze te (Bé kés csa ba) 2 000 000

Csá szár töl té si Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 200 000

Cse pe li Svá bok Sza bad Kul tu rá lis Egye sü le te 200 000

Csol no ki Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let 200 000

Da bas-Sá ri Szlo vá kok Egye sü le te 100 000

Dél-Al föl di Szlo vá kok Szer ve ze te 100 000

Do ro gi Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let 200 000

Du na var sá nyi Svá bok Egye sü le te 100 000

Ecse ri Zöld Ko szo rú Ha gyo mány õr zõ Kör 300 000

„Edel we iss Né met Nem ze ti sé gi Dal kör” Egye sü let 200 000

Egye sü let a Ma gyar or szá gi Né met Gyer me ke kért VEREIN FÜR UNGARNDEUTSCHE KINDER
(Köz hasz nú) (VUK) 600 000

Együtt Szent lász ló ért Köz hasz nú Egye sü let 200 000

Ele ki Ro mán Ha gyo mány õr zõ Tánc egye sü let 200 000

„Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek” Kul tu rá lis Egye sü let 600 000

Érdi Len gyel–Ma gyar Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let 100 000

Észak-Ma gyar or szá gi Né met Ön kor mány za tok Szö vet sé ge Egye sü let Ver band der De uts chen
Selbs ter wal tun gen in Nor dun ga ren e. V. 400 000

Etye ki Né me tek Egye sü le te 100 000

FÁKLYA Hor vát Folk lór Cent rum Egye sü let 1 000 000

Fa lu-Ha gyo mány õr zõ és Kul tu rá lis Egye sü let 300 000

Fát ra Kör 200 000

Ge me ins chaft Jun ger Un garn de uts cher (GJU) – Ma gyar or szá gi Ifjú Né me tek Kö zös sé ge (MINK) 1 700 000

Gra dis ce Hor vát Kul tu rá lis Egye sü let 300 000

Gyön ki Né met Ha gyo mány õr zõ Ének-Ze nei Köz hasz nú Egye sü let 200 000

Gyu la fi rá tó ti Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let 100 000

Gyu lai Ro mán Nyug dí ja sok Klub ja 200 000

Ha gyo mány õr zõ Nem ze ti sé gi Egye sü let Sza ka dát Tra di ti onspf le gen der Ve re in Sa ge tal 100 000

Haj nal pír Ének egye sü let 200 000

Hárs kú ti Hárs fa Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 100 000

Har tai Ha gyo mány õr zõ Kul tu rá lis Egye sü let 200 000

He ren di Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let 100 000

„Hor vát Ha gyo mány õr zõ” Egye sü let 300 000

Hõ gyé szi Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let Ve re in der Hõ gyé szer Volks de uts chen e.V. 200 000

„Jan So bi es ki” Len gyel Kul tu rá lis Egye sü let 100 000

Ka to li kus Né me tek Egy ház me gyei Egye sü le te Pécs (Ve re in Kat ho lis cher Un garn de uts chen der
 Diozöse Fünf kir chen) 200 000

Ke re pe si Pá va kör Egye sü let 200 000

Két egy há zi Ro má nok Kul tu rá lis Egye sü le te 400 000

Kis kas sá ért Né met Egye sü let 100 000

Kis kõ rö si Szlo vá kok Szer ve ze te 300 000

Kis lõ di Né met Nem ze ti sé gi Kul tú rá ért Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet 200 000



3658 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/57. szám

Szer ve zet neve Ja vas lat

Kis tar csai Kul tu rá lis Egye sü let 300 000

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Né met Is ko la egy let 300 000

Kom ló si Szlo vá kok Szer ve ze te 200 000

Kon do ro si Szlo vák Klub 100 000

Kóp há zi Hor vát Egye sü let 600 000

Kö rössza ká li Nem ze ti sé gi Nyug dí jas Egye sü let 200 000

Kör összeg apá ti Ro má nok Egye sü le te 200 000

Kõ szeg fal vi Nem ze ti sé gi Kó ru sért Egye sü let 250 000

„KRANZLEIN” Volks tanz ve re in Bonn hard „KRANZLEIN” Nép tánc egye sü let Bony hád 200 000

Kul túrny Spo lok Sar vass kych Slo vá kov „VERNOST” Szar va si Szlo vá kok Kul tu rá lis Köre 500 000

„Lány csó ki Li e derk rancz” Ma gyar–Né met Kul tu rá lis (Ba rát sá gi) Egye sü let 300 000

Len gyel–Ma gyar Klub 100 000

Lé ta vér te si Ro mán Kul tu rá lis Egye sü let 200 000

Lipa Szlo vák Folk lór egye sü let 100 000

Lip pói Ma gyar–Né met Kul tu rá lis Egye sü let 100 000

Má go csi Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 200 000

Ma gyar–Len gyel Ba rá ti Kul tu rá lis Egye sü let 200 000

Ma gyar–Len gyel Pil suds ki Tör té nel mi Tár sa ság 100 000

Ma gyar–Né met Ba rá ti Klub Szé kely sza bar 100 000

Ma gyar or szá gi „Bem Jó zsef” Len gyel Kul tu rá lis Egye sü let 500 000

Ma gyar or szá gi Bol gá rok Egye sü le te 700 000

Ma gyar or szá gi Gö rö gök Kul tu rá lis Egye sü le te 1 200 000

Ma gyar or szá gi Gö rö gök Kul tu rá lis Egye sü le te Csong rád Me gyei He lyi Cso port
(Csong rád Me gyei Gö rö gök Kul tu rá lis Egye sü le te) 200 000

Ma gyar or szá gi Gra dis tyei Hor vá tok Egye sü le te (Drust vo Gra dis cans kih Hrva tov u Ugars koj) 1 200 000

Ma gyar or szá gi Hor vá tok Szö vet sé ge 2 500 000

Ma gyar or szá gi Len gyel Ka to li ku sok Szent Adal bert Egye sü le te 200 000

Ma gyar or szá gi Né met Ének-, Ze ne- és Tánc ka rok Or szá gos Ta ná csa 4 000 000

Ma gyar or szá gi Né met Írók és Mû vé szek Szö vet sé ge (Ver band Un garn de uts cher Au to ren und
Künst ler) 1 300 000

Ma gyar or szá gi Né met Is ko la egy le tek Szö vet sé ge 600 000

Ma gyar or szá gi Né met Népi Kul tú rá ért Egye sü let Szi get új fa lu 200 000

Ma gyar or szá gi Né me tek Csa lád fa ku ta tó Egye sü le te (Akuff) 200 000

Ma gyar or szá gi Né me tek Csong rád Me gyei Egye sü le te 200 000

Ma gyar or szá gi Né me tek Gyõr és kör nyé ke Ér dek kép vi se le te és Kul tu rá lis Egye sü le te 200 000

Ma gyar or szá gi Ro mán Ku ta tók és Al ko tók Kö zös sé ge (Gyu la) 400 000

Ma gyar or szá gi Ro mán Pün kös di Egye sü let 200 000

Ma gyar or szá gi Ro má nok Ko a lí ci ó ja 150 000

Ma gyar or szá gi Ro má nok Kul tu rá lis Szö vet sé ge 2 000 000

Ma gyar or szá gi Ro má nok Ku ta tó in té ze te (Gyu la) 1 200 000

Ma gyar or szá gi Szlo vák Fi a ta lok Szer ve ze te 400 000

Ma gyar or szá gi Szlo vá kok Szö vet sé ge 3 500 000

Ma gyar or szá gi Szlo vé nek Szö vet sé ge 1 000 000

Ma gyar or szá gi Uk rán Kul tu rá lis Egye sü let 900 000

Ma gyar po lá nyi Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 100 000
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Maj si Ma gyar–Né met Kul tu rá lis Egye sü let 200 000

Má nyi Svá bok Nem ze ti sé gi Egye sü le te 500 000

„Má ria ha lo mi Fa lu kö zös sé gi Egye sü let” 100 000

Ma ri ca Kul tu rá lis Egye sü let 200 000

Mar te ni ca Nép tánc Egye sü let 200 000

Me csek ná das di Né met Nem ze ti sé gi Nép tánc Egye sü let 100 000

Méh ke ré kért Egye sü let 200 000

Méh ke ré ki Ro má nok Egye sü le te 100 000

Me zõ be ré nyi Né met Ha gyo mány ápo ló Egye sü let 200 000

Me zõ be ré nyi Szlo vá kok Szer ve ze te-Or ga ni zá cia Slo vá kov v Pol nom Be rin co ku 200 000

Mo hács–Bens he im Ba rá ti Kör 200 000

Mo há csi Né me tek Egye sü le te 200 000

Mo há csi So ka cok Ol va só kö re 400 000

Móri Fú vós ze nei Egye sü let 1 200 000

Mo son ma gya ró vá ri Gra dis tyei Hor vá tok Egye sü le te 300 000

Mö zsi Né met Nem ze ti sé gi Klub 100 000

Mura és Ker ka men ti Ki sebb sé gi ek Szö vet sé ge 150 000

„Mû ve lõ dé si Kör Er dõ kürt” 100 000

Na gyesz ter gá ri Né met Nem ze ti sé gi Kör 200 000

Nagy nyá rád–Gross na a rad Ma gyar–Né met Ba rá ti Kör 500 000

„Né met Ha gyo má nyo kat Ápo lók Szö vet sé ge” Egye sü let Pest szen ter zsé bet 100 000

Né met Ha gyo mány õr zõ Egye sü let, Kun ba ja 100 000

Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Bács-Kis kun Me gyei Szö vet sé ge 400 000

Né met Klub Kul tu rá lis (Ba rát sá gi) Egye sü let 100 000

Né met nem ze ti ki sebb sé gi ha gyo mány és szár ma zás ku ta tó Egye sü let Ba kony ná na 100 000

Né met Nem ze ti Ki sebb sé gi Ha gyo mány és Szár ma zás ku ta tó Egye sü let Veszp rém 400 000

Né met Nem ze ti sé gi Dal- és Kul túr egye sü let 200 000

Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let Gyönk 200 000

Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let Szász vár 200 000

Né met Nem ze ti sé gi Ha gyo mány õr zõ Egye sü let Új pet re 200 000

Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let – De uts cher Na ti o na li tä ten Kul tur Ve re in 300 000

Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let Ik lad 200 000

Né met Nem ze ti sé gi Tánc cso port 200 000

Né met–Ma gyar Ba rá ti Egye sü let Er dõs mecs ke (De utsch–Un ga ris cher Fre un desh re is Er dõs mecs ke) 100 000

„NEVEN” Bu nye vác Kul tu rá lis Egye sü let 300 000

Ni ko la us Le nau Köz mû ve lõ dé si Egye sü let 1 200 000

Nóg rád-He ve si Szlo vá kok Egye sü le te és Re gi o ná lis Kul tu rá lis Köz pont ja 200 000

Nyug dí ja sok Sze der ké nyi Egye sü le te 200 000

OPANKE Ha gyo mány õr zõ Kul tu rá lis Egye sü let 100 000

Or szá gos Ma gyar–Hor vát Ba rá ti Tár sa ság 100 000

Oz ve na (Vissz hang) Bu da pes ti Szlo vák Kó rus 200 000

Pa lo ta bo zso ki Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 200 000

Pári If jú sá gi és Nem ze ti sé gi Egye sü let 100 000

Pé csi Gö rög Egye sü let 300 000
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Pe ter Ro seg ger Egye sü let 100 000

Pi lis csa bai Né me tek Kul tu rá lis Egye sü le te 200 000

Pi li si Szlo vá kok Egye sü le te és Re gi o ná lis Kul tu rá lis Köz pont ja 300 000

Pi lis vö rös vá ri Né met Nem ze ti sé gi Ve gyes kó rus Köz hasz nú Egye sü let 100 000

Po má zi Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let 200 000

Pusz ta ott la kai Ro má nok Egye sü le te 300 000

Pusz ta vám Köz ség Né met Nem ze ti sé gi Fú vós ze ne kar 500 000

Ros ma re in Tánc egye sü let 100 000

Roz ma ring Nép tánc együt tes Ba rá ti Egye sü le te 200 000

„Schwarz wald” Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 100 000

„Sop ron és Kör nyé ke Né met Kul túr klub” Egye sü let 300 000

Sop ro ni Hor vá tok Kul tu rá lis Egye sü le te 300 000

So rok sá ri Svá bok Füg get len Egye sü le te 100 000

Sós kút 2000 Tár sa ság 200 000

Sze der ké nyi Sza bad idõs és Kul tu rá lis Egye sü let 100 000

Sze ge di He lyi Szerb Kö zös ség 1 200 000

Sze ge di Ro mán Kul tu rá lis Egye sü let 200 000

Sze ge di Szlo vá kok Egye sü le te 300 000

Szek szár di Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let 600 000

Szent end rei Szerb Klub Kul tu rá lis Egye sü let 100 000

Szi get szent már to ni Né met Nem ze ti sé gi Kul túr egye sü let 300 000

Szlo vák Nyug dí ja sok Klub ja 200 000

Szom bat he lyi Hor vát Kul tu rá lis és Val lá si Egye sü let 400 000

Szü lõ föld vé dõ-szé pí tõ és Fej lesz tõ Egye sü let Fe ke di Szü lõ föl dünk Ba rá ti Kör Egye sü let 100 000

Ta bán Szerb Folk lór cent rum Egye sü let 2 000 000

„TANAC” Kul tu rá lis Egye sü let 500 000

Tar ján Köz sé gért Ba rá ti Kör 200 000

„Táti Né met Nem ze ti sé gi Fú vós ze ne ka ri Egye sü let” 200 000

Tol na Me gyei Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Szö vet sé ge 400 000

Tol nai Né met Nem ze ti sé gi Ba rá ti Kör 200 000

Töt tös Köz sé gi Ma gyar–Né met Kul tu rá lis (Ba rát sá gi) Egye sü let 200 000

Vá ros lõ di Fa lu mú ze um Ba rá ti Köre 100 000

Var sá dért If jú sá gi Klub 100 000

Ve csé si Ha gyo mány õr zõ Ze ne egye sü let – Mu sik ve re in Wets chesch 100 000

Ve csé si Né met Nem ze ti sé gi Ha gyo mány õr zõ Tánc cso port 200 000

Vér tes som lói Né met Nem ze ti sé gi Nép dal kör 200 000

„Ve se li San tov ca ni” Nem ze ti sé gi Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 1 000 000

Veszp rém Me gyei Né met Is ko la egye sü let 200 000

Veszp rém Me gyei Né met Ön kor mány za tok és Elek to rok Kö zös sé ge 400 000

Veszp ré mi Né met Nem ze ti sé gi Klub 100 000

Vil lá nyi Né met Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let (Kul tur ve re in Wi e lan der Un garn de uts hen) 200 000

„ZVIRANJAK” Pe resz nyei Hor vát Ha gyo mány õr zõ és Fa lu szé pí tõ Egye sü let 200 000

Zsám bé ki Né met Nem ze ti sé gi Kör 200 000

Össze sen: 110 000 000



Az Országgyûlés
40/2007. (V. 9.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a következõk szerint
módosul:

Az Or szág gyû lés

a Kül ügyi és ha tá ron túli ma gya rok bi zott sá gá ba

dr. Eör si Má tyás he lyett

Ge ber le Er zsé be tet

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 7-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1029/2007. (V. 9.) Korm.

határozata

a kormányzati deregulációs programról

1. A Kor mány az ál lam re form ré sze ként a köz igaz ga tás 
szol gál ta tó funk ci ó já nak a meg erõ sí té sé vel a ter mé sze tes
sze mé lyek és a vál lal ko zá sok ad mi niszt ra tív ter he i nek
mér sék lé se és a gaz da sá gi nö ve ke dés elõ se gí té se ér de ké -
ben de re gu lá ci ós prog ra mot va ló sít meg, amely nek elsõ
sza ka sza 2008. de cem ber 31-ig tart.

2. A Kor mány fel ké ri
a) a Leg fel sõbb Bí ró sá got, a leg fõbb ügyészt, az ál lam -

pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sát és ál ta lá nos he lyet te -
sét, valamint a Ma gyar Ügy vé di Ka ma rát, hogy a de re gu -
lá ci ós in téz ke dé sek meg ho za ta lá nak elõ se gí té se ként jog -
al kal ma zá si ta pasz ta la ta i kat, sza bá lyo zá si ja vas la ta i kat
bo csás sák az Ál lam re form Bi zott ság ren del ke zé sé re;

b) a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö két, a leg fõbb ügyészt, az
ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sát és ál ta lá nos
 helyettesét, valamint a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra el nö két
az Ál lam re form Bi zott ság mel lett mû kö dõ de re gu lá ci ós
mun ka cso port ba 1-1 tag ki je lö lé sé re.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

4. E ha tá ro zat köz zé té te lé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jog sza bá lyok de re gu lá ci ós fe lül vizs gá la tá ról  szóló 
2358/2002. (XI. 28.) Korm. ha tá ro zat, a de re gu lá ci ós te vé -
keny ség szer ve ze ti és el já rá si rend jé rõl, valamint a
2003. évi de re gu lá ci ós prog ram ról  szóló 1046/2003.
(V. 28.) Korm. ha tá ro zat, egyes kor mány- és mi nisz ter ta -
ná csi ha tá ro za tok ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, valamint a
2004. évi de re gu lá ci ós prog ram ról  szóló 1067/2004.
(VII. 8.) Korm. ha tá ro zat, a sza bá lyo zás ha tás vizs gá la tá -
val össze füg gõ egyes kor mány za ti fel ada tok ról, a
2005. évi de re gu lá ci ós prog ram ról, valamint egyes kor -
mány ha tá ro za tok, illetve kor mány ha tá ro za ti pon tok ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 1082/2005. (VII. 27.) Korm.
ha tá ro zat.

5. A Kor mány ügy rend jé rõl  szóló 1088/1994. (IX. 20.)
Korm. ha tá ro zat 10. pont já ban az „al kal maz ha tó ság fel té -
te le it” szö veg rész he lyé be az „al kal maz ha tó ság fel té te le it,
valamint a ter mé sze tes sze mé lyek és a vál lal ko zá sok ad -
mi niszt ra tív ter he i re gya ko rolt ha tá sa it” szö veg,
18. a) pont já ban a „fel té te lek meg lé té nek elõ ze tes vizs gá -
la tá val” szö veg rész he lyé be a „fel té te lek meg lé té nek,
valamint jog sza bály ter ve ze tek ese té ben a ter mé sze tes sze -
mé lyek és a vál lal ko zá sok ad mi niszt ra tív ter he i re gya ko -
rolt ha tá sá nak elõ ze tes vizs gá la tá val” szö veg lép.

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

A Kormány
1030/2007. (V. 9.) Korm.

határozata

az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos
jogszabályok módosításával összefüggõ kormányzati

feladatokról

A Kor mány az elekt ro ni kus ke res ke de lem el ter je dé sé -
nek elõ se gí té se, a vál lal ko zók ter he i nek csök ken té se, a fo -
gyasz tói bi za lom nö ve lé se és a ma gas szín vo na lú, biz ton -
sá gos elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok ösz tön zé -
se ér de ké ben
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1. az elekt ro ni kus ke res ke de lem mel kap cso la tos egyes
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló tör vényjavaslatban fog lalt
vál toz ta tá sok kal össz hang ban el ren de li a ke res ke del mi,
to váb bá a fo gyasz tó vé del mi tár gyú jog sza bá lyok fe lül -
vizs gá la tát, valamint – amennyi ben azok mó do sí tá sa
szük sé ges – a jog sza bály-mó do sí tá sok elõ ké szí té sét annak 
ér de ké ben, hogy a fo gyasz tói pa na szok in té zé sé vel kap -
cso la tos kö ve tel mé nyek a cso mag kül dõ ke res ke de lem ese -
té ben mind a ke res ke dõk, mind a fo gyasz tók szá má ra egy -
ér tel mû ek le gye nek;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

2. elõ se gí ti, hogy az elekt ro ni kus ke res ke de lem hez
kap cso ló dó fo gyasz tói bi za lom nö ve lé se ér de ké ben lét re -
jöj je nek a szak mai ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek ön sza bá -
lyo zá sán ala pu ló, a ke res ke dõk ön ként vál lalt kö te le zett sé -
ge i nek be tar ta tá sa út ján mû kö dõ elekt ro ni kus ke res ke del -
mi mi nõ sí té si rend sze rek, valamint ösz tön zi az al ter na tív
vi ta ren de zé si mó dok meg ho no sí tá sát az elekt ro ni kus ke -
res ke de lem te rü le tén.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 az érin tett tár sa dal mi szer ve ze tek

  be vo ná sá val
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

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

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

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

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

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

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

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

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

HU ISSN 0076—2407

07.1537 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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

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

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

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

Cégközlöny CD

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

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

Közbeszerzési Értesítõ

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

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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


