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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XXXIII.
tör vény

egyes tör vényeknek a tizenharmadik havi illetmény
kifizetési rendjével összefüggõ módosításáról*

1.  § A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény 193/V.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Ha a mun ka vi szony év köz ben szû nik meg, a ti zen -
har ma dik havi mun ka bér össze gét az utol só mun ká ban töl -
tött na pon irány adó sze mé lyi alap bér alap ján kell meg ha -
tá roz ni.

(6) A ti zen har ma dik havi mun ka bért a tárgy év ben ha -
von ta, a mun ka bér ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés
hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra meg ál la pí tott sze mé lyi alap -
bér egy ti zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben
kell ki fi zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik havi sze -
mé lyi alap bér ese dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban a mun -
ka vi szony még nem áll fenn leg alább há rom hó nap ja, vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt a
mun ka vi szony a (3) be kez dés a), c), il let ve d) pont já ban
meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg fi ze tés nél kü li sza bad ság
 miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a ti -
zen har ma dik havi mun ka bér, il let ve an nak idõ ará nyos ré -
sze (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet
aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, il let ve ha az 

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon,

ab) a mun ka vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ pon -
tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az utol só mun -
ká ban töl tött na pon
a mun ka vál la ló szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet
ba) a mun ka vál la ló tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri mun ka bé -

ré nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en a mun ka bé ré bõl,
bb) a mun ka vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ pon -

tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén a mun ka vál la ló 
szá má ra a mun ka vi szony meg szû né se kor ki fi ze tett jut ta tá -
sok össze gé bõl
a 161.  § (2)–(3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val le kell
 vonni.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 7-i ülés nap ján fo gad ta el.

2.  § A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 49.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Ha a köz szol gá la ti jog vi szony év köz ben szû nik
meg, a ti zen har ma dik havi il let mény össze gét az utol só
mun ká ban töl tött na pon irány adó il let mény alap ján kell
meg ha tá roz ni.

(6) A ti zen har ma dik havi il let ményt a tárgy év ben ha -
von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés
hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra meg ál la pí tott il let mény egy ti -
zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben kell ki fi -
zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik havi il let mény ese -
dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban a köz -
szol gá la ti jog vi szony még nem áll fenn leg alább há rom
hó nap ja, vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt a
köz szol gá la ti jog vi szony a (3) be kez dés a), c), il let ve
d) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg fi ze tés nél kü li
sza bad ság  miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a ti -
zen har ma dik havi il let mény, il let ve an nak idõ ará nyos ré -
sze (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet
aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, il let ve ha az 

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon,

ab) a köz szol gá la ti jog vi szony nak az aa) pont ban fog -
lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az
utol só mun ká ban töl tött na pon
a köz tiszt vi se lõ szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet
ba) a köz tiszt vi se lõ tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri il let mé -

nyé nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl,
bb) a köz szol gá la ti jog vi szony nak az aa) pont ban fog -

lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén a
köz tiszt vi se lõ szá má ra a jog vi szony meg szû né se kor ki fi -
ze tett jut ta tá sok össze gé bõl
a Mun ka Tör vény köny ve 161.  § (2)–(3) be kez dé sé nek al -
kal ma zá sá val le kell von ni.”

3.  § A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 68.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szony év köz ben szû nik
meg, a ti zen har ma dik havi il let mény össze gét az utol só
mun ká ban töl tött na pon irány adó il let mény alap ján kell
meg ha tá roz ni.

(6) A ti zen har ma dik havi il let ményt a tárgy év ben ha -
von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés
hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra meg ál la pí tott il let mény egy ti -
zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben kell ki fi -
zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik havi il let mény ese -
dé kes rész le te,
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a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban a köz -
al kal ma zot ti jog vi szony még nem áll fenn leg alább há rom
hó nap ja, vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt a
köz al kal ma zot ti jog vi szony a (3) be kez dés a), c), il let ve
d) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg fi ze tés nél kü li
sza bad ság  miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a ti -
zen har ma dik havi il let mény, il let ve an nak idõ ará nyos ré -
sze (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet
aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, il let ve ha az 

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon,

ab) a köz al kal ma zot ti jog vi szony nak az aa) pont ban
fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén
az utol só mun ká ban töl tött na pon
a köz al kal ma zott szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet
ba) a köz al kal ma zott tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri il let mé -

nyé nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl,
bb) a köz al kal ma zot ti jog vi szony nak az aa) pont ban

fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén a 
köz al kal ma zott szá má ra a jog vi szony meg szû né se kor ki fi -
ze tett jut ta tá sok össze gé bõl
a Mun ka Tör vény köny ve 161.  § (2)–(3) be kez dé sé nek al -
kal ma zá sá val le kell von ni.”

4.  § Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé -
gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény (a továb -
biak ban: Üsztv.) 48.  § (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge
a) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, il let ve ha az

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon,

b) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony év köz ben tör tént
meg szû né se ese tén az utol só mun ká ban töl tött na pon
meg ál la pí tott il let mény össze ge.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény ki fi ze té se iránt a
tárgy év ben ha von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû -
leg, a ki fi ze tés hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra meg ál la pí tott
il let mény egy ti zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le -
tek ben kell in téz ked ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik
havi il let mény ese dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban az
ügyész sé gi szol gá la ti vi szony még nem áll fenn leg alább
há rom hó nap ja, vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt az
ügyész sé gi szol gá la ti vi szony a (3) be kez dés a), c), il let ve
d) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg fi ze tés nél kü li
sza bad ság  miatt szü ne telt.

(6) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a ti -
zen har ma dik havi il let mény, il let ve an nak idõ ará nyos ré -
sze (1)–(4) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet
aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, il let ve ha az 

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon,

ab) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban 
fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén
az utol só mun ká ban töl tött na pon
az ügyész szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet
ba) az ügyész tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri il let mé nyé nek

ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl,
bb) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban 

fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén
az ügyész szá má ra a jog vi szony meg szû né se kor ki fi ze tett
jut ta tá sok össze gé bõl
a Mun ka Tör vény köny ve 161.  § (2)–(3) be kez dé sé nek al -
kal ma zá sá val le kell von ni.”

5.  § (1) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 109.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá mí -
tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar -
ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat hó na -
pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,]
„b) a 30 na pot meg nem ha la dó il let mény nél kü li sza -

bad ság idõ tar ta mát,”
[c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

a hi va tá sos ál lo mány tag ja át lag ke re set, il let ve tá vol lé ti
díj fi ze tés ben ré sze sült,
figye lembe kell ven ni.]
 (2) A Hszt. 109.  § (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo -
nya év köz ben szû nik meg, a ti zen har ma dik havi il let mény 
össze gét az utol só mun ká ban töl tött na pon irány adó tá vol -
lé ti díj alap ján kell meg ha tá roz ni.

(6) A ti zen har ma dik havi il let ményt a tárgy év ben ha -
von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés
hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra szá mí tott tá vol lé ti díj egy ti -
zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben kell ki fi -
zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik havi il let mény ese -
dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban a hi va -
tá sos szol gá la ti vi szony még nem áll fenn leg alább há rom
hó nap ja, vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt a
hi va tá sos szol gá la ti vi szony a (3) be kez dés a), il let ve
c) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg il let mény nél -
kü li sza bad ság  miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a
 tizenharmadik havi il let mény, il let ve an nak idõ ará nyos
 része (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét
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a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet
aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, il let ve ha az 

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon,

ab) a hi va tá sos szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban
fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén
az utol só mun ká ban töl tött na pon
az ál lo mány tag ja szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet
ba) a hi va tá sos ál lo mány tag ja tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri 

il let mé nyé nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl,
bb) a hi va tá sos szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban

fog lalt idõ pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén a 
hi va tá sos ál lo mány tag ja szá má ra a jog vi szony meg szû né -
se kor ki fi ze tett jut ta tá sok össze gé bõl
a 106.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val le kell  vonni.”

6.  § Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Iasz.) 116.  § (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge
a) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, il let ve ha az

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon,

b) a szol gá la ti vi szony év köz ben tör tént meg szû né se
ese tén az utol só mun ká ban töl tött na pon
meg ál la pí tott il let mény össze ge.

(5) Ha a szol gá la ti vi szony év köz ben szû nik meg, a
 tizenharmadik havi il let mény össze gét az utol só mun ká -
ban töl tött na pon irány adó il let mény alap ján kell meghatá -
rozni.

(6) A ti zen har ma dik havi il let ményt a tárgy év ben ha -
von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés
hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra meg ál la pí tott il let mény egy ti -
zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben kell ki fi -
zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik havi il let mény ese -
dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban a szol -
gá la ti vi szony még nem áll fenn leg alább há rom hó nap ja,
vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt a
szol gá la ti vi szony a (3) be kez dés a), c), il let ve d) pont já -
ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg fi ze tés nél kü li sza bad -
ság  miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a
tizen harmadik havi il let mény, il let ve an nak idõ ará nyos ré -
sze (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet
aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, il let ve ha az 

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon,

ab) a szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ -
pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az utol só
mun ká ban töl tött na pon
az igaz ság ügyi al kal ma zott szá má ra ki kell fi zet ni;

b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet
ba) az igaz ság ügyi al kal ma zott tárgy évet kö ve tõ ja nu á -

ri il let mé nyé nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl,
bb) a szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ -

pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az igaz ság -
ügyi al kal ma zott szá má ra a jog vi szony meg szû né se kor ki -
fi ze tett jut ta tá sok össze gé bõl
az Mt. 161.  § (2)–(3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val le kell
von ni.”

7.  § (1) A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 119.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá mí -
tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar -
ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat hó na -
pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,]
„b) a 30 na pot meg nem ha la dó il let mény nél kü li sza -

bad ság idõ tar ta mát,”
[c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

az ál lo mány tag ja át lag ke re set, il let ve tá vol lé ti díj fi ze tés -
ben ré sze sült,
figye lembe kell ven ni.]
 (2) A Hjt. 119.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép és a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Ha az ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo nya év
köz ben szû nik meg, a ti zen har ma dik havi il let mény össze -
gét az utol só mun ká ban töl tött na pon irány adó tá vol lé ti díj
alap ján kell meg ha tá roz ni.

(6) A ti zen har ma dik havi il let ményt a tárgy év ben ha -
von ta, az il let mény ki fi ze té sé vel egy ide jû leg, a ki fi ze tés
hó nap ját meg elõ zõ hó nap ra szá mí tott tá vol lé ti díj egy ti -
zen ket te dé nek meg fe le lõ össze gû rész le tek ben kell ki fi -
zet ni. Nem fi zet he tõ ki a ti zen har ma dik havi il let mény ese -
dé kes rész le te,

a) ha a ki fi ze tés ese dé kes sé gé nek idõ pont já ban az ál lo -
mány tag já nak szol gá la ti vi szo nya még nem áll fenn leg -
alább há rom hó nap ja, vagy

b) ha a ki fi ze tést meg elõ zõ hó nap tel jes tar ta ma alatt az
ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo nya a (3) be kez dés a),
il let ve c) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, il le tõ leg il let -
mény nél kü li sza bad ság  miatt szü ne telt.

(7) Ha a tárgy év so rán ki fi ze tett rész le tek össze ge a
tizen harmadik havi il let mény, il let ve an nak idõ ará nyos ré -
sze (1)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott össze gét

a) nem éri el, úgy a kü lön bö ze tet
aa) a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, il let ve ha az 

szom bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ
mun ka na pon,

ab) a szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ -
pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az utol só
mun ká ban töl tött na pon
az ál lo mány tag ja szá má ra ki kell fi zet ni;
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b) meg ha lad ja, úgy a kü lön bö ze tet
ba) az ál lo mány tag ja tárgy évet kö ve tõ ja nu á ri il let mé -

nyé nek ki fi ze té sé tõl kez dõ dõ en az il let mé nyé bõl,
bb) a szol gá la ti vi szony nak az aa) pont ban fog lalt idõ -

pon tot meg elõ zõ en tör té nõ meg szû né se ese tén az ál lo -
mány tag ja szá má ra a jog vi szony meg szû né se kor ki fi ze tett 
jut ta tá sok össze gé bõl
a 116.  § (2), il let ve (6) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val le
kell von ni.”

8.  § A ti zen har ma dik havi il let mény rész le te i nek 2007.
jú li u sa és de cem be re kö zöt ti ki fi ze té sé hez nyúj tott köz -
pon ti költ ség ve té si tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za tok ré -
szé re az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 101.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz ter hek
be szá mí tá sá val csök ken tett összeg ben (net tó mó don) kell
fo lyó sí ta ni.

9.  § (1) E tör vény 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba. Ren -
del ke zé se it elsõ íz ben a 2007. jú ni us hó nap ra járó il let -
mény, il let ve mun ka bér ki fi ze té se kor kell al kal maz ni.
 (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az Üsztv. 46/B.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „kü lön
jut ta tás ra” szö veg rész he lyé be „ti zen har ma dik havi il let -
mény re” szö veg rész, az Üsztv. 66.  § (2) be kez dés e) pont -
já ban a „kü lön jut ta tás ban” szö veg rész he lyé be „ti zen har -
ma dik havi il let mény ben” szö veg rész, va la mint az Üsztv.
3. szá mú mel lék le te IV. ré szé ben a „kü lön jut ta tá sa”
 szövegrész he lyé be a „ti zen har ma dik havi il let mé nye”
szö veg rész,

b) az Iasz. 99.  § (4) be kez dé sé ben „a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény” szö veg rész he -
lyé be „a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.)” szö veg rész
lép.

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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
109/2007. (V. 15.) Korm.

rendelete

az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl

A Kor mány az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi 
C. törvény (a továb biak ban: Eht.) 182.  § (2) be kez dé sé nek
k) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az Eht. 1.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel – az Al kot mány 
35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

1. egy sé ges di gi tá lis rá dió-táv köz lõ rend szer (EDR):

A Schen ge ni Meg ál la po dás Schen gen ben, 1990. jú ni us
19-én alá írt Vég re haj tá si Egyez mé nyé nek 132., il let ve
44. cik ke i ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ
di gi tá lis, nya lá bolt (trönk ölt), zárt célú rá dió há ló zat,
amely biz to sít ja az e ren de let sze rin ti fel hasz ná lók rá dió
táv köz lé si igé nye i nek ki elé gí té sét.

2. Szol gál ta tó:

A Ma gyar Ál lam mal kö tött szer zõ dés alap ján az EDR
szol gál ta tást nyúj tó szer ve zet.

3. VPN:

Vir tu á lis ma gán há ló zat (Vir tu al Pri va te Net work).
Hasz ná la tá val a kap cso ló dó fe lek kü lön tit ko sí tás nél kül
azt meg kö ze lí tõ biz ton ság gal kom mu ni kál hat nak, mint a
fi zi ka i lag el kü lö nült há ló za to kon.

A VPN az EDR egy sé ges inf ra struk tú rá ján a rend szer
ál tal biz to sí tott szol gál ta tás hoz zá fé ré si le he tõ ség gel mû -
kö dõ, a fel hasz ná ló szem pont já ból ön ál ló, zárt rá dió há ló -
zat ként vi sel ke dõ vir tu á lis, or szá gos ki ter je dé sû há ló zat,
amely a rend szer ál tal biz to sí tott hi e rar chia leg fel sõ szint -
jé rõl szer ve zõ dik. Egy VPN-en be lül a tech no ló gia ál tal
meg en ge dett mó don több szin tû hi e rar chia lét re ho zá sa biz -
to sí tott.

4. VPN Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet:

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la, amely a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus 
Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la lét re ho zá sá ról, fel -
ada ta i ról és ha tás kö ré rõl  szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: KEKKH ren de let) 14.  § b) pont -
já ban meg ál la pí tott fel adat meg va ló sí tá sa kö ré ben el jár va
ki ala kít ja és nyil ván tart ja a VPN gazd a szer ve ze te ket.

5. VPN gazd a szer ve zet:

Egy vagy több, a fel hasz ná lói kör be tar to zó szer ve zet
ré szé re vir tu á lis ma gán há ló zat (VPN) me ne dzse lé si szol -
gál ta tást nyúj tó szer ve zet.

6. Fel hasz ná ló:

A ren de let 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt szer ve ze tek.

2.  §

(1) Az EDR a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
mint há ló zat gaz da (a továb biak ban: Há ló zat gaz da) fel -
ügye le te alatt áll.

(2) A Fel hasz ná lók sa ját al rend sze re ik ön ál ló irá nyí tá sa
mel lett el kü lö nül ten, il let ve szük ség ese tén együtt mû köd -
ve, a VPN Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet köz re mû kö dé -
sé vel ve szik igény be az EDR szol gál ta tá sa it.
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3.  §

(1) Az EDR rend szer mû köd te té se, fel ügye le te és egy -
sé ges hasz ná la ta ér de ké ben e ren de let 2. szá mú mel lék le te
tar tal maz za az üze mel te té si biz ton sá gi, erõ for rás-gaz dál -
ko dá si és rá dió for gal ma zá si te rü le tek mi ni má lis kö ve tel -
mé nye it tar tal ma zó sza bály za tot (a továb biak ban: Sza -
bály zat).

(2) A VPN Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet, a VPN
gazd a szer ve ze tek és a Fel hasz ná lók az EDR esz kö zök
hasz ná lat ba vé te lé nek, va la mint a vir tu á lis ma gán há ló za -
tok üze mel te té sé nek és hasz ná la tá nak sza bá lya it a Sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott tar ta lom alap ján bel sõ ren del ke -
zés ben, uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) sza bá lyoz -
zák.

(3) A VPN Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet, a VPN
gazd a szer ve ze tek és a Fel hasz ná lók az EDR hasz ná la tá -
nak meg kez dé sét kö ve tõ 90 na pon be lül kö te le sek az Uta -
sí tá suk ter ve ze tét – an nak alá írá sát meg elõ zõ en – jó vá ha -
gyás ra a Há ló zat gaz dá nak be nyúj ta ni. Ha a be nyúj tott ter -
ve zet a Sza bály zat kö ve tel mé nye i nek meg fe lel, a Há ló zat -
gaz da a be nyúj tás tól szá mí tott 30 na pon be lül az Uta sí tást
jó vá hagy ja. Amennyi ben az Uta sí tás a Sza bály zat ban fog -
lal tak nak nem fe le l meg, a Há ló zat gaz da a jó vá ha gyást el -
uta sít ja, és fel hív ja az érin tett be nyúj tó szer ve ze tet, hogy
az el uta sí tás ról való ér te sí tés tõl szá mí tott 90 na pon be lül
nyújt sa be az in do ko lás ban jel zett szem pon tok alap ján át -
dol go zott Uta sí tás ter ve ze tét.

(4) A jó vá ha gyott Uta sí tás egy pél dá nyát a VPN Köz -
pon ti Me ne dzser Szer ve zet ré szé re is meg kell kül de ni, aki 
azo kat le té te mé nyes ként tá rol ja.

4.  §

(1) A Há ló zat gaz da
a) a Fel hasz ná lók fel ügye le tét el lá tó mi nisz te rek kel

egyet ér tés ben meg ha tá roz za a Fel hasz ná lók VPN gazd a
szer ve ze te it;

b) meg kö ti az EDR mû köd te té sé hez, fej lesz té sé hez és
nap ra kész sé gé hez szük sé ges szer zõ dé se ket;

c) el lát ja a VPN erõ for rás-gaz dál ko dá si fel ada to kat,
meg vizs gál ja és el bí rál ja a Fel hasz ná lók vir tu á lis ma gán -
há ló za ta i nak erõ for rás igé nye it, és meg hoz za az ez zel kap -
cso la tos dön té se ket;

d) kap cso la tot tart a vé del mi igaz ga tás szer ve ze té vel;
e) rend kí vü li in téz ke dé se ket igény lõ ese tek ben, mi nõ -

sí tett idõ szak ban ko or di nál ja a Szol gál ta tó és a Felhasz -
nálók együtt mû kö dé sét, az elekt ro ni kus hír köz lés ve szély -
hely ze ti és mi nõ sí tett idõ sza ki fel ké szí té sé nek rend sze ré -
rõl, az ál lam igaz ga tá si szer vek fel ada ta i ról, mû kö dé sük
fel té te le i nek biz to sí tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak sze rint;

f) fo gad ja a rá dió ter mi ná lok ban és az EDR szol gál ta -
tás ban ren del ke zés re álló krip tog rá fi ai szol gál ta tá sok
meg ha tá ro zott ter je del mû al kal ma zá sá ra irá nyu ló be je len -
té se ket, majd to váb bít ja az ille té kes szerv ré szé re;

g) gon dos ko dik az EDR to vább fej lesz té sé hez szük sé -
ges fel té tel rend szer ki dol go zá sá ról;

h) meg ál la po dá so kat köt a kü lön tör vényekben meg ha -
tá ro zott szer vek ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tás meg va ló -
sí tás hoz szük sé ges el já rá si rend rög zí té se ér de ké ben, to -
váb bá gon dos ko dik azok vég re haj tá sá nak el len õr zé sé rõl.

(2) A Fel hasz ná ló kat a tu laj do nuk ban, il let ve ke ze lé -
sük ben vagy hasz ná la tuk ban álló, a Szol gál ta tó ál tal az
EDR szol gál ta tás nyúj tá sá hoz igény be vett in gat lan és inf -
ra struk tú ra hasz ná la tá nak biz to sí tá sá ra szer zõ dés kö té si
kö te le zett ség ter he li.

(3) A Fel hasz ná lók mo bil cso port kom mu ni ká ci ós táv -
köz lé sü ket – a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal fel -
ügyelt tá bo ri (ka to nai) rá dió-táv köz lõ rend sze rek ki vé te lé -
vel – csak az EDR há ló za ti inf ra struk tú rá ján ke resz tül
foly tat hat ják.

(4) A Fel hasz ná lók az EDR-tõl el té rõ, más zárt cé lú há -
ló zat ként üze mel te tett moz gó szol gá la ti rá dió-táv köz lé si
al kal ma zá so kat ki zá ró lag a Há ló zat gaz da en ge dé lyé vel
hasz nál hat nak, amennyi ben az EDR hasz ná la ta az adott
szol gá lat el lá tá sa kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen nem le -
het sé ges.

(5) A Há ló zat gaz dát az EDR-rel kap cso la tos te vé keny -
sé gé nek el lá tá sá ban a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
kor mány biz tos szer ve zet irá nyí tá si jog kö ré rõl  szóló
7/2006. (XII. 20.) ME ren de let alap ján az in for ma ti ká ért
fe le lõs kor mány biz tos te vé keny ség irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze tek ve ze tõi se gí tik.

(6) A VPN Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet a Szol gál ta -
tó val való együtt mû kö dés ben gon dos ko dik a KEKKH ren -
de let 14.  § b), d), e) és i) pont ja i ban fog lal tak vég re haj tá sá -
ról.

(7) A VPN gazd a szer ve zet fe le l az EDR fel hasz ná lói
igény be vé te lét biz to sí tó szol gál ta tói ke ret szer zõ dé sek
meg kö té sé ért.

5.  §

Az EDR-rel kap cso la tos kér dé sek Fel hasz ná lók kö zöt ti
ko or di ná lá sát a Há ló zat gaz da ta nács adó szer ve ze te ként
mû kö dõ EDR Fel hasz ná lói Fó rum lát ja el. Tag jai a VPN
Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet, a VPN gaz dák, a Fel hasz -
ná lók és az azo kat fel ügye lõ mi nisz te rek ál tal ki je lölt kép -
vi se lõk, ve ze tõ jét a Há ló zat gaz da bíz za meg. A Fó rum
szük ség sze rint, de leg alább éven te egy ülést tart. Az ülést
a na pi rend meg kül dé sé vel a Fó rum ve ze tõ je hív ja össze.

6.  §

(1) A KEKKH ren de let 14.  §-a az aláb bi új i) pont tal
egé szül ki:

„i) el lát ja az egy sé ges di gi tá lis rá dió-táv köz lõ rend szer
(EDR) rend sze res in for ma ti kai, in for má ció-tech no ló gi ai
és biz ton sá gi fe lül vizs gá la tát.”
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(2) A zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ új, (2) és
(3) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (2) be -
kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re mó do sul:

„(2) Az egy sé ges di gi tá lis rá dió-táv köz lõ rend szer vo -
nat ko zá sá ban e ren de let elõ írásait az egy sé ges di gi tá lis rá -
dió-táv köz lõ rend szer rõl  szóló 109/2007. (V. 15.) Korm.
ren de let ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(3) Az egy sé ges di gi tá lis rá dió-táv köz lõ rend szer vo nat -
ko zá sá ban e ren de let 3., 8., 9. és 22.  §-át, va la mint
2–5. mel lék le tét nem kell al kal maz ni.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel a
ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A ren de let 4.  §-ának (3) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén 
lép ha tály ba.

(3) Azon VPN gaz dák és Fel hasz ná lók ese té ben, ame -
lyek e ren de let ha tály ba lé pé se kor már hasz nál ják az
EDR-t, a ren de let 3.  § (3) be kez dé se ren del ke zé se it az zal
az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az Uta sí tás ter ve ze tét
e ren de let hatályba lépésétõl szá mí tott 90 na pon be lül kell
a Há ló zat gaz dá nak be nyúj ta ni.

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

1. számú melléklet
a 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelethez

E ren de let al kal ma zá sá ban Fel hasz ná ló szer ve zet
 1. a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,
 2. az In for má ci ós Hi va tal,
 3. a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal,
 4. a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat,
 5. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um,
 6. a Ma gyar Hon véd ség,
 7. a Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal,
 8. a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal,
 9. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Vé del mi Hi va ta la,
10. a fõ vá ro si, me gyei vé del mi bi zott sá gok el nö kei és

tit ká rai,
11. a mi nisz té ri u mok, kor mány hi va ta lok vé de lem szer -

ve zés sel fog lal ko zó szer ve ze ti egy sé gei,
12. az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um,
13. a Rend õr ség,
14. a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um,
15. az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um,
16. a tûz ol tó sá gok,
17. a Ha tár õr ség,
18. az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság,
19. az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,
20. az Or szá gos Men tõ szol gá lat,
21. a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga,
22. a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga,
23. a Kor mány ki zá ró la gos rá dió táv köz lõ rend sze rei

üzem ben tar tá sá ért fe le lõs ál la mi szer vek,
24. az EDR ki épí té sé re, üze mel te té sé re, a fo lya ma tos

tech no ló gi ai kö ve tés re hi va tott szer ve ze tek.
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2. számú melléklet a 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelethez

Az EDR használati szabályzata

1. A jo gok, kö te le zett sé gek, fe le lõs sé gek

Alany Jo gok Fel ada tok, fe le lõs sé gek

Fel hasz ná ló Fel ké rés ese tén a Há ló zat gaz da sza bály za ti
vagy sza bály zat-mó do sí tá si kon cep ci ó já nak,
vagy a sza bály zat ter ve ze te i nek a véleménye -
zése.

EDR al kal ma zá si, rá dió for gal mi és biz ton sá gi
sza bály zat ki ala kí tá sa az adott fel hasz ná ló szer -
ve zet re.

Je len sza bály zat alap ján a fel hasz ná ló szer ve -
zet re és a vég fel hasz ná lók ra rész letes sza bá lyo -
zás lét re ho zá sa, be ve ze té se bel sõ uta sí tás
for má já ban, majd rend sze res fe lül vizs gá la ta.

Az adott fel hasz ná ló szer ve zet re (VPN-re), az
EDR szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett „EDR
há ló zat ka pa ci tás, for ga lom irá nyí tás, il let ve for -
ga lom át ter he lé si terv e” fe je zet ben rög zí tett
 paraméterekre te kin tet tel a VPN be lü li erõ for rás 
fel hasz ná lá si terv meg ha tá ro zá sa.

Az EDR szer zõ dés ben és a há ló zat gaz da ál tal
ki adott eset le ges mó do sí tá sok kal össz hang ban
a rá dió for gal mi erõ for rás fel hasz ná lá sok sza bá -
lyo zá sa, terv ké szí tés. A terv nek meg sza bott erõ -
for rás kor lá to kon be lül kell ma rad nia (egyé ni,
hí vás, cso port hí vás, be széd tar tá si idõ stb.).



Alany Jo gok Fel ada tok, fe le lõs sé gek

VPN-ek kö zöt ti együtt mû kö dés kezdeménye -
zése a Há ló zat gaz da út ján a VPN köz pon ti
 menedzsment funk ci ó nál.

Együtt mû kö dés re vo nat ko zó meg ál la po dá sok
ki ala kí tá sa a VPN-ek rend sze res és ad hoc jel -
legû együtt mû kö dé sé nek ki ala kí tá sá ra, a köz -
pon ti VPN me nedzs ment funk ció be vo ná sá val.

EDR szol gál ta tás igény lé se, tá jé koz ta tás ké ré se. Ön ál ló VPN (vir tu á lis ma gán há ló zat, „vir tu al
pri va te net work”) lé te sí té sé nek, eset le ges mó -
do sí tá sá nak vagy meg szün te té sé nek kez de mé -
nye zé se.

Szol gál ta tá sok vál toz ta tá sá nak igény lé se. Igé nyelt szol gál ta tá sok vagy mó do sí tá suk szak -
sze rû spe ci fi ká lá sa.
Rész vé tel az igé nyelt szol gál ta tás, il let ve mó do -
sí tás vagy meg szün te tés ki vi te le zé si egyez te-
té se in.
Az üze mel te tõ vel foly ta tott egyez te té sek alap -
ján ütem ter vek ki dol go zá sa.
Együtt mû kö dés az EDR szol gál ta tó val az igény
meg va ló sí tá sá nak ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá -
ban.

Sa ját in téz mé nyi for gal mi ada tok meg te kin té se. A kez de mé nye zés Há ló zat gaz dá val tör té nõ
egyez te té se.

El uta sí tott igény ese tén a fe lül vizs gá lat ké ré se.

EDR-rel kap cso la tos hiba el há rí tá sá nak igény -
lése.

Az EDR mû kö dé sé vel kap cso la tos ész lelt prob -
lé ma be je len té se, a prob lé ma le írá sa.

Tá jé ko zó dás a hi ba el há rí tás me ne té rõl, a hi ba el -
há rí tás ha tár ide jé rõl.

EDR szol gál ta tás irán ti igény meg szün te té sé nek 
kez de mé nye zé se.

Az EDR szol gál ta tás-fej lesz té si ja vas lat be nyúj -
tá sa.

Idõ ben tör té nõ tá jé ko zó dás a kar ban tar tás okoz -
ta vár ha tó szol gál ta tá si szint csök ke nés rõl.

Kar ban tar tás ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás fo ga dá sa, 
fel ké szü lés a kar ban tar tá si idõ szak ra.

EDR szol gál ta tás irán ti ka pa ci tás-igény mó do sí -
tá sá nak kez de mé nye zé se.

EDR vir tu á lis ma gán há ló zat erõ for rá sa i nak
csök ken tés re ki je lölt fel hasz ná ló ként, fe lül vizs -
gá lat kez de mé nye zé se a Há ló zat gaz dá nál.

Há ló zat gaz da Krip tog rá fi ai ké pes sé gek kel el lá tott rá dió ter mi -
nál al kal ma zá sá nak en ge dé lye zé sé re ké re lem
fo ga dá sa.

A ké re lem to váb bí tá sa az ille té kes szerv nek.

Az EDR szol gál ta tás ren del te té sé nek meg fe le lõ
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa.

Dön tés az EDR szol gál ta tás hoz vo nat ko zó csat -
la ko zá si igény rõl.

Csat la ko zá si (VPN lét re ho zá sa, mó do sí tá sa),
szol gál ta tás vál toz ta tá si fel hasz ná lói igé nyek
jogi, mû sza ki meg va ló sít ha tó sá gá nak vizsgá -
lata.

EDR szol gál ta tás ra vo nat ko zó vál toz ta tá si igény 
el bí rá lá sa.

Mû sza ki-gaz da sá gi ta nul mány ki dol goz ta tá sa
el sõ sor ban az EDR szol gál ta tó val, szük ség sze -
rint füg get len ta nács adó val a vál toz ta tás ról, mó -
do sí tás ról, to vább fej lesz tés rõl.
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Pénz ügyi, mû sza ki egyez te tés az EDR szol gál -
ta tó val.
Egyez te tés a szük sé ges fel ada tok végrehajtá -
sáról.
Szük ség sze rint a szer zõ dést és a szol gál ta tá si
dí jat érin tõ mó do sí tá sok ki ala kí tá sa és a szük sé -
ges lé pé sek meg té te lé nek kez de mé nye zé se.

A fel hasz ná ló tá jé koz ta tá sa az igény tel je sí té sé -
nek a le he tõ sé ge i rõl, tech ni kai pa ra mé te rek rõl.
Az EDR szol gál ta tó be vo ná sa az egyez te té se -
ken való rész vé tel re, bo nyo lult tech ni kai
kér dé sek fel me rü lé se ese tén.
Szol gál ta tás-fej lesz té si fel ada tok kez de mé nye -
zé se.
Mû sza ki-gaz da sá gi ta nul mány ki dol goz ta tá sa a
szol gál ta tás mó do sí tá sa, fej lesz té se, to vább fej -
lesz té se ese tén, el sõ sor ban az EDR szol gál ta tó -
val, szük ség sze rint füg get len ta nács adó val.

Az EDR inf ra struk tú rá hoz és szol gál ta tá sok hoz
kap cso ló dó, jog sza bá lyok ból, fel hasz ná lói, üze -
mel te tõi ja vas la tok ból adó dó fej lesz té sek kez de -
mé nye zé se.

A fel té te lek meg lé te ese tén:
Az EDR szol gál ta tó val a ki vi te le zés ter ve zé sét
cél zó egyez te té sek meg kez dé se. Ki vi te li ter vek
vé le mé nye zé se, jó vá ha gyá sa vagy mó do sí tá suk
kez de mé nye zé se. Szük ség sze rint „Együtt mû -
kö dé si Meg ál la po dás” meg kö té se, mó do sí tá sa a
fel hasz ná ló val.

Tá jé ko zó dás a hi bák ról, azok el há rí tá sá ról, a
meg ol dás ra váró hi bák ról, ese ten ként és havi
össze sí tõ je len tés alap ján.

A hi ba el há rí tá si te vé keny ség fo lya ma tos fi gye -
lem mel kí sé ré se (nyo mon kö ve té se, „moni -
toring”), a vo nat ko zó je len té sek vizs gá la ta.

Kri ti kus erõ for rá so kat érin tõ hiba ese tén a nor -
mál mû kö dé sé tõl való el té rés ke ze lé se.

Kri ti kus erõ for rá so kat érin tõ hiba ese tén a nor -
mál mû kö dé sé tõl való el té rés ke ze lé se.

Kon cep ci o ná lis hiba ese tén a vár ha tó prob lé ma
meg elõ zé sé re vo nat ko zó EDR fej lesz tés kez de -
mé nye zé se.

Kon cep ci o ná lis hiba ese tén a prob lé ma meg elõ -
zé sé re vo nat ko zó EDR fej lesz tés kez de mé nye -
zé se, vég re haj tá sa.

Az EDR au di tá lá sá nak, csat la ko zá sá nak kez de -
mé nye zé se.

A ren del ke zés re álló EDR erõ for rá sok,
 rádió-távközlési ka pa ci tás gaz da sá gos és ha té -
kony el osz tá sá nak biz to sí tá sa, figye lembe véve
az EDR min den ko ri üzem biz ton sá gát (erõ for -
rás-gaz dál ko dás).
Erõ for rás-gaz dál ko dá si fel ada tok ke re té ben
dön tés a fel sza ba du ló erõ for rá sok ke ze lé sé rõl.

A Schen ge ni egyez mény bõl szár ma zó, a ma gyar 
ille té kes Szer ve ze tek rá dió-táv köz lé si inf ra -
struk tú rá ját érin tõ, az EDR szol gál ta tó fe le lõs -
sé gi kö ré be tar to zó fel ada tok meg ha tá ro zá sa, a
meg sza bott fel ada tok tel je sü lé sé nek kö ve té se.

A meg lé võ sza bá lyo zást mó do sí tó kon cep ci ók
ki ala kí tá sa vagy új, még nem sza bá lyo zott te rü -
le tek sza bá lyo zá si ter vé nek el ké szí té se.

Sza bá lyo zás-mó do sí tás kon cep ci ó já nak ki dol -
go zá sa, és an nak vé le mé nyez te té se az üze mel te -
tõ vel és a fel hasz ná lók kal.

EDR szol gál ta tá si szer zõ dés mó do sí tá sa.

Az EDR szol gál ta tói je len té sek el fo ga dá sa, el -
uta sí tá sa.
EDR szol gál ta tá si tel je sí tés iga zo lá sa.
EDR szol gál ta tói szám la el len jegy zé se.
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A EDR erõ for rás-ka pa ci tás bõ ví té sét biz to sí tó
szol gál ta tás-fej lesz té si fel ada tok kezdeménye -
zése.

A fej lesz té si irá nyok ki je lö lé se, fej lesz té si fel -
ada tok meg fo gal ma zá sa.
A szol gál ta tás-fej lesz tés meg va ló sí tá sa ese tén
Meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány el ké szít te té se.
Tel je sí tés iga zo lá sa.

Kar ban tar tás el ha lasz tá sa. Dön tés a terv sze rû vagy rend kí vü li kar ban tar tás
idõ pont ja i ról.

Az EDR szol gál ta tói je len té sek vizs gá la ta, dön -
tés el fo ga dá suk ról. Tel je sí té si iga zo lás kiállí -
tása.

A tá jé koz ta tá si terv ki ala kí tá sa és meg va ló sí tás
a fel hasz ná lók felé.

Az EDR fel hasz ná lók, VPN gaz dák és a VPN
Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet kö zöt ti ko or di -
ná ció és együtt mû kö dés tá mo ga tá sa.

A köz pon ti VPN me nedzs ment funk ci ó nál a jó -
vá ha gyott és el fo ga dott együtt mû kö dé si meg ál -
la po dá sok mû sza ki, szer ve zé si kö vet kez mé nyei
vég re haj tá sá nak és be tar tá sá nak el len õr zé se.

Krip tog rá fi ai ké pes sé gek kel el lá tott rá dió ter mi -
nál al kal ma zá sá nak en ge dé lye zé sé re ké re lem
be fo ga dá sa.

En ge dé lye zé si igény el fo ga dá sa. Az egyéb érin -
tett és ille té kes szer ve ze tek tá jé koz ta tá sa.

VPN Köz pon ti
Me ne dzser
 Szervezet

Az EDR rend szer ben lé te zõ VPN-ek ki ala kí tá -
sa, mó do sí tá sa.

A VPN-ek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó sza bály zat
és el já rás rend ki ala kí tá sa.
A biz ton sá gi sza bály zat lét re ho zá sa, a jo go sult -
sá gok ke ze lé se rend jé nek ki ala kí tá sa.

Vir tu á lis pri vát há ló za ti (VPN) erõ for rá sok ki -
osz tá sa, a VPN-ek el kü lö ní té sé nek (füg get len -
sé gé nek) biz to sí tá sa.
Fel hasz ná ló ol da li mi nõ sí tett idõ sza ki ter vek
ki dol go zá sa.
Az EDR in for má ció vé del mi rend sze ré nek fel -
hasz ná ló ol da li fel ügye le te (rejt jel kulcs gyár tás,
kulcs me nedzs ment stb.).

A VPN-ek fe let ti rend szer gaz dai jo go sult sá gok -
kal ren del ke zõ sze mé lyek, ki kép zé se, fel ké szí -
té se, a sze mé lyes azo no sí tás hoz (au ten ti ká ció)
és a rend szer be li te vé keny ség hez szük sé ges jo -
go sult sá gok iga zo lá sá hoz (au to ri zá ció) szük sé -
ges esz kö zök kel tör té nõ el lá tás.

Együtt mû kö dés ko or di ná lá sa a VPN gaz dák
 között

Az EDR ko or di nált hasz ná la ta ér de ké ben az
együtt mû kö dés fenn tar tá sa a VPN gaz dák kö -
zött.

Az együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok és a köz -
pon ti VP me nedzs ment funk ció fel ügye le te. A
meg ál la po dá sok meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé se.

Az EDR erõ for rás fel hasz ná lá sá nak fel ügye le te. A fel hasz ná lók, VPN gaz dák, ál tal ké szí tett sza -
bály za tok ban elõ írt erõ for rás fel hasz ná lás ter -
vek meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé se az EDR
szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett (,,EDR há -
ló zat ka pa ci tás, for ga lom irá nyí tás, il let ve for ga -
lom át ter he lé si terv e”) erõ for rás fel hasz ná lá si
kor lá tok ra te kin tet tel. El té rés ese tén a szük sé ges 
in téz ke dé sek meg ho za ta la.
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EDR Au dit Az EDR szol gál ta tó nál az EDR au dit kez de mé -
nye zé se, (au di tor cég ki vá lasz tá sá nak, meg bí zá -
sá nak kez de mé nye zé se), majd ezt köve tõen
vissza jel zés az au dit ered mé nyé rõl a há ló zat -
gaz dá nak, az EDR szol gál ta tó nál vég re haj tott
au dit ról, amely nek mo ni to ro zá sát, fel ügye le tét
és nyo mon kö ve té sét a Meg ren de lõ ol da li kap -
cso lat tar tó vég zi.

VPN gazd a
 szervezet

A VPN gazd a szer ve zet Uta sí tást ké szít a VPN
szin tû EDR szol gál ta tá sok, hasz ná la tá nak,
 alkalmazásának, be ál lí tá sá nak, jo go sult sá gok
en ge dé lye zé sé nek és ki bo csá tá sá nak vonatko -
zásában.

Az adott VPN-re vo nat ko zó, fel hasz ná ló ol da li
mi nõ sí tett idõ sza ki ter vek ki dol go zá sa.

A sa ját VPN szol gál ta tá sa i nak be ál lí tá sa, mó do -
sí tá sa.

Az adott VPN-hez tar to zó fel hasz ná ló szer ve ze -
tek és vég fel hasz ná lók szá má ra a hi e rar chi kus
disz pé cser rend szer lét re ho zá sa és szük ség sze -
rin ti mó do sí tá sa az adott szer ve zet szol gá la ti te -
vé keny sé gé nek igé nyé hez iga zod va.

Együtt mû kö dés ki ala kí tá sa és szük ség sze rin ti
napi, il let ve köz vet len és azon na li ko or di ná ció
ki ala kí tá sa más VPN rend szer gaz dák kal, rend -
szer gaz da szer ve ze tek kel.

Együtt mû kö dés a VPN Köz pon ti Me ne dzser
Szer ve zet tel, va la mint a konk rét fel ada tok vég -
re haj tá sá ban érin tett VPN rend szer gaz dák kal.

A PSTN/PABX hí vá sok ra, adat for gal ma zás ra, a 
VPN szint en az egyé ni hí vá sok (full-dup lex,
fél-dup lex) hí vá sok ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ra.
A hí vás fo ga dá si, kez de mé nye zé si jo gok a más
társ VPN-ek re vo nat ko zó an.

Az ál lan dó jel le gû for gal mi cso por tok pa ra mé -
te re i nek meg ha tá ro zá sa, VPN szint en be ál lí tá sa, 
és a rá dió ter mi ná lok ba a be prog ra mo zá suk hoz
szük sé ges elõ ké szí tés.

A rá di ós vég ké szü lé kek köz vet len mód ban tör -
té nõ mû kö dé sé hez szük sé ges jo go sult sá ga i nak
és pa ra mé te re i nek a VPN-ek szint jén való be -
prog ra moz ha tó sá gá nak elõ ké szí té se és biz to sí -
tá sa.

A VPN-en be lü li, ön ál ló for gal mi cso port struk -
tú ra ki ala kí tá sa. A cso port struk tú ra ki ala kí tá sá -
nak, mó do sí tá sá nak, be ál lí tá sa i nak
sza bá lyo zá sa.

Az egy más tól füg get len VPN-ek hez tar to zó cso -
por tok és rá dió ter mi ná lok a VPN me ne dzser(ek) 
köz re mû kö dé sé vel össze- és szét kap csol ha tó sá -
gá nak elõ ké szí té se és sza bá lyo zá sa a sa ját
VPN-re vo nat ko zó an.
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EDR szol gál ta tó A há ló zat sé rü lé sé nek koc ká za ta ese tén a meg -
elõ zés min den le het sé ges esz köz zel.
Szak mai ta nács adás a fel hasz ná lók szá má ra.

Fej lesz té si ja vas la tok meg fo gal ma zá sa a há ló -
zat gaz da szá má ra.
A meg lé võ sza bá lyo zás mó do sí tá sá nak vagy új,
még nem sza bá lyo zott te rü let sza bá lyo zá sá nak
kez de mé nye zé se.
Szám la be nyúj tá sa az el fo ga dott havi je len té sek
alap ján.

A fel hasz ná ló val, igény lõ vel való tech ni kai
egyez te tés – a há ló zat gaz da uta sí tá sá ra.

Rész vé tel a ki vi te le zés rész le tes ter ve zé sé ben és 
a ter ve zés sel kap cso la tos egyez te tés ben – a há -
ló zat gaz da uta sí tá sá ra.

Fel hasz ná lói ütem ter vek vé le mé nye zé se.

Ki vi te li ter vek át adá sa vé le mé nye zés re és jó vá -
ha gyás ra a há ló zat gaz dá nak.

Az EDR szol gál ta tó ha tás kö ré be tar to zó ki vi te -
le zé si fel ada tok vég re haj tá sa.

A há ló zat gaz da ál tal ki adott fel ada tok el lá tá sa
köz ben fel me rü lõ, az EDR biz ton sá gos mû kö -
dé sét ve szé lyez te tõ té nye zõk je len té se a há ló -
zat gaz dá nak.

Ki egé szí tõ szol gál ta tá sok mû sza ki meg va ló sít-
ha tó sá gá nak vé le mé nye zé se a há ló zat gaz da uta -
sí tá sá ra.

A meg va ló sí tás ke re té ben a fel hasz ná ló val foly -
ta tott mû sza ki-tech ni kai egyez te té sek, a szol gál -
ta tás vál toz ta tá sá hoz kap cso ló dó
inf ra struk tú ra-bõ ví té si és esz köz kon fi gu rá lá si
fel ada tok le bo nyo lí tá sa.

Hi ba be je len té sek fo ga dá sá ért és a hi ba el há rí tás
kez de mé nye zé sé ért fe le lõs Ügy fél szol gá lat
(Help Desk) fel ál lí tá sa és mû köd te té se.

Fel hasz ná ló tól, há ló zat gaz dá tól ér ke zett hi ba be -
je len té sek fo ga dá sa, do ku men tá lá sa, il let ve a
sa ját maga ál tal ész lelt hi bák do ku men tá lá sa.

Hi ba je gyek ki ál lí tá sa.

Há ló zat gaz da tá jé koz ta tá sa a hi bák ról, ese ti és
havi össze sí tõ je len tés ké szí té se és el jut ta tá sa a
há ló zat gaz dá hoz.

Az EDR köz ve tett érin tett jei (rá hor dó há ló za ti
szol gál ta tók stb.) ál tal fel ügyelt rend sze rek, há -
ló za tok mû kö dé sé ben be kö vet ke zett, EDR szol -
gál ta tó ál tal ész lelt hiba ese tén hi ba jegy
ki ál lí tá sa, hi ba je len tés kül dé se az érin tett szol -
gál ta tó felé.

Hiba el há rí tá sá nak meg kez dé se az üze mel te tõi
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõn be lül.

Hi ba be je len tõ tá jé koz ta tá sa a hiba el há rí tá sá nak 
vár ha tó ha tár ide jé rõl, a hi ba ja ví tás fo lya ma tá -
ról, il let ve a fel hasz ná ló, eset leg a há ló zat gaz da
szük sé ges köz re mû kö dé sé rõl.

Fel hasz ná ló ál tal el há rít ha tó hiba ese tén egyez -
te tés a fel hasz ná ló val a hiba el há rí tá sá ról, szak -
mai irá nyí tás.
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Hi ba el há rí tás, prob lé ma meg ol dás fo lya ma tá nak
kö ve té se, hi ba jegy ve ze té se, le zá rá sa.
Fel hasz ná lók és há ló zat gaz da tá jé koz ta tá sa a
hiba el há rí tá sá ról.

Az EDR adat for gal má nak mé ré se.

Havi je len tés és – szük ség ese tén – „Erõ for -
rás-ka pa ci tás Mó do sí tá si Ja vas lat” ké szí té se,
meg kül dé se a há ló zat gaz da ré szé re.

Há ló za ti be ál lí tá sok mó do sí tá sa a szol gál ta tás
mó do sí tás ese tén.

Szük ség ese tén a meg szün te tést kö ve tõ vál toz -
ta tá sok ra való fel ké szü lés ter ve zé se.
A meg szün te tés tech ni kai le bo nyo lí tá sa a fel -
hasz nál óva1 együtt mû kö dés ben.

EDR Meg ren de lõ 
ol da li kap cso lat -
tar tó  (Háló zat -
gazda, il let ve
az ál ta la ki je lölt
szer vezet)

Sza bá lyo zá si vagy sza bá lyo zás mó do sí tá si kon -
cep ció ki ala kí tá sá ban, vagy ter ve zet ki dol go zás -
ban rész vé tel vagy vé le mé nye zés.

Fej lesz tés le bo nyo lí tá sa – sa ját ha tás kör ben tör -
té nõ fej lesz tés ese tén.

A ki vi te le zés szak mai kö ve té se és mû sza ki át -
vé te le – kül sõ fej lesz tés ese tén.

Ren del ke zés re ál lás a fej lesz té sek tech ni kai
egyez te té se cél já ból, a há ló zat gaz da fel ké ré sé re.
A ter ve zett kar ban tar tá si idõ pon tok ki ala kí tá sa.

A há ló zat gaz da és a fel hasz ná lók tá jé koz ta tá sa
az EDR szol gál ta tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott idõ sza kon kí vül esõ ter ve zett és rend kí vü li
kar ban tar tá si fel ada tok ról.

Kar ban tar tá si fel ada tok vég re haj tá sa, do ku men -
tá lá sa.

ER szol gál ta tói je len té sek össze ál lí tá sa és meg -
kül dé se a há ló zat gaz dá nak.

A tá jé koz ta tá si terv meg va ló sí tá sá ban való köz -
re mû kö dés a há ló zat gaz da uta sí tá sa sze rint.

2. Hír adá si, rá dió for gal mi sza bá lyok

A je len sza bály zat alap ján ké szí tett bel sõ uta sí tás al kal ma zá sá ra kö te le zett szer ve zet (a to váb bi ak ban: Szer ve zet)
– „Vir tu á lis Ma gán há ló zat” rá dió-táv köz lé si inf ra struk tú ra szol gál ta tá sa (Vir tu al Pri va te Net work, a továb biak ban:
VPN) adta le he tõ sé gek figye lembe véte lével – sa ját ha tás kör ben ter ve zi és szer ve zi a for gal mi cso por tok ki ala kí tá sát,
az esz kö zök te le pí té sét és be épí té sét, az el lá tá si kö ré be tar to zó fel hasz ná lók el lá tá sát és fel ké szí té sét, va la mint vég zi
a ren del ke zé sé re álló esz kö zök prog ra mo zá sát, üze mel te té sét.

A Szer ve zet a sa ját VPN-en be lü li rá dió for gal mi szer ve ze ti struk tú rá já nak ki ala kí tá sá ra, a rá dió ter mi ná lok szerve -
zetek kö zöt ti el osz tá sá ra és a hí vó szá mok ki osz tá sá ra sza bá lyo zást ala kít ki:

1. Az VPN be lü li rá dió for gal ma zá si szer ve ze ti struk tú rát a Szer ve zet ille té kes ve ze tõ je ha tá roz za meg.
2. A Szer ve zet ille té kes ve ze tõ je ha tá roz za meg a Szer ve ze ten be lül a fel hasz ná ló szer ve ze ti egy sé ge ket, az ál ta luk

hasz nál ha tó disz pé cse rek és rá dió ter mi ná lok da rab szá ma it.
3. A Szer ve zet ille té kes ve ze tõ je ha tá roz za meg a sa ját VPN szám ki osz tá sát, vég zi an nak vál toz ta tá sát és mó do sí tá -

sát, va la mint en ge dé lye zi a tar ta lék szám me zõk fel hasz ná lá sát.
4. A szer ve ze ti struk tú ra vál toz ta tá sá ra a tel jes jogú, a csök ken tett és a rá di ós disz pé cse rek te kin te té ben a Szer ve zet

ille té kes ve ze tõ je jo go sult.
5. A Szer ve zet az EDR-t érin tõ szer ve ze ti struk tú rá ját érin tõ vál to zá sok ról tá jé koz tat ja a Há ló zat gaz dát.

2007/60. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4015



2.1. A rá dió for gal mi szer ve ze ti fel épí tés, ta go zó dás meg je le ní té se az EDR rend sze ren
A sa ját fel hasz ná lói VPN-en be lül ki kell ala kí ta ni a fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges szer ve ze ti egy sé gek felépíté -

sének meg fe le lõ disz pé cser szer ke ze tet.
Meg kell ha tá roz ni a tel jes jogú, csök ken tett jogú és a fix, rá dió ter mi ná lok kal el lá tott disz pé cse rek rend szer beavat -

kozási jo go sult sá ga it a szer ve ze ti fel épí tés sel és a szer ve zet ben való el he lyez ke dé sük kel össz hang ban.
Meg kell ha tá roz ni a for gal mi cso por to kat, az egyes disz pé cse rek mó do sí tá si jo go sult sá ga it. A for gal mi cso por tok

szer ve zé si el ve i nek, a konk rét for gal mi cso port szer ke zet és a jo go sult sá gok mó do sí tá sá nak el já rás rend jét, az en ge dé lye -
zé si ügy vi te li fo lya ma tot.

Meg kell ha tá roz ni a for gal mi cso por tok ba a be lép te tés, a for gal mi cso por tok hasz ná la ti rend jét, mi lyen jo go sult sá gai
van nak az egyes szer ve ze ti egy sé gek nek, il let ve ve ze tõk nek az egyes for gal mi cso por tok kal kap cso lat ban. Va la mint,
hogy mire jo go sul tak a for gal mi cso por tok tag jai, és ki sza bá lyoz hat ja, il let ve en ge dé lyez he ti a jo go sult sá go kat.

Elõ kell írni a ki ala kí tott sza bá lyo zás alap ján a rá dió ter mi ná lok prog ra mo zá sá nak rend jét, a for gal mi cso por tok alap -
pa ra mé te re i nek be ál lí tá sá nak a mód ját.

2.2. Hír adá si rész let sza bá lyok
2.2.1. A Szer ve zet ki dol goz za, il let ve meg ha tá roz za:
2.2.1.1. A VPN szer ve ze ti struk tú rá ját.
2.2.1.2. A fel hasz ná ló szer ve ze tek ál tal hasz nál ha tó rá dió ter mi ná lok és disz pé cse rek da rab szá mát.
2.2.1.3. A VPN szám ki osz tá sát, te le fon könyv ké szí té sét, nap ra ké szen tar tá sát.
2.2.1.4. A VPN hívó, il let ve fedõ név köny vét, a hí vó ne vek hasz ná la tá nak sza bá lya it.
2.2.1.5. Az egy sé ges, kö zös fel hasz ná lá sú for gal mi cso por to kat.
2.2.1.6. A for gal mi cso por tok rá dió for gal ma zá si pa ra mé te re it.
2.2.1.7. A fel hasz ná lói igé nyek meg adá sá nak mód ját és for má ját, va la mint az EDR és más táv köz lõ há ló za tok kö zöt ti 

át hí vá sok kez de mé nye zé sé nek mód ját.
2.2.1.8. A sta ti kus for gal mi cso por tok ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó, a fel hasz ná ló szer ve ze ti egy sé gek kel egyez te tett ja -

vas la tot. A bel sõ és a kül sõ együtt mû kö dé si cso por to kat, szi get-üzem mó dú cso por tok a di na mi kus cso por tok lét re ho zá -
sá nak sza bá lya it.

2.2.1.9. A rá dió ter mi ná lok hí vó szá mai ki osz tá sá nak sza bá lya it.
2.2.1.10. A köz vet len üzem mó dú cso por tok (DMO) hasz ná la tá nak, al kal ma zá sá nak sza bá lya it.
2.2.1.11. A for gal mi cso por tok, azo kat tar tal ma zó könyv tá rak (map pák), hí vó szá mok prog ra mo zá si sza bá lya it.
2.2.1.12. A le ve gõ-föld-le ve gõ (AGA) frek ven ci ák hasz ná la tá nak és al kal ma zá sá nak sza bá lya it.
2.2.1.13. Az au ten ti ká ci ós ál lo má nyok ke ze lé sé nek sza bá lya it.
2.2.1.14. A disz pé cser ál lo má sok (DWS) prog ra mo zá sá nak sza bá lya it, a disz pé cser ál lo má sok in for ma ti kai, kö te le zõ 

tar tal mát, a disz pé cser fel hasz ná lók ra és a fel hasz ná lás ra vo nat ko zó biz ton sá gi sza bá lyo zást.
2.2.1.15. A VPN-ek kö zöt ti együtt mû kö dés re hasz nál ha tó for gal mi cso por to kat.
2.2.1.16. A hát tér cso por tok és a kö röz vény hí vás sza bá lya it.
2.2.1.17. A for gal mi cso por tok „be ol va sá sá nak” (,,szken ne lés, scan ning”, fi gye lé sé nek) sza bá lya it.
2.2.1.18. A szer ve ze ti egy sé gek és be osz tás alap ján az egyé ni hí vás ra jo go sít ha tó rá dió-ter mi ná lok meg ha tá ro zá sá -

nak sza bá lya it. [A rá dió-táv köz lé si há ló za ti inf ra struk tú ra erõ for rá sa i nak op ti má lis ki hasz ná lá sá ra való tö rek vés ér de ké -
ben az egyé ni hí vás ra jo go sul tak kö ré ben is meg kell ha tá roz ni a tel jes jogú (full-dup lex, két idõ rést fel hasz ná ló) és
fél-dup lex (egy idõ rést fel hasz ná ló) egyé ni hí vás ra jo go sí tott rá dió ter mi ná lo kat, il let ve csak cso port hí vás ra jo go sí tott
 rádió-terminálokat.]

2.2.1.19. A hí vá sok tar tá si ide jét és be ál lí tá sá nak rend jé nek sza bá lya it, egyé ni és cso port hí vás ra vo nat ko zó an.
2.2.1.20. A szer ve ze ti egy sé gek és be osz tás alap ján hí vá sok pri o ri tá si rend jé nek sza bá lya it.
2.2.1.21. A szer ve ze ti egy sé gek és be osz tás alap ján a hí vás meg sza kí tás ra jo go sí tott rá dió ter mi ná lok ki je lö lé sé nek

sza bá lya it.
2.2.1.22. Az adott VPN-re, il let ve a sa ját VPN-en be lü li szer ve ze ti egy sé gek re vo nat ko zó an a rá dió ter mi nál funk ció -

bil len tyû i nek, il let ve menü pont ja i nak egy sé ges test re sza bá si sza bá lya it.
2.2.1.23. A stá tusz üze ne tek re vo nat ko zó sza bá lyo zást. (A stá tusz üze ne tek, azo no sí tó ik, fel hasz ná lás, egye bek.)
2.2.1.24. A rö vid szö ve ges üze ne tek (SDS) hasz ná la ta i nak sza bá lya it.
2.2.1.25. Vész hely ze ti se gély ké rõ hí vás al kal ma zá sá nak sza bá lyo zá sát.
2.2.1.26. Kör nye ze ti be hall ga tás sza bá lyo zá sát.
2.2.1.27. A jár mû vek be épít he tõ ter mi ná lok be sze re lé se, és ki sze re lé sé nek rend jét.
2.2.1.28. A disz pé cse rek szint jén ke zel he tõ ese mé nyek hez kö tött for ga lom szer ve zé si, össze ren de lé si, együtt mû kö -

dé si for gal mi fel ada tok szer ve zé sé nek sza bá lya it.
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2.2.2. VPN Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet ko or di ná lá sá val:
2.2.2.1. A VPN-ek és a Fel hasz ná lók kö zöt ti együtt mû kö dés sza bá lya i nak ki ala kí tá sa, ame lyet min den egyes VPN

gazd a szer ve zet és Fel hasz ná ló sa ját ha tás kö ré ben sza bá lyoz.
2.2.2.2. Az együtt mû kö dés zök ke nõ men tes meg va ló sí tá sa ér de ké ben együtt mû kö dé si hívó, il let ve fedõ név könyv

szer kesz té se, nap ra ké szen tar tá sa és ki bo csá tá sa.

2.3. Hasz ná lat ba vé tel, a te le pí té sek és be épí té sek üte me zé se
A disz pé cse rek, va la mint a fix asz ta li és mo bil rá dió ter mi ná lok te le pí té sé re és be épí té sé re vo nat ko zó igény lés rend jét

a Szer ve zet ille té kes ve ze tõ je sza bá lyoz za.

2.4. Üze mel te tés, hi ba be je len tés
Az EDR hasz ná la tá ra ki zá ró lag szol gá la ti cél ból (szol gá la ti be szél ge té sek le foly ta tá sa és szol gá la ti célú ada tok to váb -

bí tá sa cél já ból) ke rül het sor. A rend szer ma gán cé lú hasz ná la ta sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem en ge dé lye zett.
A Szer ve zet VPN-jé nek mû köd te té sét és fel ügye le tét, va la mint a rá dió ter mi ná lok prog ra mo zá sát, a for gal mi cso por -

tok ki ala kí tá sát és az egyéb be ál lí tá so kat Szer ve zet ille té kes ve ze tõ je sza bá lyoz za.
Az EDR hasz ná la ta so rán ta pasz talt rend szer szin tû, va la mint disz pé cse rek re és rá dió ter mi ná lok ra vo nat ko zó hi á nyos -

sá gok és hi bák, il let ve egyéb be je len té sek vé te le ér de ké ben a szol gál ta tó, 24 órás mun ka rend ben ügy fél szol gá la tot1 mû -
köd tet. Az ügy fél szol gá lat a hiba jel le gé tõl füg gõ en a VPN me nedzs ment tõl, a ki je lölt disz pé cse rek tõl, il let ve az egyes
fel hasz ná lók tól fo gad ja a be je len té se ket.

A szol gál ta tó az EDR há ló za ton kí vül rõl ér ke zõ be je len tés jo gos sá gá ról vissza hí vás sal gyõ zõ dik meg. En nek ér de ké -
ben az Szer ve zet ille té kes ve ze tõ je az érin tett szer ve ze tek kel tör tént egyez te tést köve tõen meg ad ja az ügy fél szol gá lat ré -
szé re a hi ba be je len tés re jo go sult disz pé cse rek el ér he tõ sé gét.

A hi ba be je len té sek kel kap cso la tos ál ta lá nos irány elv, hogy a hi bát a rá dió ter mi nált hasz ná ló a köz vet len fel ügye lõ
disz pé cse ré nek, a disz pé cser a hi e rar chi á ban fe let te lévõ disz pé cser nek jel zi. A Szer ve zet köz pon ti disz pé cse re jel zi a hi -
bát a szol gál ta tó ügy fél szol gá la ta ré szé re.

In do kolt eset ben, il let ve le fe dett sé gi prob lé ma ese tén al sóbb szin tû disz pé cse rek és rá dió ter mi nál fel hasz ná lók is je -
lent het nek be köz vet le nül hi bát az ügy fél szol gá lat ré szé re. Le fe dett sé gi prob lé ma ese tén, an nak té nyét és pon tos he lyét
min den eset ben je lez ni kell a szol gál ta tó felé (le he tõ leg GPS ko or di ná ták meg adá sá val).

A terv sze rû kar ban tar tá sok ról – amennyi ben szol gál ta tás csök ke nés vagy ki esés, eset leg le fe dett sé gi prob lé ma vár -
ható – a Há ló zat gaz da ne vé ben el já ró szer ve zet so ron kí vül tá jé koz tat ja az érin tett fel hasz ná ló szer ve ze te ket.

A Szer ve zet ál tal az EDR meg va ló sí tá sá hoz fel aján lott ob jek tu mok, an ten na tor nyok vo nat ko zá sá ban a Szer ve zet ille -
té kes ve ze tõ je sza bá lyoz za az el já rás ren det.

A rá dió ter mi ná lok, disz pé cser ál lo má sok, a hoz zá juk tar to zó hang rög zí tõ esz kö zök és tar to zé kok meg hi bá so dá sa kor,
a ja ví tás ra tör té nõ ki szál lí tás, il let ve vissza ér kez te tés és vissza vé te le zés rend jét és sza bá lya it meg kell ha tá roz ni.

Az el ve szett ké szü lé kek kel kap cso la tos el já rás ren det meg kell ha tá roz ni.

2.5. Anya gi nyil ván tar tás
2.5.2. Ki kell ala kí ta ni az aláb bi ak ra vo nat ko zó sza bá lyo zást:
2.5.2.1. A Szer ve zet ille té kes ve ze tõ je sza bá lyoz za sa ját ha tás kör ben az esz kö zök át vé te lét, nyil ván tar tá sát és utal vá -

nyo zá sát.
2.5.2.2. A ki utalt ter mi ná lok a fel hasz ná lók ré szé re tör té nõ ki adást meg elõ zõ en vég re kell haj ta ni a prog ra mo zást. A

ter mi ná lok be lép te té sé hez szük sé ges ada to kat elõ írt for má ban tá rol ni kell. Gon dos kod ni kell az ada tok szol gál ta tó hoz
tör té nõ el jut ta tás ról, va la mint a ter mi ná lok vissza jut ta tá sá ról fel hasz ná ló szer ve ze ti egy sé gek hez.

2.5.2.3. A disz pé cse rek, hang rög zí tõk AVL mun ka ál lo má sok, egyéb EDR esz kö zök, a prog ra mo zó kész le tek és
hard ver kul csok, rá dió ké szü lé kek és tar to zé kok nyil ván tar tá sá nak a sza bá lya it.

2.5.2.4. Tar to zék prob lé mák, tar to zék igé nyek, esz köz igé nyek össze gyûj té sé nek és ügy in té zé sé nek rend jét. A szol -
gál ta tók kal és szál lí tók kal tör té nõ kap cso lat tar tás és eset le ges meg ál la po dás kö tés sza bá lya it.

2.6. Ok ta tás
2.6.1. A VPN me ne dzse rek, a rá dió ter mi nál ke ze lõk, prog ra mo zók a prog ra mo zás ok ta tói, va la mint a disz pé cser ke -

ze lõk ok ta tá sát a Szol gál ta tó szer ve zi, a Fel hasz ná lók igé nyei alap ján ter ve zi.
2.6.2. A rá dió ter mi ná lok, vég fel hasz ná lói esz kö zök kel kap cso lat ban szol gál ta tást nyúj tók kal és szál lí tók kal kap cso -

lat ban az ok ta tá si fel ada tok meg szer ve zé sét a Szer ve zet ve ze tõ je sza bá lyoz za.

1 Je len le gi el ér he tõ ség: 06-1/265-6500, 06-80/430-000,  ugy fel szol ga lat@ pro-m.hu
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2.7. For gal ma zá si és egyéb biz ton sá gi sza bá lyok
2.7.1. A Szer ve zet VPN-jé ben a for gal ma zás, a min den kor ér vé nyes, Szer ve zet ré szé rõl ki adott rá dió for gal mi uta sí -

tá sá ban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint tör té nik.
2.7.2. A fel hasz ná lók azo no sí tá sá nak rend jét uta sí tás ban sza bá lyoz za a Szer ve zet (hí vó név, fe dõ név stb.).
2.7.3. Az egyes for gal mi cso por tok ban el hang zott kom mu ni ká ció rög zí té se a meg ha tá ro zott disz pé cse rek mel lett te -

le pí tett hang rög zí tõ be ren de zé se ken tör té nik. A Szer ve zet sza bá lyoz za a hang rög zí tés hasz ná la tá nak mód ját, a rög zí tett
kom mu ni ká ció vissza hall ga tá sá nak sza bá lya it.

2.7.4. A disz pé cse rek, hang rög zí tõk AVL mun ka ál lo má sok, egyéb EDR esz kö zök, rá dió ké szü lé kek és tar to zé kok ja -
vít ta tá sa ese tén, az el szál lí tást meg elõ zõ en in for má ció vé del mi szem pont ból tör té nõ elõ ké szí té se a biz ton sá gi sza bá lyok -
kal össz hang ban kell el vé gez ni.

2.8. Krip tog rá fi ai al kal ma zá sok
2.8.1. A rend szer rá di ós sza ka szon nem zet kö zi egyez mény ben meg ha tá ro zott al go rit mus al kal ma zá sá val vé dett a vé -

let len sze rû le hall ga tás el len.
2.8.2. Vég pont – vég pont kö zöt ti in for má ció vé de lem re al kal mas be ren de zé sek, rá dió ter mi ná lok al kal ma zá sát a Há -

ló zat gaz dá nak be kell je len te ni. A be je len tés rõl az ille té kes szer ve ket tá jé koz tat ni kell.
2.8.3. Vég pont – vég pont kö zöt ti in for má ció vé de lem re al kal mas be ren de zé sek, rá dió ter mi ná lok prog ra mo zá sát, be -

széd cso por tok ki osz tá sát, a há ló zat ba be lép te tés hez szük sé ges in for má ci ók biz ton sá gos el jut ta tá sát a Szol gál ta tó hoz a
Szer ve ze tek bel sõ sza bály za ta i ban sza bá lyoz ni kell.

2.9. Te le pí tés rend je
2.9.1. A rend szer ben al kal ma zott disz pé cse rek és rá dió ter mi ná lok – figye lembe véve, hogy azok alap ve tõ en más há -

ló za tok tól el kü lö ní tett zárt cé lú táv köz lõ há ló zat ele mei – te le pí té si és hasz ná la ti sza bá lya it e sza bály zat alap ján bel sõ
uta sí tás ban kell meg ha tá roz ni.

2.9.2. A rend szer hasz ná la tá val, táv fel ügye le té vel és az adat hor do zók ja ví tá sá val kap cso la tos biz ton sá got érin tõ sza -
bá lyo zá so kat a Szer ve zet ké szí ti el.

3. In for ma ti kai Biz ton sá gi Sza bá lyok

3.1. Az In for ma ti kai Biz ton sá gi Sza bá lyok cél ja
Az In for ma ti kai Biz ton sá gi Sza bá lyok (a továb biak ban: IBSz) cél ja az EDR üzem biz ton sá gát meg te rem tõ sza bá lyok

és in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sa.

3.2. A biz ton sá gi sza bá lyok ha tá lya
Az EDR cím zett fel ada ta, hogy a csat la ko zott szer ve ze tek kö zöt ti elekt ro ni kus kom mu ni ká ció át vi te li kö ze ge le gyen,

így a raj ta át fo lyó ada tok tar tal má val kap cso la tos fe le lõs ség a fel hasz ná lók fe le lõs sé gi kö ré be tar to zik, ide ért ve a minõ -
sített ada tok to váb bí tá sá val kap cso la tos jog sza bá lyi elõ írások figye lembevételét is. E miatt a biz ton sá gi sza bály zat az
üzem biz ton ság ról szól, és adat biz ton ság gal kap cso la tos kér dé sek kel ki zá ró lag ak kor fog lal ko zik, ha azok ha tás sal le het -
nek az üzem biz ton ság ra.

Az IBSz a biz ton sá gi kér dé sek ben nem tér ki rész le te sen az üzem biz ton ság min den ol da lá ra, ha nem a kö rül ve võ sza -
bá lyo zá si rend szer szer ves ré sze, le he tõ ség sze rint ke rül ve az át fe dé se ket. Tar tal maz za ugyan ak kor a sza bá lyo zás to váb -
bi szük sé ges te rü le te it, ame lyek azon ban olyan mér ték ben hely zet füg gõk, hogy jog sza bá lyi szint en sza bá lyo zá suk nem
ke zel he tõ, le fe dé sü ket a Szer ve ze tek bel sõ uta sí tás ban biz to sít ják.

Az IBSz szer ve sen be il lesz ke dik az irány el vet kö rül fo gó sza bá lyo zá si rend szer be, vagy is el vei le ve zet he tõk a meg fe -
le lõ jog sza bá lyok ból (pl. ál lam tit kok ról  szóló ren de le tek stb.) és szab vá nyok ból (pl. Or szá gos Épí té si Sza bály zat,
ITSEC, ISO 27000 stb.). Meg te rem ti az ala pot az üzem biz ton ság egyes as pek tu sa i val (pl. a szol gál ta tó és a fel hasz ná ló
szer ve ze tek, VPN-ek, biz ton sá gi szer ve zet mû kö dé si sza bály za ta, ka taszt ró fa utá ni hely re ál lí tá si terv, üzem vi tel fo lya -
ma tos sá gi terv stb.) rész le te sen fog lal ko zó sza bály za tok lét re ho zá sá hoz.

Az IBSz-t éven te fe lül kell vizs gál ni és szük ség ese tén ak tu a li zál ni, ki egé szí te ni. A há ló zat ban be kö vet ke zõ je len tõs
vál to zá sok ese tén a fe lül vizs gá la tot so ron kí vül el kell vé gez ni.

3.3. Biz ton sá gi in téz ke dé sek
A biz ton sá gi in téz ke dé sek al kal ma zá sa szem pont já ból öt fõ ka te gó ri át kü lön böz tet tünk meg:
– szer ve zet – az EDR biz ton sá gá ért fe le lõs szer ve ze tek re vo nat ko zó, il let ve az ah hoz kö tõ dõ in téz ke dé sek;
– inf ra struk tú ra – az EDR fi zi kai és lo gi kai vé del mét biz to sí tó kör nye zet re vo nat ko zó in téz ke dé sek;
– hard ver esz kö zök – az EDR hard ver esz kö ze i re vo nat ko zó in téz ke dé sek;
– szoft ve rek – az EDR üze mel te té sé hez és szol gál ta tá sa i hoz szük sé ges szoft ve rek re vo nat ko zó in téz ke dé sek;
– há ló zat vé del me – a fen ti cso por tok ba nem be so rol ha tó, de a há ló zat vé del mét szol gá ló in téz ke dé sek.
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Az in téz ke dé sek konk rét fel ada tok ként je len te nek, a fe le lõs és a vég re haj tás aján lott gya ko ri sá gá val együtt.
A fe le lõs meg je lö lé sé nél az IBSz a Há ló zat gaz da, a Szol gál ta tó és a Fel hasz ná ló Szer ve ze tek, VPN Köz pon ti Me ne -

dzser Szer ve zet re, VPN gazd a szer ve zet szint jén  marad.

1. SZERVEZET

1.1. Fe le lõs sé gi kö rök

1.1.1. Biz ton sá gért fe le lõs szer ve zet ki ala kí tá sa

Fel adat: A biz ton sá gért fe le lõs szer ve zet nek a kö vet ke zõ mun ka kö ri fel ada tok el lá tá -
sát kell meg ol da ni (mun ka kö ri le írás el ké szí té se vagy pon to sí tá sa ré vén):

biz ton sá gért fe le lõs ve ze tõ – a há ló zat in for ma ti kai biz ton sá gá ért, és en nek
meg fele lõen ma gá ért a (csat la ko zott szer ve ze ti, il let ve üze mel te tõi) Biz ton sá -
gi Sza bály zat (BSz) meg lé té ért, tar tal má ért fe le lõs sze mély

biz ton sá gi fel ügye lõk – az adott Fel hasz ná ló Szer ve zet / VPN gazd a szer ve -
zet Biz ton sá gi Sza bály za ta (BSZ) be tar tá sá nak el len õr zé sé ért fe le lõs sze mé -
lyek

biz ton sá gi szak ér tõk – a há ló zat biz ton sá gát cél zó vé del mi in téz ke dé se kért, a
kár ese mé nyek elem zé sé ért, a BSZ nap ra ké szen tar tá sá ért fe le lõs sze mé lyek

A meg fe le lõ sze mé lyek kö rül te kin tõ ki vá lasz tá sa.

Ered mény: Biz ton sá gért fe le lõs szer ve zet.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da (a sza bá lyok meg lé té ért, EDR-re vo nat ko zó tar tal má ért és a
szer ve zet ki ala kí tá sá ért).

Gya ko ri ság: A biz ton sá gi elõ írások ha tály ba lé pé se kor, ezt köve tõen szük ség sze rint (meg -
fe le lõ mun ka társ tá vo zá sa stb.).

1.2. Fel ada tok és ha tás kö rök pon tos meg ha tá ro zá sa és do ku men tá lá sa

Fel adat: Az EDR-rel kap cso lat ban pon to san meg kell ha tá roz ni, hogy mik a fel ada tok, 
ki nek mi lyen fe le lõs sé ge van, és mi lyen ha tás kör rel bír. Mind ezt írás ban
 dokumentálni kell, és gon dos kod ni kell ar ról, hogy az EDR-rel kap cso lat ba
ke rü lõ min den sze rep lõ tisz tá ban le gyen a rá vo nat ko zó ré szek kel.

Ered mény: Fel ada tok és ha tás kö rök pon tos le írá sa.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da

Gya ko ri ság: A biz ton sá gi elõ írások ha tály ba lé pé se kor, majd ezt köve tõen leg alább éven te 
kell fe lül vizs gál ni, il let ve kár ese mény ese tén azon nal.

1.3. Sze mély zet

1.3.1. Sze mély zet ki vá lasz tá sa

Fel adat: Mi vel az EDR nem zet biz ton sá gi szem pont ból is je len tõ ség gel bír, ezért az
az zal kap cso lat ba ke rü lõ, an nak ter ve zé sé ben, üze mel te té sé ben, kar ban tar tá -
sá ban részt vevõ sze mé lye ket a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök be töl té sé re
vo nat ko zó szer ve ze ti elõ írások alap ján, il let ve az erre vo nat ko zó jog sza bá -
lyok nak meg fele lõen kell ki vá lasz ta ni.

Kü lön fi gyel met kell for dí ta ni mind azok ra, akik az EDR üze mel te té sé ben ad -
mi niszt rá to ri jo go sult sá gok kal ren del kez nek, az õ meg bíz ha tó sá guk el len õr -
zé se ki e mel ten fon tos fel adat.

Ered mény: Kö rül te kin tõ en ki vá lasz tott, meg bíz ha tó sze mély zet.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da, Szol gál ta tó, Fel hasz ná ló Szer ve ze tek, VPN gazd a szer ve zet,
VPN Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet

Gya ko ri ság: A biz ton sá gi sza bá lyok ha tály ba lé pé se kor, majd ezt köve tõen szük ség sze rint 
(mun ka társ tá vo zá sa stb.).
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1.3.2. Sze mély zet kép zé se

Fel adat: Fel ada tuk sze rint cso por to sít va el kell ké szí te ni a sze mé lyi ál lo mány kép zé -
sét se gí tõ anya go kat és meg kell szer vez ni azok terv sze rû és el len õr zött vég -
re haj tá sát.

A kép zé sek so rán fo ko zott fi gyel met kell for dí ta ni biz ton sá gi kér dé sek re.

A kép zé sek szín vo na lát és az el sa já tí tott tu dás szint jét el len õriz ni kell.

Ered mény: Kép zett, a fel ada ta it meg fele lõen el lát ni ké pes, a biz ton sá gi elõ írásokkal és
te en dõk kel tisz tá ban lévõ sze mé lyi ál lo mány.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da, Szol gál ta tó

Gya ko ri ság: A biz ton sá gi sza bá lyok ha tály ba lé pé se kor, majd ezt köve tõen szük ség sze rint 
(új mun ka társ be lé pé se stb.), rend sze res is me ret-kar ban tar tás.

1.3.3. Biz ton sá gi elõ írások be tar tá sá nak el len õr zé se

Fel adat: A Há ló zat gaz da (a biz ton sá gi fel ügye le tet el lá tó szer ve ze ten ke resz tül) rend -
sze re sen el len õriz te ti a biz ton sá gi elõ írások be tar tá sát, és meg kap ja a biz ton -
sá gi el len õr zé sek rõl, au di tok ról ké szí tett je len té se ket, ame lye ket az érin tett
szer ve ze tek az elõ írt gya ko ri ság gal haj ta nak vég re an nak vizs gá la tá ra, hogy
a sze mély zet tisz tá ban van-e a meg fe le lõ biz ton sá gi elõ írásokkal és be is
 tartja azo kat.

Az el len õr zé se ket do ku men tál ni kell, a jegy zõ köny ve ket leg alább 5 évig biz -
ton sá go san, lo pás tól és ma ni pu lá ci ó tól vé dett mó don meg kell õriz ni.

Ered mény: Be tar tott biz ton sá gi elõ írások.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da, Szol gál ta tó

Gya ko ri ság: Rend sze re sen, az adott Szer ve zet sa já tos sá ga it szem elõtt tart va le he tõ ség
sze rint nem ki szá mít ha tó mó don.

1.4. El já rás rend

1.4.1. Vé del mi in téz ke dé sek el len õr zé se és fe lül vizs gá la ta

Fel adat: Az üzem biz ton ság ér de ké ben tett vé del mi in téz ke dé se ket a biz ton sá gi fel -
ügye lõ nek rend sze re sen kell el len õriz nie és fe lül vizs gál nia.

Az el len õr zé se ket és fe lül vizs gá la to kat do ku men tál ni kell, az ezt tar tal ma zó
jegy zõ köny ve ket leg alább 5 évig biz ton sá go san, lo pás tól és ma ni pu lá ci ó tól
vé dett mó don meg kell õriz ni.

A fe lül vizs gá lat ered mé nye képp a fel ügye lõ a vé del mi in téz ke dé sek mó do sí -
tá sát kez de mé nyez he ti.

Ered mény: El len õr zött, vissza kö vet he tõ és nap ra ké szen tar tott vé del mi in téz ke dé sek.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da

Gya ko ri ság: Fél éven te, il let ve kár ese mény ese tén azon nal.

1.4.2. Kár ese mény ke ze lé se

Fel adat: Az üzem biz ton ság sé rü lé se ese tén a fel fe de zést köve tõen ha la dék ta la nul meg 
kell kez de ni az el há rí tást és a ká rok csök ken té sét (lásd alább a biz ton sá gi
ese mé nyek ke ze lé sé nél).

A kár ese mé nye ket el há rí tá suk után azon nal ele mez niük kell az ille té kes biz -
ton sá gi szer ve ze tek nek (a Há ló zat gaz da ál tal ki je lölt biz ton sá gi ve ze tõ irá -
nyí tá sá val, a ki je lölt biz ton sá gi szak ér tõk vég zik).

Az elem zést do ku men tál ni kell, a jegy zõ köny vet leg alább 5 évig biz ton sá go -
san, lo pás tól és ma ni pu lá ci ó tól vé dett mó don meg kell õriz ni.

Az elem zés ered mé nye képp a biz ton sá gi szak ér tõk ak ció ter vet dol goz nak ki
a ha son ló kár ese mé nyek jö võ be ni el ke rü lé sé nek ér de ké ben. Eb ben ja vas la tot
te het nek a vé del mi in téz ke dé sek és a fe le lõs sé gi kö rök meg vál toz ta tá sá ra, ki -
egé szí té sé re.

Az ak ció ter vet a biz ton sá gért fe le lõs ve ze tõ hagy ja jóvá, ezt köve tõen ha la -
dék ta la nul vég re kell haj ta ni.

4020 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/60. szám



Ered mény: El há rí tott és elem zett kár ese mény, a jö võ be li elõ for du lás el ke rü lé sét cél zó jó -
vá ha gyott és vég re haj tott ak ció terv.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da, Szol gál ta tó

Gya ko ri ság: Kár ese mény ese tén.

1.5. Csat la ko zás biz ton sá gi fel té te lei

Fel hasz ná ló / csat la ko zan dó szer ve ze tek biz ton sá gi sza bály za ta

Fel adat: Min den Szer ve zet nek az EDR biz ton sá gi irány el ve i vel össze csen gõ, azt ki in -
du lá si alap ként ke ze lõ biz ton sá gi sza bály za tot kell ki dol goz ni, me lyet a Há -
ló zat gaz da szük ség sze rint ész re vé te lez, a nem meg fe le lõ ség meg ál la pí tá sa
ese tén is mé tel ten be nyúj tás ra szó lít fel. Ha a csat la ko zott szer ve zet tel jes biz -
ton sá gi sza bály za ta nem ad ha tó ki vé le mé nye zés re, ak kor az EDR-t érin tõ
 részeket kell vé le mé nyez ni.

Ered mény: Az EDR biz ton sá gi ve ze tõ je ál tal vé le mé nye zett biz ton sá gi sza bály zat.

Fe le lõs: Fel hasz ná ló/csat la ko zan dó szer ve zet

Gya ko ri ság: Az IBSz ki bo csá tá sa után 3 hó na pon be lül, il let ve a csat la ko zás elõtt, a csat -
la ko zás sal ha tály ba lép tet ve.

1.6. Be szer zés

Be szer zé si po li ti ka

Fel adat: A Há ló zat gaz dá nak fel ügyel nie kell a köz pon to sí tott köz be szer zés nor ma tí -
vá i nak, az EDR-rel kap cso la tos köz be szer zé si el já rá sok nak meg fe le lõ sé gét
a biz ton sá gi, mû sza ki és együtt mû kö dé si (in te ro pe ra bi li tás) szem pont já ból.
Ösz tö nöz ni kell az egy sé ges be szer zé si po li ti ka ki ala kí tá sát, az EDR-rel kap -
cso la tos min den (hard ver, szoft ver stb.) be szer zé si fel adat ra. Ter mé sze te sen
a köz be szer zés re vo nat ko zó jog sza bá lyok ma xi má lis figye lembe véte lével.

A be szer zé si sza bá lyok ban le he tõ ség sze rint ma xi má li san ér vé nye sí te ni kell
az üzem biz ton ság fenn tar tá sát elõ se gí tõ szem pon to kat.

Amennyi re ezt a köz be szer zés sza bá lyai meg en ge dik, tö re ked ni kell arra,
hogy az EDR esz kö zei mi nél egy sé ge seb bek le gye nek.

Ered mény: Egy sé ges be szer zé si sza bá lyok.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da

Gya ko ri ság: Az IBSz ha tály ba lé pé se kor, il let ve ak tu a li zál ni kell a kül sõ té nye zõk (pl. jog -
sza bá lyok stb.) meg vál to zá sa kor, il let ve a piac lé nye ges vál to zá sa kor.

1.7. ,,Ka taszt ró fa utá ni hely re ál lí tá si terv”

1.7.1. Ka taszt ró fa utá ni hely re ál lí tá si terv ki dol go zá sa

Fel adat: A Szol gál ta tó nak ki kell dol goz nia „Ka taszt ró fa utá ni hely re ál lí tá si ter vet”,
mely csök ken ti a be kö vet ke zett ese mény okoz ta ká ro kat, se gít fenn tar ta ni
a mû kö dést, és hoz zá já rul az ere de ti ál la pot (vagy a kö rül mé nyek hez ké pes
az ah hoz leg kö ze lebb álló ál la pot) vissza ál lí tá sá hoz.
Az egyes Szer ve ze tek nek az EDR je len tõs szol gál ta tás ki esé sé re, le ál lá sá ra
ki kell dol goz nia „Szol gá lat fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sá ra” ter vet.

A „Ka taszt ró fa utá ni hely re ál lí tá si terv” ré sze ként el kell ké szí te ni a vég re -
haj tás fel té te le it meg te rem tõ for ga tó köny vet, amit jó vá ha gyás után gya ko rol -
tat ni kell.

A „Ka taszt ró fa utá ni hely re ál lí tá si ter vet” éven te ak tu a li zál ni kell, és tük röz -
nie kell az idõ köz ben be állt vál to zá so kat. Amennyi ben szük sé ges, a for ga tó -
köny vet ak tu a li zál ni kell és azt gya ko rol tat ni.

A „Ka taszt ró fa utá ni hely re ál lí tá si ter vet” is mer tet ni kell az érin tet tek kel, és
gon dos kod ni kell ar ról, hogy min den érin tett tisz tá ban le gyen a rá há ru ló fel -
ada tok kal.

Ered mény: „Ka taszt ró fa utá ni hely re ál lí tá si terv”.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da, Szol gál ta tó
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Gya ko ri ság: Az IBSz ha tály ba lé pé se kor, majd ezt köve tõen éven te, il let ve a kö rül mé nyek
lé nye gi meg vál to zá sa ese tén kell ak tu a li zál ni.

1.8. Biz ton sá gi osz tá lyok

EDR esz kö zök biz ton sá gi osz tá lyok ba tör té nõ so ro lá sa

Fel adat: Az EDR, il let ve az EDR üze mel te tés hez szük sé ges esz kö zö ket az ITB aján -
lás nak meg fele lõen há rom biz ton sá gi osz tály ba kell be so rol nia a Szol gál ta tó -
nak, il let ve a Szer ve ze tek nek a hoz zá juk te le pí tett, il let ve ki he lye zett
esz kö zök re. A biz ton sá gi osz tá lyok ba tör té nõ so ro lás az ITB 12. aján lá sá nak
4.1. fe je ze té ben le írt kár ese mé nyek nek meg fele lõen meg ha tá ro zott kár ér ték-
osz tá lyo zás sze rint kell meg tör tén nie. An nak alap ján, hogy az adott esz köz
ki esé se vagy hi bás mû kö dé se mek ko ra ha tást gya ko rol na a „Szol gá lat fo lya -
ma tos sá gá ra”.

Az aláb bi osz tá lyok ba kell so rol ni az esz kö zö ket:

= A – alap biz ton sá gi kö ve tel mé nyek, ha az elem ki esé se vagy hi bás mû kö -
dé se ma xi mum „2”, azaz leg fel jebb kö ze pes kár ér té kû ese ményt okoz hat.

= F – fo ko zott biz ton sá gi kö ve tel mé nyek, ha az elem ki esé se vagy hi bás mû -
kö dé se ma xi mum „3”, azaz leg fel jebb nagy kár ér té kû ese ményt okoz hat.

= K – ki emelt biz ton sá gi kö ve tel mé nyek, ha az elem ki esé se vagy hi bás mû -
kö dé se „4+”, azaz ka taszt ro fá lis kár ér té kû ese ményt okoz.

Ered mény: Biz ton sá gi osz tá lyok ki ala kí tá sa.

Fe le lõs: Szol gál ta tó

Gya ko ri ság: Az IBSz ha tály ba lé pé se kor.

2. INFRASTRUKTÚRA

Aláb bi ak ban az EDR fi zi kai vé del mét biz to sí tó inf ra struk tú ra ki ala kí tá sá ra és üze mel te té sé re vo nat ko zó in téz ke dé -
sek fel so ro lá sa ta lál ha tó.

2.1. Ál ta lá nos in téz ke dé sek

He lyi sé gek biz ton sá gi szem pon tú el kü lö ní té se, be so ro lá sa

Fel adat: Az EDR esz kö ze it tá ro ló, va la mint az üze mel te tés sel más mó don kap cso ló dó 
he lyi sé ge ket biz ton sá gi szem pon tok alap ján be kell so rol ni.
1. Az EDR szol gál ta tó ré szé rõl ki he lye zett mun ka ál lo má so kat [disz pé cser,
hely meg ha tá ro zást tá mo ga tó (AVL) stb.], tá ro ló he lyi sé ge ket mi ni mum alap
biz ton sá gi fo ko za tú nak kell mi nõ sí te ni.
2. A rá dió ter mi ná lok tá ro lá sá ra szol gá ló he lyi sé ge ket mi ni mum alap biz ton -
sá gi fo ko za tú nak kell mi nõ sí te ni.
3. Az egyes fel hasz ná lók nál, VPN rend szer gaz dák nál, a VPN-ek ha tás kö ré -
be tar to zó te rü le te ken – lo gi kai és fi zi kai ér te lem ben – EDR
szol gál ta tá sa i hoz kap cso ló dó, azo kat fel hasz ná ló adat fel dol go zó és ke ze lõ
in for ma ti kai rend sze re ket fo ko zott biz ton sá gi fo ko za tú nak kell mi nõ sí te ni.

Az épü let be való be ju tá son túl biz to sí ta ni kell, hogy az EDR üze me lést biz -
to sí tó he lyi sé gek be (pl. kap cso ló köz pont, disz pé cser ál lo más, il let ve egyéb
EDR-hez kap cso ló dó esz kö zö ket tá ro ló he lyi sé gek) csak azok jut has sa nak
be, akik jo go sul tak a be lé pés re.

De fi ni ál ni szük sé ges, hogy me lyik he lyi sé gek le gye nek vé det teb bek, mint az
épü let egyéb he lyi sé gei (pl. kap cso ló köz pont).

Ered mény: Fi zi ka i lag el kü lö ní tett biz ton sá gi zó nák az EDR üze me lé sét biz to sí tó épü le -
tek ben.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da, Szol gál ta tó

Gya ko ri ság: Az IBSz ha tály ba lé pé se kor.
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A biz ton sá gi szem pont ból el kü lö ní tett he lyi sé ge ken be lü li köz le ke dés sza bá lyo zá sa

Fel adat: De fi ni ál ni szük sé ges, hogy az egyes he lyi sé gek be (pl. kap cso ló köz pont, il let -
ve egyéb EDR-hez kap cso ló dó esz kö zö ket tá ro ló he lyi sé gek) ki lép het be.

Ered mény: A de fi ni ált biz ton sá gi zó nák ba csak a jo go sult em be rek nek, sze mé lyek nek
van be lé pé si le he tõ sé ge.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da, Szol gál ta tó

Gya ko ri ság: A rend szer ki épí té se kor, il let ve új he lyi sé gek igény be vé te le kor.

2.1.1. Be lé pé si jo go sult sá gok ke ze lé se

Fel adat: Elõ kell írni az EDR-rel kap cso la tos be ren de zé se ket tar tal ma zó kör le tek be
tör té nõ be lé pé si jo go sult sá gok ke ze lé sé nek mód ját. Meg kell ha tá roz ni, hogy 
ki nek ad ha tó ki be lé pé si en ge dély, mi kor mó do sul hat va la ki nek a hoz zá fé ré -
se, il let ve be lé pé si jo go sult ság meg szû né se ese tén azon na li ha tállyal in téz ke -
dést kell ten ni a jog meg vo ná sá ra.

Ered mény: Az EDR-rel kap cso la tos he lyi sé gek be csak a hoz zá fé rés re jo go sult em be rek,
sze mé lyek lép nek be.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da, Szol gál ta tó

Gya ko ri ság: Be ren de zést tar tal ma zó he lyi ség üzem be he lye zé se kor, il let ve a jo go sul ti kör
vál to zá sa kor ha la dék ta la nul.

2.1.2. EDR-rel kap cso la tos be ren de zé se ket tar tal ma zó he lyi sé gek fi zi kai vé del me

Fel adat: A Szol gál ta tó nak gon dos kod nia kell ar ról, hogy az EDR esz kö ze i nek he lyet
adó he lyi sé gek, a szol gál ta tá si szer zõ dés sel össz hang ban, (ide ért ve a klí ma -
be ren de zé se ket és a szü net men tes táp el lá tást biz to sí tó esz kö zö ket is, il let ve
más EDR-rel kap cso la tos be ren de zé se ket) fi zi ka i lag is vé det tek le gye nek
úgy, hogy min den ne mû lo pás, ma ni pu lá ció, kül sõ be avat ko zás, tá ma dás le -
he tõ ség sze rint el ke rül he tõ, il let ve leg rosszabb eset ben leg alább ész lel he tõ
le gyen.
A Szer ve ze tek te lep he lyén el he lye zett be ren de zé sek re az adott szer ve zet sza -
bá lyo zá sá val össz hang ban kell a rész le tes sza bá lyo kat meg ha tá roz ni.

Ered mény: Fi zi ka i lag vé dett he lyi sé gek, ame lyek EDR-rel kap cso la tos be ren de zé se ket
tar tal maz nak.

Fe le lõs: Az Szol gál ta tó te lep he lyén a Szol gál ta tó, a Há ló zat gaz da te lep he lyén lévõ
he lyi sé gek vé del mé ért a Há ló zat gaz da a fe le lõs, a Szer ve ze tek te lep he lyén
lévõ he lyi sé gek vé del mé ért az ille té kes Szer ve zet a fe le lõs.

Gya ko ri ság:

2.1.3. Be lé pé si esz kö zök (pl. be lé pé si kár tya) hasz ná la ti sza bá lyá nak elõ írása

Fel adat: Rög zí te ni (va la mennyi hasz ná ló val is mer tet ni) kell a be lé pés re szol gá ló esz -
kö zök hasz ná la ti sza bá lya it. Ezek a sza bá lyok a kö vet ke zõk:

esz köz el vesz té sé nek be je len té si kö te le zett sé ge,

esz köz más ra való át ru há zá sá nak til tá sa,

esz köz biz to s he lyen való õr zé se,

ki lé pés kor esz köz vissza adá sa.

A sza bá lyo kat a be lé pé si esz köz hasz ná ló i val is mer tet ni kell.

Ered mény: Be lé pé si esz kö zök ren del te té sé nek meg fe le lõ hasz ná la ta.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da, Szol gál ta tó

Gya ko ri ság: Be lé pé si esz köz ki adá sa kor.
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2.2. A te lep he lyek he lyi sé ge in kí vül ta lál ha tó esz kö zök vé del me

2.2.1. Esz kö zök vé del me

Fel adat: A bé relt szol gál ta tá sok ese té ben a Szol gál ta tó nak a szer zõ dés, a vo nat ko zó
jog sza bá lyok, a kö te le zõ gon dos ság, il let ve az egyéb biz ton sá gi sza bá lyo zá -
sok alap ján kell el jár nia.

Ered mény: Az egyéb esz kö zök szer zõ dés ben, jogi esz kö zök kel biz to sí tott és ga ran tált
vé del me.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da

Gya ko ri ság:

2.2.2. Disz pé cser és egyéb mun ka ál lo má sok (AVL)

2.2.2.1. Mun ka ál lo má sok ra vo nat ko zó kor lá to zá sok

Fel adat: A mun ka ál lo má sok jo go sult sá ga it a szol gá la ti igé nyek nek meg fe le lõ mér ték -
re kell kor lá toz ni.

Til ta ni szük sé ges min den fé le prog ram ön cé lú te le pí té sét. Szoft vert csak a
rend szer gaz da te le pít hes sen a gé pek re, a Szol gál ta tó ezért fe le lõs mun ka tár -
sá nak jó vá ha gyá sa után.

A mun ka ál lo má sok ví rus vé del mét üze mel te tõi szint en köz pon ti lag meg kell
ol da ni.

Azok ra a mun ka ál lo má sok ra, amit egy fel hasz ná ló hasz nál csak, ki zá ró lag az 
ad mi niszt rá tor nak és a fel hasz ná ló nak le gyen be lé pé si jo go sult sá ga.

Ered mény: Jól el len õriz he tõ mun ka ál lo má sok.

Fe le lõs: Szol gál ta tó, Fel hasz ná ló Szer ve ze tek

Gya ko ri ság: Új mun ka ál lo más te le pí té se és üzem be he lye zé se.

2.2.2.2. Há ló za ti ese mé nyek fel ügye le te

Fel adat: A Szol gál ta tó kö te les fo lya ma tos (7×24 órás) há ló za ti fel ügye le tet biztosí -
tani.

A há ló zat fel ügye le te ma gá ba fog lal ja a há ló zat hoz tar to zó min den esz köz
(amennyi ben erre le he tõ ség van) fo lya ma tos mo ni to ro zá sát, a kü lön bö zõ há -
ló za ti ese mé nyek fi gye lem mel kí sé ré sét (pl. ter he lé sek nyo mon kö ve té se,
eset le ges ki esé sek fel is me ré se stb.), azok nap ló zá sát, il let ve szük ség sze rint
be avat ko zást.

Ered mény: Fel ügyelt há ló zat.

Fe le lõs: Szol gál ta tó

Gya ko ri ság: Fo lya ma to san.

2.2.3. Ese mé nyek és rend kí vü li ese mé nyek je len té se, ke ze lé se

Biz ton sá gi ese mé nyek ke ze lé se

Fel adat: Üzem biz ton sá got be fo lyá so ló ese mény ész le lé se tör tén het a há ló zat fel ügye -
let ál tal, il let ve fel hasz ná lói be je len tés re.

Mind két eset ben ha la dék ta la nul meg kell kez de ni az ese mény ha tá sa i nak
csök ken té sét és ma gá nak az ese mény nek az elem zé sét.

Az elem zés ered mé nyét do ku men tál ni kell, a jegy zõ köny vet leg alább 5 évig
biz ton sá go san, lo pás tól és ma ni pu lá ci ó tól vé dett mó don meg kell õriz ni.

Az elem zés ered mé nyét fel hasz nál va el kell dön te ni, hogy mi lyen mó don kell 
a há ló zat ba be avat koz ni, az ese mény ki vé dé sé hez és az oko zott kár mi ni ma -
li zá lá sá hoz. En nek meg fele lõen ki kell ala kí ta ni egy ak ció ter vet.

A ki ala kí tott ak ció ter vet vég re kell haj ta ni fo lya ma to san el len õriz ve, hogy
köz ben a há ló zat ban nem ke let kez nek-e újabb biz ton sá got be fo lyá so ló ese -
mé nyek.
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Ered mény: Ke zelt biz ton sá gi ese mé nyek.

Fe le lõs: Szol gál ta tó

Gya ko ri ság: Biz ton sá gi ese mény be kö vet kez te kor.

2.2.4. Krip tog rá fi ai esz kö zök kel el lá tott be ren de zé sek al kal ma zá sa

Fel adat: A krip tog rá fi ai esz kö zök kel el lá tott rá dió ter mi ná lok al kal ma zá sa irán ti
igényt a Há ló zat gaz dá nak kell be je len te ni. A Há ló zat gaz da to váb bít ja a krip -
tog rá fi ai mo dul lal el lá tott ké szü lé kek al kal ma zá sá nak igé nyét az ille té kes
szerv ré szé re.

Ered mény: En ge dé lye zett krip tog rá fi ai mo dul lal el lá tott esz kö zök.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da

Gya ko ri ság: En ge dély ké rel me zés ese tén.

2.2.5. Za var ta tás mé rés és in téz ke dé sek

A fel hasz ná ló szer ve ze tek za var ta tást ész lel nek, ak kor a Há ló zat gaz da a ren -
del ke zés re álló erõ for rá sok be vo ná sá val, ide ért ve a Szol gál ta tó, a köz igaz ga -
tá si és ál lam igaz ga tá si szer ve ze tek al kal mas esz kö ze it, el ren de li a hi ba for rás
fel tá rá sát.

Ered mény: A za var ta tás el há rí tá sa.

Fe le lõs: Há ló zat gaz da

Gya ko ri ság: Za var ta tás be je len té se ese tén.

2.2.6. Üzem vi tel fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa

Nap ra kész lis ta a te lep hely bér le tét nyúj tó szer ve ze tek szá má ra a mû sza ki
prob lé mák ki kü szö bö lé sét vég zõ Szol gál ta tó al kal ma zot ta i ról, al vál lal ko zók -
ról.

A te lep hely bér le tét nyúj tó szer ve ze tek ré szé rõl nap ra kész lis ta a Szol gál ta tó
felé az ese mény ese tén ér te sí ten dõ vagy in téz ke dés re jo go sult sze mé lyek rõl.

Üzem vi tel fo lya ma tos sá gi terv ké szí té se.

Ered mény: Fel ké szü lés az üzem za va rok el há rí tá sa utá ni fo lya ma tos üzem biz to sí tá sá ra.

Fe le lõs: VPN gazd a szer ve zet, VPN Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet, a Fel hasz ná ló
szer ve ze tek

Gya ko ri ság: Egy szer, nap ra ké szen tar tás fo lya ma to san.

4. A bel sõ biz ton sá gi sza bá lyok ra vo nat ko zó egyéb elõ írások

4.1. A biz ton sá gi sza bá lyok be ve ze té se, ok ta tá sa
A Szer ve ze tek e sza bály zat alap ján sa ját sza bá lyo zást ala kí ta nak ki az EDR-re vo nat ko zó an. E sza bály zat nak meg

nem fe le lõ sza bá lyo zás ese tén a Há ló zat gaz da jo go sult a be nyúj tott bel sõ sza bá lyo zás jó vá ha gyá sát el uta sí ta ni, a be nyúj -
tó Szer ve ze tet pe dig fel hív ni, hogy 90 na pon be lül nyújt sa be a fe lül vizs gált sza bály za tát. A szak ma i lag meg fe le lõ bel sõ
sza bály za tok ki ala kí tá sa ér de ké ben az új bó li be nyúj tást meg elõ zõ en a Szer ve ze tek és a Há ló zat gaz da kö zött szo ros
együtt mû kö dést kell fenn tar ta ni.

– A ha tály ba lé pés elõtt min den érin tett sze mélyt tá jé koz ta tás ban kell ré sze sí te ni. Eh hez a sze re pek re (pl. vég fel hasz -
ná lók, disz pé cser ke ze lõk stb.) sza bott tá jé koz ta tó anya go kat cél sze rû ké szí te ni, ez ál tal le he tõ vé téve, hogy min den ki
tisz tá ban le gyen a sa ját fel ada tá nak biz ton sá gi von za ta i val.

– Mind azok ese té ben, akik a há ló zat üzem biz ton sá gá nak szem pont já ból je len tõs fel adat tal (pl. biz ton sá gi ve ze tõ,
biz ton sá gi fel ügye lõ, rend szer ad mi niszt rá to rok, üze mel te té si ve ze tõ, VPN me ne dzser, tel jes jogú disz pé cser stb.) bír -
nak, a tá jé koz ta tást (ok ta tást) szá mon kér he tõ mó don kell vég re haj ta ni, és az el sa já tí tott is me ret szint jét el len õriz ni kell.

– A ha tály ba lé pés elõtt, min den érin tett Szer ve zet nél, ki kell dol goz ni a biz ton sá gi sza bá lyok be tar tá sá hoz szük sé ges
fel té te lek meg te rem té sét cél zó cse lek vé si ter vet, pon tos fel ada tok kal, ha tár idõk kel és fe le lõ sök kel. Ezt a cse lek vé si ter -
vet a ha tály ba lé pés elõtt (il let ve a ha tály ba lé pést köve tõen a Há ló zat gaz da ál tal meg ha tá ro zott tü rel mi idõn be lül) vég re
kell haj ta ni.

4.2. A bel sõ biz ton sá gi sza bály za tok ha tály ba lé pé se
– A Szer ve zet biz ton sá gi sza bály za tát a szer ve zet ve ze tõ jé nek uta sí tá sá ra lép te tik ha tály ba.
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4.3. A biz ton sá gi sza bá lyok tól való el té rés rend je
– A biz ton sá gi sza bá lyok tól csak rend kí vül in do kolt eset ben, a Há ló zat gaz da jó vá ha gyá sá val és elõ re meg ha tá ro zott

ide ig le het el tér ni.
– Amennyi ben a sza bá lyok be tar tá sa va la mi ok ból nem le het sé ges, úgy ezt írás ban je lez ni kell a Há ló zat gaz da felé. A

Há ló zat gaz dá nak ilyen eset ben a Szol gál ta tó se gít sé gé vel meg kell vizs gál nia, hogy a ké rés in do kolt-e, lé te zik-e egyéb
meg ol dás, ami vel a prob lé ma át hi dal ha tó, il let ve a ké rés jó vá ha gyá sa mi lyen koc ká za to kat rejt ma gá ban. A vizs gá lat
ered mé nyét írás ban do ku men tál ni kell (a jegy zõ köny vet leg alább 5 évig, biz ton sá go san, lo pás tól és ma ni pu lá ci ó tól vé -
dett mó don meg kell õriz ni).

– Amennyi ben a vizs gá lat alap ján a ké rést a Há ló zat gaz da jó vá hagy ja, úgy azt is meg kell ha tá roz nia, hogy a fel men -
tés med dig áll hat fent. Mind eze ket jegy zõ köny vez ni kell (a jegy zõ köny vet leg alább 5 évig, biz ton sá go san, lo pás tól és
ma ni pu lá ci ó tól vé dett mó don meg kell õriz ni).

– Jó vá ha gyott sza bá lyok tól való el té rés ese tén az érin tet tek kö te le sek ezt az ál la po tot a meg ha tá ro zott ha tár idõ le tel -
té vel meg szün tet ni.

– A biz ton sá gi sza bály vé let len meg sér té se ese tén, an nak ész le lé sét köve tõen az érin tet tek kö te le sek tá jé koz tat ni er -
rõl a hely zet rõl a Há ló zat gaz dát, il let ve kö te le sek ha la dék ta la nul meg kez de ni en nek az ál la pot nak a fel szá mo lá sát.
Amennyi ben az EDR üzem biz ton sá ga ezt meg kö ve te li, úgy a sza bály sér tés meg szün te té sé ig a Há ló zat gaz dá nak joga
van a há ló zat mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sa ér de ké ben az érin tet tek há ló za ti kap cso la tát fel füg gesz te ni.

4.4. A biz ton sá gi sza bá lyok és sza bály za tok ak tu a li zá lá sá nak, ki egé szí té sé nek rend je
– A biz ton sá gi sza bá lyo kat és a sza bály za to kat rend sze re sen (leg alább két éven te) fe lül kell vizs gál ni, és gon dos kod ni 

kell szük ség sze rin ti mó do sí tá sá ról, ki egé szí té sé rõl.
– A há ló za ti rend szer je len tõs vál to zá sa ese tén a fe lül vizs gá la tot so ron kí vül el kell vé gez ni.
– Az érin tett szer ve ze tek sza bály za tá nak ki egé szí té sé re, mó do sí tá sá ra a Szol gál ta tó, a Fel hasz ná lók, VPN gazd a

szer ve zet, VPN Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet, köz vet le nül te het nek ja vas la tot a Há ló zat gaz dá nak. A Há ló zat gaz da a
mó do sí tás kez de mé nye zé se elõtt ki ké ri a biz ton sá gért fe le lõs ille té kes szer ve ze tek vé le mé nyét.

– Az üze mel te tõi Biz ton sá gi Sza bály zat vissza vont ren del ke zé se ese tén a Há ló zat gaz dá nak meg kell ha tá roz ni a ha -
tály vesz tés pon tos idõ pont ját, és er rõl min den érin tet tet tá jé koz tat ni kell. A vissza vont sza bá lyo kat ar chi vál ni kell, do ku -
men tál va az oko kat, a vissza vo nás kez de mé nye zõ jét és jó vá ha gyó ját, va la mint ide jét.

5. EDR in for ma ti kai, adat tá ro ló és adat fel dol go zó rend sze re i nek biz ton sá ga

A VPN Köz pon ti Me ne dzser Szer ve zet, VPN gazd a szer ve zet, a Fel hasz ná lók az in for ma ti kai biz ton sá gi szabályza -
taikat az ér vé nyes kor mány za ti aján lá sok kal össz hang ban ala kít ják ki. A sza bály za to kat úgy kell el ké szí te ni, hogy az
ille té kes ál lam igaz ga tá si és köz igaz ga tá si el len õr zõ szer ve ze tek a sza bály za tok és a sza bály za tok ál tal elõ írt in téz ke dé -
sek meg fe le lõ sé gét vizs gál ni és el len õriz ni tud ják.

Az in for ma ti kai biz ton ság gal össze füg gõ jog sza bá lyok:
1. 1992. évi LXIII. tör vény (Avtv.) sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról
2. 1992. évi LXVI. tör vény a pol gá rok sze mé lyes ada ta i nak nyil ván tar tá sá ról
3. 1998. évi VI. tör vény az egyé nek vé del mé rõl a sze mé lyes ada tok gépi fel dol go zá sa so rán
4. 1995. évi LXV. tör vény (Ttv.) az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról.

5.1. Meg kí vánt biz ton sá gi szint
Az EDR szol gál ta tás ál tal el lá tan dó fel ada tok in do kol ják, hogy az összes – az EDR rend szer szin tû mû kö dé sét bizto -

sító – in for ma ti kai rend szert az ITB aján lá sok ka te gó ri ái sze rint a fo ko zott biz ton sá gi ka te gó ri á nak meg fe le lõ fi zi kai és
lo gi kai vé del mi rend sze rek kel kell vé de ni.

En nek kö vet kez té ben az egyes Szer ve ze tek biz ton sá gi sza bály za tá ban biz ton sá gi ka te gó ri á nak meg fe le lõ biz ton sá gi
szin te ket kell meg ha tá roz ni az aláb bi in for ma ti kai ele mek re:

1. Az in for ma ti kai rend sze rek mû köd te té sé ért fe le lõs ope rá ci ós rend sze rek.
2. Az al kal ma zá si rend sze rek alap ját al ko tó adat bá zis-ke ze lõ rend sze rek.
3. A be ve ze tett al kal ma zá si rend sze rek nek kü lön biz ton sá gi be vizs gá lá son kell át es ni ük.
4. A be ve ze tés re ke rü lõ rend sze rek mi nõ sé gi be vizs gá lá sá nál a mi nõ ség irá nyí tá si szab vá nyok ra és szok vá nyok ra

te kin tet tel kell len ni.
4.1. Bár mi lyen in for ma ti kai, in for má ció rend szer meg va ló sí tá sa (imp le men ta ti on), be ve ze té se (int ro duc ti on),

vál to zat ki bo csá tá sa (roll-out), vál to zat fris sí tés (upg ra de), kar ban tar tás  miatti vál toz ta tá sa kor (ma in te nan ce) 
kü lön biz ton sá gi és kü lön mi nõ sé gi be vizs gá lást kell tar ta ni.

4.2. Ha vé gez nek fej lesz tést és/vagy kar ban tar tást az in fo-kom mu ni ká ci ós, in for ma ti kai és az in for má ció rend -
sze re ken, ak kor el kü lö ní tett kü lön hard ver és szoft ver kon fi gu rá ci ók nak kell ren del ke zés re áll ni az (1) fej -
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lesz tés re, (2) tesz te lés re és (3) az éles üze mi rend sze rek re. Ezek a lé te sít mé nyek fi zi kai és lo gi kai vé del mi
szem pont ból fo ko zott biz ton sá gú nak mi nõ sül nek.

4.3. A rend sze rek ví rus vé del mét biz to sí ta ni kell.
4.4. Adat ki me ne ti le he tõ sé ge ket csak el len õr zött kö rül mé nyek kö zött le het meg en ged ni. Ide tar to zik a nyom -

ta tás, elekt ro ni kus adat ki vi tel for mái (sza la gok, le me zek, CD-k írá sa, más hard ver esz kö zök, mint pl. USB
me mó ri ák stb.).

4.5. A so ros, pár hu za mos, há ló za ti, il let ve USB csa to lók hasz ná la ta csak el len õr zött kö rül mé nyek kö zött le het
en ge dé lye zett.

4.6. A biz ton sá gi kör le ten be lül tar tóz ko dók sem szol gá la ti, sem ma gán cél ra nem tart hat nak ma guk nál mo bil -
te le font, sem ilyen esz kö zök és szá mí tó gé pek össze kap cso lá sát le he tõ vé tevõ csa to ló kat, hard ver eszkö -
zöket.

5. Az in for ma ti kai rend sze rek nek nem le het sem mi lyen fi zi kai kap cso la ti le he tõ sé ge a vi lág há ló val, az In ter net tel. 
A biz ton sá gi kör le tek ben még el kü lö ní tett kü lön kon fi gu rá ci ók meg lé tét sem le het en ge dé lyez ni, ame lyek va la -
mi lyen fi zi kai kap cso lat ba lép het nek a vi lág há ló val.

6. Az EDR szol gál ta tá son be lü li el kü lö ní tett rend sze re ket, a lo ká lis, il let ve nagy tá vol sá gú há ló za tok ban tûz fa lak -
kal és biz ton sá gi zó nák kal kell el ha tá rol ni. A tûz fa lak nak meg fe le lõ be ál lí tá sát, be ha to lás vé del met, ví rus vé del -
met, jo go sult ság el len õr zést biz to sí ta ni kell. A biz ton sá gi zó nák ter ve zé sé nél és ki ala kí tá sá nál a ki emelt biz ton -
sá gi fo ko zat nak meg fe le lõ meg ol dá so kat kell al kal maz ni.

7. Az in for ma ti kai rend sze rek be a be lé pés hez a sze mély azo no sí tást (aut hen ti ca ti on) és a jo go sult sá gok meg adá sát 
(aut ho ri sa ti on), il let ve nap ló zást a je len le gi mû sza ki tech no ló gi ák kö zül ren del ke zés re álló tech no ló gi ák kal kell 
meg ol da ni. Az egy sze rû sze mély azo no sí tó / jel szó pá ron túl me nõ tech no ló gia meg ol dá so kat kell ki dol goz ni és
ja va sol ni.

6. A Há ló zat gaz da kép vi se le té vel meg bí zott szer ve zet mû kö dé sét meg ha tá ro zó sza bá lyok

6.1. A Há ló zat gaz da kö te le zett sé gei az EDR üze mel te té se so rán
a) Szol gál ta tó ál tal nyúj tott Szol gál ta tá sok ren del te tés sze rû igény be vé te lé nek biz to sí tá sa;
b) a Szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak és mi nõ sé gé nek (a mi nõ sé gi cél ér té kek tel je sü lé sé nek) fo lya ma tos el len õr zé se, rend -

szer fel ügye let, hi ba nap lók és ja ví tá si do ku men tu mok el len õr zé se, és a szer zõ dés sze rû tel je sí tés ér de ké ben szük sé ges in -
téz ke dé sek el ren de lé se;

c) a fel hasz ná lói ész re vé te lek nyil ván tar tá sa, rend sze re zé se és szol gál ta tói in téz ke dés vé gett azok nak a Szol gál ta tó
ré szé re való át adá sa, a Szol gál ta tó tól igé nyelt kor rekt ív in téz ke dé sek tel je sí té sé nek el len õr zé se és iga zo lá sa;

d) az EDR fej lesz té sé nek, il let ve az azon nyúj tott szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó fej lesz té si igé nyek ki dol go zá sa;
e) a Szol gál ta tá si Díj Szol gál ta tó ré szé re tör té nõ meg fi ze té se;
f) a fel hasz ná lói vég ké szü lé kek, tar to zé kok rend szer be ál lí tá sa te kin te té ben a Szol gál ta tó val egyez te tés;
g) kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a Fel hasz ná lók a Szol gál ta tást és a ren del ke zé sük re bo csá tott be ren de zé se ket ren -

del te tés sze rû en hasz nál ják. Kö te les min den, az ezen kö te le zett sé ge meg sze gé sé bõl szár ma zó kárt Szol gál ta tó szá má ra
meg té rí te ni;

h) fe le l a Fel hasz ná lók te lep he lye in el he lye zett vagy a Fel hasz ná lók hasz ná la tá ba adott, a Szol gál ta tó tu laj do ná -
ban/hasz ná la tá ban álló be ren de zé sek ben be kö vet ke zett ká ro kért, amennyi ben azok a Há ló zat gaz dá nak vagy Fel hasz ná -
ló nak fel ró ha tó ok ból kö vet kez tek be.

6.2. Az EDR hasz ná la tá nak ok ta tá sá val kap cso la tos há ló zat gaz dai jo gok
a) Az EDR szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez szük sé ges, ok ta tás ban ré sze sí ten dõ sze mé lyek ki vá lasz tá sa, az ok ta tás -

ban való rész vé tel re de le gá lá sa és rész vé te lük biz to sí tá sa;
b) köz re mû kö dés ezen sze mé lyek le vizs gáz ta tá sá ban.

6.3. A Fel hasz ná lók jo gai és kö te le zett sé gei
6.3.1. A Fel hasz ná lók az alább le írt jo ga i kat és kö te le zett sé ge i ket – az e), f) és m), n), o) pon tok ki vé te lé vel – a Há ló -

zat gaz dán, il let ve a Há ló zat gaz da kép vi se le té ben el já ró szer ve ze ten ke resz tül gya ko rol ják:
a) mó do sí tá si ja vas la tok egyez te té se a Szol gál ta tó val;
b) sa ját fel hasz ná lá si ada tok kü lön jegy zék sze rin ti kö ré nek meg is me ré se;
c) for gal mi jel lem zõk vál toz ta tá sá nak kez de mé nye zé se;
d) há ló za ti struk tú ra mó do sí tás kez de mé nye zé se;
e) ren del te tés sze rin ti hasz ná lat;
f) jó vá ha gyott ke ret szá mok sze rin ti fel hasz ná lás igény be vé te le;
g) fel hasz ná lói ke ret mó do sí tás kez de mé nye zé se;
h) az al kal ma zá sok fej lesz té se és il lesz té se az EDR-hez;
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i) a fel hasz ná lói vég be ren de zé sek, tar to zé kok be szer zé se és rend szer be ál lí tá sa a Szol gál ta tó val egyez tet ve;

j) mo bil bá zis ál lo má sok ide ig le nes al kal ma zá sa le fe dett ség gel nem ren del ke zõ te rü le te ken vagy át me ne ti ka pa ci tás -
bõ ví tés cél já ból;

k) szol gá la ti igé nye ik nek meg fele lõen vir tu á lis kü lön célú há ló za tok (,,VPN”) lét re ho zá sát vagy azok meg szün te té sét 
kez de mé nyez ni;

l) az egyes VPN-ek egy más tól és a Szol gál ta tó tól való biz ton sá gos el vá lasz tá sá ról meg gyõ zõd ni és azo kat ellen õrizni;

m) egy VPN-en be lül for gal mi cso por to kat lét re hoz ni vagy azo kat meg szün tet ni;

n) a ter mi ná lok és a há ló za ti szol gál ta tá sok jo go sult ság szint je it be ál lí ta ni, sza bá lyoz ni;

o) a VPN disz pé cser há ló za tát szer vez ni és irá nyí ta ni;

p) a for gal mi ada to kat rög zí te ni; va la mint

q) fo lya ma tos tá jé koz ta tást kér ni a me nedzs ment köz pont ré szé re biz to sí tott – a há ló zat hi bát lan mû kö dé sé re vo nat -
ko zó – in for má ci ók ról.

6.3.2. A Fel hasz ná lók köz vet len kap cso la ta a Szol gál ta tó val

A Fel hasz ná lók, a Há ló zat gaz da ér te sí té se mel lett a hi ba el há rí tás rend jét, il let ve a kar ban tar tá si fel ada tok el lá tá sát
köz vet le nül a Szol gál ta tó val, an nak e cél ból fenn tar tott Ügy fél szol gá la tán ke resz tül in té zik az adott Fel hasz ná ló és a
Szol gál ta tó kö zött lét re jö võ egye di meg ál la po dás alap ján. Az egye di meg ál la po dás tar tal mát a Há ló zat gaz da hagy ja
jóvá.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

38/2007. (V. 15.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl  szóló
27/2007. (IV. 17.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
 következõket ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az 
ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá -
sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (3) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ügy fél egy jog cí men be lül egy ké re lem be nyúj -
tá si idõ szak ban egy tá mo ga tá si ké rel met nyújt hat be.”

2.  §

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

„(1) A gép be szer zé si te vé keny ség re igé nyel he tõ tá mo -
ga tás mér té ke:

a) a gép szám lá val iga zolt be szer zé si árá nak, de leg fel -
jebb a gép ka ta ló gus sze rin ti re fe ren cia ár (a továb biak ban:
gép-re fe ren cia ár) 40%-a;

b) a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz tar -
to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály
sze rint meg ha tá ro zott te le pü lé sen (a továb biak ban: KAT-
te le pü lés) a gép-re fe ren cia ár 50%-a;

c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, ha a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig jog erõs tá mo ga tá si ha tá ro -
zat tal ren del ke zik, egy sé ge sen a gép-re fe ren cia ár 75%-a.”

(2) Az R. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zás te vé -
keny ség re igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:

a) az el szá mol ha tó ki adás 40%-a,
b) KAT-te le pü lé sen az el szá mol ha tó ki adás 50%-a,
c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -

tén, ha a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig jog erõs tá mo ga tá si ha tá ro -
zat tal ren del ke zik, az el szá mol ha tó ki adás 75%-a.”

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

„(5) A te le pi inf ra struk tú ra fej lesz té sé vel kap cso la tos
te vé keny ség re igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:

a) az épí té si nor ma gyûj te mény sze rin ti re fe ren cia ár
40%-a;

b) KAT-te le pü lé sen az épí té si nor ma gyûj te mény sze -
rin ti re fe ren cia ár 50%-a;



c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, ha a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig jog erõs tá mo ga tá si hatá -
rozattal ren del ke zik, az épí té si nor ma gyûj te mény sze rin ti
re fe ren cia ár 75%-a.”

(4) Az R. 4.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az egyéb el szá mol ha tó ki adá sok ra igé nyel he tõ
 támogatás mér té ke:

a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 13.)
FVM ren de let (a továb biak ban: Vhr.) 31.  §-a sze rin ti
egyéb el szá mol ha tó ki adá sok 40%-a;

b) KAT-te le pü lé sen a Vhr. 31.  §-a sze rin ti egyéb el szá -
mol ha tó ki adá sok 50%-a;

c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, ha a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig jog erõs tá mo ga tá si ha tá ro -
zat tal ren del ke zik, a Vhr. 31.  §-a sze rin ti egyéb el szá mol -
ha tó ki adá sok 75%-a.”

(5) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) A ki fi ze té si ké re lem hez kap cso ló dó el szá mo lás az 

épí té si nor ma gyûj te mény ben, il let ve gép ka ta ló gus ban
sze rep lõ té te lek azo no sí tó ja sze rint tör té nik. A té tel hez tar -
to zó el szá mol ha tó ki adás nem ha lad hat ja meg az épí té si
nor ma gyûj te mény ben, il let ve gép ka ta ló gus ban sze rep lõ
re fe ren cia árat. Amennyi ben az el szá mo lá si té te lek nem
so rol ha tó ak be az épí té si nor ma gyûj te mény, il let ve gép -
katalógus té te la zo no sí tói sze rint, a ki fi ze té si ké re lem hez
leg alább két, ha son ló mû sza ki tar ta lom mal ren del ke zõ
 árajánlatot is kell mel lé kel ni, és az ügy fél nek meg kell
 jelölnie a ki vá lasz tott ár aján lat in do kát.”

3.  §

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

[Az ügy fél kö te les:]
„d) a mû ve let meg va ló sí tá sá tól az üze mel te té si kö te le -

zett ség meg szû né sé ig szint en tar ta ni – éves át la gos ál lat -
lét szám ként – a tá mo ga tá si dön tés alap ját ké pe zõ ál lat lét -
szá mot, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ál lat egy ség szá mí tá -
sá nak meg fele lõen;”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Je len in téz ke dés ke re té ben tá mo ga tás ra nem jo go -
sult a vé dett vagy Na tu ra 2000 te rü le ten gaz dál ko dó köz -
pon ti költ ség ve té si szerv, ön kor mány zat és tár su lá sai.

(6) Ha az ügy fél in du ló vál lal ko zás, ak kor a tá mo ga tá si
ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg nyi lat ko zat ban vál lal -
ja, hogy leg ké sõbb a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ tel -
jes nap tá ri év ben meg fog fe lel ni az (1) be kez dés a) pont -
jában meg ha tá ro zott fel té tel nek.”

4.  §

Az R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egyes cél te rü le te ken az aláb bi te vé keny sé gek va ló -
sít ha tók meg:]

„b) a Vhr. 30.  § (2)–(5) és (7)–(8) be kez dé se i nek figye -
lembe véte lével épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zás
te vé keny ség, amely be azo no sít ha tó a 3–7. szá mú mel lék -
le tek ben cél te rü le ten ként meg ha tá ro zott tá mo ga tá si egy -
ség va la me lyi ké vel, és meg fe lel a 9–13. szá mú mel lék le -
tek ben meg ha tá ro zott elv árt mû sza ki tar ta lom nak (MT);”

5.  §

(1) Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si ké rel met]
„b) a 3.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban meg ha tá ro zott

cé lok ra 2007. au gusz tus 1-jé tõl 2007. au gusz tus 31-ig”
[le het be nyúj ta ni az MVH-hoz.]

(2) Az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal 
egé szül ki:

[A tá mo ga tá si ké re lem hez a mû ve let re vo nat ko zó an
mel lé kel ni kell:]

„h) amennyi ben az ügy fél õs ter me lõ vagy egyé ni vál lal -
ko zó, úgy az õs ter me lõi iga zol vány, il let ve az egyé ni vál -
lal ko zói iga zol vány 30 nap nál nem ré geb bi hi te les máso -
latát.”

(3) Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A 3.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt cél te rü let -

hez kap cso ló dó és a 4. szá mú mel lék let „Is tál ló épí tés”,
 valamint „Fé rõ hely ki épí té se, tar tás tech no ló gia kialakí -
tása” cso port cím alat ti tá mo ga tá si egy sé gek hez ren delt, a
tá mo ga tá si ké rel men meg adott ál lat egy ség mér té ke nem
le het na gyobb, mint a be ru há zás sal érin tett lé te sít mény
 engedélyezési do ku men tá ci ó i ban jel zett ál lat fé rõ hely
 állategységben ki fe je zett mennyi sé ge.”

6.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül ki:
„(11) Ha az ügy fél az 5.  § (6) be kez dés ben fog lalt nyi -

lat ko za ta el le né re a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ tel -
jes év ben nem fe le l meg az 5.  § (1) be kez dés a) pont já ban
fog lalt fel té tel nek, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat -
la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.”

7.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.
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8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba úgy, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek re is al kal maz ni kell a 3.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
mó do sí tás ki vé te lé vel.

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

Melléklet
a 38/2007. (V. 15.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet
a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez]

A szervezetek listája
az 5.  § (1) bekezdés e) pontjához

Szak mai szer ve ze tek:

Ma gyar Ál lat te nyész tõk Szö vet sé ge tag szer ve ze tei:
– Al pe si és Szá nen tá li Kecs ke te nyész tõk Magyar -

országi Egye sü le te
– An gol Te li vér Te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Fe hér-kék bel ga Szar vas mar hát Te nyész tõk Egye -

sülete
– Fu ri o so-North Star Ló te nyész tõ Or szá gos Egye sü let
– Hols te in-fríz Te nyész tõk Egye sü le te
– Kis bé ri és Gid rán Ló te nyész tõ Or szá gos Egye sü let
– Kon cent rált Tejû Faj ták Te nyész tõ Egye sü le te
– Li mo u sin Te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar Cha ro la is Te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar Faj ta tisz ta Ser tést Te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar He re ford, An gus és Gal lo way Te nyész tõk

Egye sü le te
– Ma gyar Hi deg vé rû Ló te nyész tõ Or szá gos Egye sü let
– Ma gyar Juh te nyész tõ Szö vet ség
– Ma gyar Kecs ke tar tók és Te nyész tõk Or szá gos

 Szövetsége
– Ma gyar Kis ál lat ne me sí tõk Gén meg õr zõ Egye sü le te
– Ma gyar Li pi cai Ló te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Ma gyar Ló te nyész tõ és Lo vas Szer ve ze tek Szövet -

sége
– Ma gyar Méh te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Ma gyar Ser tés te nyész tõk Szö vet sé ge
– Ma gyar Sport ló te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Ma gyar Sza már te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar Szür ke Szar vas mar hát Te nyész tõk Egye -

sülete
– Ma gyar or szá gi Qu ar ter Hor se Te nyész tõk Egye -

sülete
– Ma gyar or szá gi Arab ló te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar tar ka Te nyész tõk Egye sü le te
– Man ga li ca te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te

– Nó ni usz Ló te nyész tõ Or szá gos Egye sü let
– Pó ni- és Kis ló te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Üge tõ Te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te

Ba rom fi Ter mék ta nács
Hal ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge és Ter mék ta ná csa
Juh Ter mék ta nács
Tej Ter mék ta nács
Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács
Toll Ter mék ta nács
Nyúl Ter mék ta nács

Ma gyar Ser tés tar tók Szö vet sé ge

Te rü le ti ag rár ka ma rák
Fia tal Gaz dák Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge (AGRYA)
Ma gyar Gaz da kö rök és Gaz da szö vet ke ze tek Or szá gos

Szö vet sé ge (MAGOSZ)
Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zõk és Ter me lõk Or szá gos

Szö vet sé ge (MOSZ)
Ma gyar Pa raszt szö vet ség
Ma gyar Ter me lõi Ér té ke sí tõ és Szol gál ta tó Szer ve ze -

tek/Szö vet ke ze tek Együtt mû kö dé se (HANGYA)

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

39/2007. (V. 15.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól  szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
 következõket ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ -
fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te -
lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 13.) FVM
ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-a a kö vet ke zõ 21. és
22. pon tok kal egé szül ki:
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„21. NATURA 2000 te rü let: az eu ró pai kö zös sé gi je len -
tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett
föld rész le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let
sze rin ti te rü let;

22. vé dett te rü let: a 4. szá mú mel lék let sze rin ti jog sza -
bá lyok ban és ha tó sá gi ha tá ro za tok ban ki je lölt te rü let.”

2.  §

Az R. 20.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az ügy fél kö te les a tá mo ga tá si dön tés sel jó vá ha -
gyott el szá mol ha tó ki adá sok össze gé nek leg alább 80%-át
tel je sí te ni, ki vé ve ha a be ru há zás köz be szer zés sel va ló sul
meg.”

3.  §

Az R. 21.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A 29–31.  §-ban fel tün te tett te vé keny sé gek re ak kor

ve he tõ igény be tá mo ga tás, ha azt a tá mo ga tás rész le tes fel -
té te le it meg ál la pí tó jog sza bály meg en ge di.”

4.  §

(1) Az R. 27.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell]
„d) a c) pont ha tá lya alá nem tar to zó, egyéb be ru há zás

ese tén – az ön ál ló, épí tés sel nem járó gé pek, be ren de zé sek
be szer zé sé re irá nyu ló be ru há zá sok ki vé te lé vel – mû sza ki
le írást és do ku men tá ci ót;”

(2) Az R. 27.  §-ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell]
„g) leg alább két ár aján la tot, ha a re fe ren cia ár az e ren de -

let ben fog lal tak alap ján nem ál la pít ha tó meg. A két ár aján -
lat nak ha son ló mû sza ki tar ta lom mal kell ren del kez nie, és
az ügy fél nek meg kell in do kol nia, hogy a két ár aján lat
 közül me lyi ket vá laszt ja.”

5.  §

Az R. 29.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) Ha a tá mo ga tás sal össze füg gés ben le foly ta tott köz -

be szer zés ben nyer tes aján lat sze rint meg vá sá rol ni kí vánt
gép egyen ér té kû a gép ka ta ló gus ban sze rep lõ más gép pel,
és a nyer tes aján lat sze rin ti gé pet a ki fi ze té si ké re lem be -
nyúj tá sá ig a (4)–(6) be kez dés ben fog lal tak sze rint a gép -
ka ta ló gus ba fel ve szik, ak kor úgy kell el jár ni, mint ha az a
ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ szak elsõ nap ját meg -
elõ zõ mun ka na pon is sze re pelt vol na a gép ka ta ló gus ban.”

6.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le té vel egé szül ki.

7.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egyes tá mo ga -
tá sok te kin te té ben a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal egyes vég re haj tá si in téz ke dé se i rõl és tá jé koz ta tá si
fel ada ta i ról  szóló 44/2004. (IV. 9.) FVM ren de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eu ró pai 
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból ön ál ló, épí tés sel
nem járó gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé sek be szer zé sé hez
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
26/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 8.  §-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 mér té ke a be ru há zás összes el szá mol -
ha tó ki adá sá nak 25%-a, a ki e mel ten tá mo ga tott gé pek ese -
tén 35%-a.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 39/2007. (V. 15.) FVM rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez]

A mezõgazdasági tevékenységbõl származó nettó árbevétel
és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása

Mezõgazdasági tevékenység nettó árbevételaránya =  

Szántóföldi növénytermesztés,  gyepgazdálkodás nettó árbevétele

+ állattenyésztés (állatok + állati termékek) nettó árbevétele

kertészeti termelés nettóárb+ evétele

+ gyümölcstermesztés nettó árbevétele

+ szõlõ és bortermelés nettó árbevétele

+ mezõgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele

– eladásra vásárolt mezõgazdasági áruk nettó árbevétele (ELÁBÉ)

– közvetített mezõhazdasági szolgáltatások nettó árbevétele

Értékesítés nettó árbevétele

A szám lá ló ban a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gek (TEÁOR 01.1-tõl 01.4-ig) 2006. évre vo nat ko zó ár be vé te le it tün tes se 
fel. Az ál lat te nyész tés ár be vé te lé be az ál la tok bér tar tá sa is be le szá mít. A gépi bér mun ka a mezõgazda sági szol gál ta tá sok
ár be vé te lé hez tar to zik.

El adás ra vá sá rolt me zõ gaz da sá gi áruk net tó ár be vé te le: a me zõ gaz da sá gi ár be vé telt csök ken te ni kell azok nak az el -
adott me zõ gaz da sá gi ter mé kek nek a 2006. évre vonat kozó ár be vé te le i vel, ame lye ket ér té ke sí té si cél lal vá sá rol tak (pl.
ga bo na fel vá sár lás után tör té nõ ér té ke sí té se).

Köz ve tí tett me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok net tó ár be vé te le: azok nak az el adott me zõ gaz da sá gi szol gál ta tá sok nak
2006. évre vo nat ko zó ár be vé te lei, ame lye ket ér té ke sí té si cél lal vá sá rol tak.

A ne ve zõ ben a 2006. évre vo nat ko zó összes ér té ke sí tés net tó ár be vé te le sze re pel.
Sem a szám lá ló ban, sem a ne ve zõ ben nem sze re pel az áfa, a kom pen zá ci ós fel ár, va la mint a tá mo ga tá sok ér té ke.
A me zõ gaz da sá gi net tó ár be vé tel be nem szá mít bele a nem sa ját ter me lé si szõ lõ fel dol go zá sa!
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2. számú melléklet
a 39/2007. (V. 15.) FVM rendelethez

[4. számú melléklet
a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez]

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
115.158/1939. sz. ren del ke zé se a Deb re ce ni Nagy er dõ ter -
mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
118.136/1939. sz. ren del ke zé se a Csév ha rasz ti bo ró kás ter -
mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
41.241/1941. sz. ren del ke zé se az Aba li ge ti-bar lang fel -
színének ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
505.507/1941. sz. ren del ke zé se a Szent end rei ró zsa ter mõ -
he lyé nek ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
505.510/1941. sz. ren del ke zé se a Ba lá ta-tó természet -
védelmi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
80.855/1942. sz. ren del ke zé se a Fer tõ boz, Hi deg ség és
Nagy cenk köz sé gek ha tá rá ban fek võ Szé che nyi-hárs fa sor
ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
85.350/1942. sz. ren del ke zé se a Ta pol cai Ta vas-bar lang
fel szí né nek ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
121.004/1943/I/B.3. szá mú ren del ke zé se Bol za Pál gróf
szar va si nö vény ta ni kert jé nek ter mé szet vé del mi te rü let té
nyil vá ní tá sá ról

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
236.320/1944. szá mú ren del ke zé se a Pál völ gyi-bar lang
ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
237.610/1944. szá mú ren del ke zé se Szár som lyó ter mé szet -
vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 115.010/1950.
OTT szá mú ha tá ro za ta Ká mon köz ség ha tá rá ban fek võ
 arborétum ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról



Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 115.169/1950.
OTT szá mú ha tá ro za ta Er dõ te lek köz ség ha tá rá ban fek võ
ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 115.520/1950.
OTT szá mú ha tá ro za ta Bá tor li ge ti õs láp ter mé szet vé del mi
te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 54/1951. szá mú 
ha tá ro za ta a Zir ci ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let té
nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 274/1951. szá -
mú ha tá ro za ta a Ke le mé ri Mo hos-ta vak ter mé szet vé del mi
te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 423/1951. szá -
mú ha tá ro za ta a Vác rá tót köz ség ha tá rá ban fek võ ar bo ré -
tum ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 485/1951. szá -
mú ha tá ro za ta Uzsai csa ra bos erdõ ter mé szet vé del mi te rü -
let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 592/1951. szá -
mú ha tá ro za ta Pá koz di in gó kö vek ter mé szet vé del mi te rü -
let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 600/1951. szá -
mú ha tá ro za ta a Szent gá li ti sza fás ter mé szet vé del mi te rü -
let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 672/1951. szá -
mú ha tá ro za ta az Úr kú ti Õs karszt ter mé szet vé del mi terü -
letté nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 344/1952. szá -
mú ha tá ro za ta az Al csút do boz köz ség ha tá rá ban lévõ ar bo -
ré tum ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 392/1952. szá -
mú ha tá ro za ta a Ti ha nyi-fél szi get táj vé del mi kör zet té nyil -
vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 601/1952. szá -
mú ha tá ro za ta a Sár vár köz ség ha tá rá ban fek võ ar bo ré tum
ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 630/1952. szá -
mú ha tá ro za ta a Sze les tei ar bo ré tum ter mé szet vé del mi
 területté nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1182/1953. szá -
mú ha tá ro za ta a Mar ton vá sár ha tá rá ban fek võ park ter mé -
szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1660/1953. szá -
mú ha tá ro za ta a Fé nyi erdõ ter mé szet vé del mi te rü let té nyil -
vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 513/1954. szá -
mú ha tá ro za ta az Ipoly tar nó ci õs ma rad vá nyok ter mé szet -
vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1196/1954. szá -
mú ha tá ro za ta a Fe nyõ fõi õs feny ves ter mé szet vé del mi te rü -
let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1211/1954. szá -
mú ha tá ro za ta a Vár pa lo tai Ho mok bá nya ter mé szet vé del mi
te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 292/1957. szá -
mú ha tá ro za ta a Me leg mány-völgy ter mé szet vé del mi te rü -
let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 388/1957. szá -
mú ha tá ro za ta a Szem lõ he gyi-bar lang fel szí né nek ter mé -
szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 985/1957. szá -
mú ha tá ro za ta a Sas hegy ter mé szet vé del mi te rü let té nyil -
vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 165/1958. szá -
mú ha tá ro za ta a Ve len cei-tó ma dár re zer vá tum ter mé szet -
vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 901/1958. szá -
mú ha tá ro za ta a Kör mend köz ség ha tá rá ban lévõ park ter -
mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1225/1958. szá -
mú ha tá ro za ta a Ta tai Kál vá ria-domb ter mé szet vé del mi te rü -
let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 856/1959. szá -
mú ha tá ro za ta a cé gény dá nyá di Gyer mek ott hon ke ze lé sé -
ben lévõ park ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1018/1959. szá -
mú ha tá ro za ta a ke re csen di erdõ ter mé szet vé del mi te rü let té
nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 486/1960. szá -
mú ha tá ro za ta az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem tu laj -
do ná ban lévõ Bo ta ni kus kert ter mé szet vé del mi te rü let té
nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 855/1960. szá -
mú ha tá ro za ta a Szo mo lya köz ség ha tá rá ban lévõ „Szo mo -
lyai kap tár kö vek” ter mé szet vé del mi te rü let té nyilvánítá -
sáról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1050/1960. szá -
mú ha tá ro za ta a Jeli ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let té
nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 906/1961. szá -
mú ha tá ro za ta Si rok köz ség ha tá rá ban lévõ Nyir jes-tó ter -
mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 69/1963. szá -
mú ha tá ro za ta a Pan non hal mi Fõ apát ság tu laj do ná ban
lévõ park, va la mint a pan non hal mi Vár he gyen el te rü lõ
 állami tu laj don ban lévõ er dõ te rü let ter mé szet vé del mi
 területté nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal
1081/1965. szá mú ha tá ro za ta a Ba da csony to maj, Ba da -
csony tör de mic és  Nemesgulács ha tá rá ban fek võ Ba da -
csony hegy táj vé del mi kör zet té nyil vá ní tá sá ról
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Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 1235/1965. szá -
mú ha tá ro za ta a Kar dos kú ti Fe hér-tó ter mé szet vé del mi te rü -
let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 1939/1965. szá -
mú ha tá ro za ta a Da ba si tur já nos ter mé szet vé del mi te rü let té
nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 1667/1966. szá -
mú ha tá ro za ta dinnyé si Fer tõ ter mé szet vé del mi te rü let té nyil -
vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 1235/1966. szá -
mú ha tá ro za ta a Kar dos kút köz ség ha tá rá ban fek võ Pusz ta -
köz pon ti Fe hér tó és kör nyé ké nek ter mé szet vé del mi te rü let té
nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 1876/1969. szá -
mú ha tá ro za ta a Sza por cai-Ó-Drá va me der ter mé szet vé del mi
te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 376/1971. szá -
mú ha tá ro za ta Dar vas-tó le fej tett bau xit len cse ter mé szet -
vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 390/1971. szá -
mú ha tá ro za ta a Mar té lyi Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 400/1971. szá -
mú ha tá ro za ta az oros há zi Nagy Ta tár sán con te nyé szõ
 õsgyep ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 402/1971. szá -
mú ha tá ro za ta a Ba la ton ke ne sei tá tor já nos természet -
védelmi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 403/1971. szá -
mú ha tá ro za ta az er dé lyi hé rics ter mõ he lyé nek ter mé szet -
vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 1850/1972.
OTvH szá mú köz le mé nye a Hor to bá gyi Nem ze ti Park
 létesítésérõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 1851/1972.
OTvH szá mú köz le mé nyé vel ki hir de tett ha tá ro za ta a Hor -
to bá gyi Nem ze ti Park hoz kap cso ló dó ter mé sze ti ér té kek
vé det té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
700/1974. szá mú ha tá ro za ta a Bar csi Õs bo ró kás Táj vé del -
mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
1800/1974. szá mú ha tá ro za ta a Kis kun sá gi Nem ze ti Park
lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
1/1975. szá mú ha tá ro za ta a Ság he gyi Táj vé del mi Kör zet
lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
2/1975. szá mú ha tá ro za ta a Mo há csi Tör té nel mi Em lék -
hely lé te sí té sé rõl és vé det té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
3/1975. OTvH szá mú ha tá ro za ta az Ócsai Táj vé del mi Kör -
zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
5/1975. szá mú ha tá ro za ta a Gyön gyö si Sár hegy ter mé szet -
vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
6/1975. szá mú ha tá ro za ta a Jó kai-kert ter mé szet vé del mi
te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
7/1975. szá mú ha tá ro za ta a fü zér rad vá nyi park ter mé szet -
vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
8/1975. szá mú ha tá ro za ta a ná dasd la dá nyi kas tély park ter -
mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
9/1975. szá mú ha tá ro za ta a Láz bér ci Táj vé del mi Kör zet
lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
10/1975. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Dé va vá nyai Tájvé -
delmi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
11/1975. OTvH szá mú ha tá ro za ta a kun fe hér tói hold ru tás
erdõ ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
12/1975. OTvH szá mú ha tá ro za ta a ké les hal mi ho mok -
buc kák ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
1/1976. szá mú ha tá ro za ta a Pusz ta sze ri Táj vé del mi Kör zet 
lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
2/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Sze li di-tó természet -
védelmi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
3/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Pé te ri tói Madárrezer -
vátum lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
4/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Sü me gi Mo gyo rós -
domb ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
6/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Zse lic sé gi Táj vé del mi
Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
7/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Szent györgy he gyi Táj -
vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
8/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Szõl lõs kei erdõ ter mé -
szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
9/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Za la ko má ri Madár -
rezervátum lé te sí té sé rõl
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Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
10/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Szent györgy völ gyi
Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
11/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta az Or go vá nyi Táj vé del -
mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
12/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Vér tes szõ lõ si elõ em -
ber-te lep ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
13/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a ti sza i ga ri ar bo ré tum
ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
14/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Han ság Táj vé del mi
Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
15/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Zá dor híd kör nyé ké -
nek ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
16/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Haj dú ba go si Földi -
kutya Re zer vá tum vé det té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
17/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Kõ vá gó ör si Kõ ten ger
ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
18/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Bük ki Nem ze ti Park
lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
19/1976. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Vér te si Táj vé del mi
Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
1/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Sop ro ni Táj vé del mi
Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
2/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Hol ló kõ Táj vé del mi
Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
3/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta az Ipoly tar nó ci Õs ma rad -
vá nyok ter mé szet vé del mi te rü let bõ ví té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
4/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Ti sza vas vá ri „Fe hér -
szik” ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
5/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a cso ko nya vi son tai fás
 legelõ ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
6/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a ba bó csai Ba sa-kert ter -
mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
7/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Sza bad kí gyó si Táj -
védelmi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
8/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Ke let-Me csek Táj -
védelmi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
9/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Far kas gye pûi kí sér le ti
erdõ ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
10/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Ti sza do bi ár tér ter mé -
szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
11/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Bak ta ló ránt há zai erdõ
ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
12/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Nagy be re ki Fe hér víz
ter mé szet vé del mi te rü let té való nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
14/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Ge men ci Táj vé del mi
Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
15/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Ge re csei Táj vé del mi
Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
16/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Ru da bá nyai õshomi -
nida-lelõhely vé det té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
17/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta a Du na al má si-kõ fej tõk
ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
18/1977. OTvH szá mú ha tá ro za ta egyes ter mé szet vé del mi 
te rü le tek je len tõ sé gé nek mó do sí tá sá ról

(Pin tér kert or szá gos je len tõ sé gû ter mé sze ti ér ték ké
nyil vá ní tá sa)

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 19/1977. OKTH szá mú ha tá ro za ta a Fer tõ-tó
Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 20/1977. OKTH szá mú ha tá ro za ta a Sal gó vá ri
ter mé szet vé del mi te rü let bõ ví té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 1/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta a Pi li si Táj -
védelmi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 2/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta a Közép-
 Tiszai Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 3/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta a Ba da cso nyi
Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 4/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta az Õr sé gi Táj -
vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl
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Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 5/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta a Bör zsö nyi
Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 6/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta a Má gor pusz -
tai ré gé sze ti fel tá ró hely vé det té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 8/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta az Agg te le ki
Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 9/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta a Bu dai Táj -
vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 10/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta a Tisza -
telek-Tiszabercel kö zöt ti Ti sza-ár tér ter mé szet vé del mi
 területté nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 11/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta a Ja kab hegy
ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 12/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta a So mogy -
vár-Ku pa vár-he gyi ré gé sze ti ása tá sok és kör nyé ké nek ter -
mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 14/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta a csó lyos pá -
lo si réti mész kõ – és do lo mit – fel tá rás vé det té nyil vá ní tá -
sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 15/1978. OKTH szá mú ha tá ro za ta a Sop ro ni
Er dé sze ti és Fa ipa ri Egye tem Bo ta ni kus kert jé nek vé det té
nyil vá ní tá sá ról

2/1980. (V. 14.) OKTH ren del ke zés a Kõ sze gi Táj -
védelmi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
1370/1980. OKTH szá mú köz le mé nye a Kõ sze gi Táj -
védelmi Kör zet te rü le té rõl és ke ze lé si irány el ve i rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 3/1982. (XI. 20.) OKTH szá mú ren del ke zé se az 
Eszt ra mos-hegy egyes te rü le te i nek vé det té nyil vá ní tá sá ról 
és az Agg te le ki Táj vé del mi Kör zet hez tör té nõ csa to lá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 4/1982. (XI. 20.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Szat már-Be reg Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 1/1984. (XII. 13.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 2/1984. (XII. 13.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Keszt he lyi Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 3/1984. (XII. 13.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Ri nya szent ki rá lyi-er dõ vé det té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 4/1984. (XII. 13.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Bél kõ dél nyu ga ti or má nak vé det té nyil vá ní tá sá ról és a
Bük ki Nem ze ti Park hoz csa to lá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 5/1984. (XII. 13.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Ti sza do rog mai Gö be-er dõ vé det té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 6/1984. (XII. 29.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Ká li-me den ce Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 7/1984. (XII. 29.) OKTH szá mú ren del ke zé se
az Agg te le ki Táj vé del mi Kör zet nem ze ti park ká nyil vá ní -
tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 2/1985. (X. 1.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Keszt he lyi Kas tély park he lyi je len tõ sé gû természet -
védelmi te rü let or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
 területté nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 3/1985. (X. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a dinnyé si Fer tõ ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé sé nek
mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 4/1985. (X. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a de ve cse ri Szé ki-er dõ vé det té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 5/1985. (XI. 22.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Mát rai Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 2/1986. (III. 9.) OKTH szá mú ren del ke zé se a
Láz bér ci Táj vé del mi Kör zet, va la mint a Pusz ta sze ri Táj -
vé del mi Kör zet egyes te rü le tei vé del mé nek fel ol dá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 3/1986. (III. 9.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Sár ré ti Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 5/1986. (VIII. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Bá tor li ge ti le ge lõ ter mé szet vé del mi te rü let té nyilvání -
tásáról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 6/1986. (VIII. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Ke le mé ri Mo hos-ta vak fo ko zot tan vé det té nyilvánítá -
sáról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 7/1986. (VIII. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a To kaj-Bod rog zug Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl
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Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 8/1986. (VIII. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Bi ha ri le ge lõ vé det té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 9/1986. (VIII. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Ba la ton fü re di erdõ ter mé szet vé del mi te rü let té nyilvá -
nításáról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 11/1986. (XII. 10.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Kis-Ba la ton Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 12/1986. (XII. 30.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Bör zsö nyi Táj vé del mi Kör zet meg ha tá ro zott te rü le te
 védelmének fel ol dá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 1/1987. (III. 19.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Szi get kö zi Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 2/1987. (VII. 10.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Me gya szói Tá tor já nos, a Tállyai Pa tócs-hegy és a Tu rai
le ge lõ ter mé szet vé del mi te rü let té, va la mint a Sárkeresz -
túri Sár kány-tó fo ko zot tan vé dett ter mé szet vé del mi te rü -
let té nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 3/1987. (VII. 10.) OKTH szá mú ren del ke zé se
az Ado nyi Ter mé szet vé del mi Te rü let vé det té, va la mint az
Aszó fõi erdõ fo ko zot tan vé dett ter mé szet vé del mi te rü let té
nyil vá ní tá sá ról

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 4/1987. (VII. 10.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Má gor pusz tai Ré gé sze ti Fel tá ró hely Ter mé szet vé del mi
Te rü let bõ ví té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 5/1987. (VII. 10.) OKTH szá mú ren del ke zé se
az Õr ti lo si Vas út-ol dal, az Õr ti lo si Szent mi hály-hegy és
a Zá ká nyi Tö lös-hegy Ter mé szet vé del mi Te rü le tek lé te sí -
té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 6/1987. (VII. 10.) OKTH szá mú ren del ke zé se
a Da ba si Tur já nos Ter mé szet vé del mi Te rü let fo ko zot tan
vé det té nyil vá ní tá sá ról és bõ ví té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 7/1987. (VII. 10.) OKTH szá mú ren del ke zé se a
Né met kér-Lá tó hegy, a Szed re si tar ka sáf rá nyos, a Bi ká csi
Ökör hegy és a Kis tá péi láp rét Ter mé szet vé del mi Te rü let
lé te sí té sé rõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 9/1987. (XI. 4.) OKTH szá mú ren del ke zé se az
Ipoly tar nó ci Õs ma rad vá nyok ter mé szet vé del mi te rü let
 bõvítésérõl

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 11/1987. (XII. 14.) OKTH szá mú ren del ke zé se

a Sza bad kí gyó si Táj vé del mi Kör zet te rü le té nek bõvíté -
sérõl és fo ko zot tan vé dett te rü let ki je lö lé sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz gaz dál ko dá si mi nisz ter
2/1988. (V. 26.) KVM ren de le te egyes te rü le tek vé det té
nyil vá ní tá sá ról

(Haj dú sá gi Táj vé del mi Kör zet lét re ho zá sa; Kállósem -
jéni Mo hos-tó Ter mé szet vé del mi Te rü let hez csa to lás;
 Tátikai Õs bük kös; Bölcs kei Tá tor já nos Ter mé szet vé del mi 
Te rü let lét re ho zá sa; Fóti Som lyó Ter mé szet vé del mi Te rü -
let hez való csa to lás)

A kör nye zet vé del mi és víz gaz dál ko dá si mi nisz ter
3/1989. (II. 22.) KVM ren de le te egyes ter mé sze ti te rü le tek 
vé det té nyil vá ní tá sá ról és táj vé del mi kör ze tek lé te sí té sé rõl

(Bé da-Ka ra pan csai Táj vé del mi Kör zet lét re ho zá sa; Pit -
varosi pusz ták Táj vé del mi Kör zet lét re ho zá sa; Er dõ tel ki
Éger láp Ter mé szet vé del mi Te rü let lét re ho zá sa; Sza ka dá ti- 
le ge lõ Ter mé szet vé del mi Te rü let lét re ho zá sa; Vil lá nyi
Temp lom-hegy Ter mé szet vé del mi Te rü let lét re ho zá sa;
Ne mes med ves Tör té nel mi Em lék hely or szá gos jelentõ -
ségû ter mé szet vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sa)

A kör nye zet vé del mi és víz gaz dál ko dá si mi nisz ter
9/1989. (VIII. 24.) KVM ren de le te táj vé del mi kör ze tek
 létesítésérõl

(Ke let-Cser hát Táj vé del mi Kör zet lét re ho zá sa; Ka -
rancs-Med ves Táj vé del mi Kör zet lét re ho zá sa; Bor so di
Mezõ ségi Táj vé del mi Kör zet lét re ho zá sa)

A kör nye zet vé del mi és víz gaz dál ko dá si mi nisz ter
6/1990. (III. 31.) KVM ren de le te ter mé szet vé del mi te rü le -
tek és táj vé del mi kör zet lé te sí té sé rõl, va la mint ter mé szet -
vé del mi ke ze lõ ki je lö lé sé rõl

(Pusz ta sze ri Hét ve zér Em lék mû Ter mé szet vé del mi Te -
rü let lét re ho zá sa; Pusz ta sze ri Fü löp szék Ter mé szet vé del -
mi  Terület lét re ho zá sa; Ma kó-Lan do ri er dõk Természet -
védelmi Te rü let lét re ho zá sa; Bél megy eri er dõs pusz ta
 országos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té minõsí -
tése; Bi ha rug rai Táj vé del mi Kör zet lét re ho zá sa)

A kör nye zet vé del mi és víz gaz dál ko dá si mi nisz ter
7/1990. (IV. 23.) KVM ren de le te egyes ter mé sze ti te rü le -
tek vé det té, va la mint he lyi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
te rü le tek or szá gos je len tõ sé gû vé nyil vá ní tá sá ról, to váb bá
ter mé szet vé del mi te rü le tek ha tá rá nak mó do sí tá sá ról

[Ceg lé di-rét Ter mé szet vé del mi Te rü let lét re ho zá sa;
Csá szár töl té si Vö rös mo csár (Õr jeg) Ter mé szet vé del mi
Te rü let lét re ho zá sa; Dá má nya da csi-rét Ter mé szet vé del mi
 Terület lét re ho zá sa; Kis kõr õsi Tur já nos Természetvé -
delmi Te rü let lét re ho zá sa; Hen ci dai Cse re-er dõ Ter mé -
szet vé del mi Te rü let lét re ho zá sa; Tá pol ca i fõi-láp ré tek Ter -
mé szet vé del mi Te rü let lét re ho zá sa; Ba kony gye pe si zer ge -
bog lá ros Ter mé szet vé del mi Te rü let lét re ho zá sa; Fe nyõ fõi
Õs feny ves Ter mé szet vé del mi Te rü let bõ ví té se; Pacs ma gi- 
ta vak Ter mé szet vé del mi Te rü let lét re ho zá sa; Ásott hal mi
Láp rét Ter mé szet vé del mi Te rü let lét re ho zá sa; Hó dos éri
Cik lá me nes Ter mé szet vé del mi Te rü let lét re ho zá sa; Ku na -
da csi Tur já nos Ter mé szet vé del mi Te rü let or szá gos je len -
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tõ sé gû ter mé sze ti te rü let té mi nõ sí té se; az Izsá ki Bi ka to rok
és a Fü löp há zi Hosszú-rét or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet -
vé del mi te rü let té nyil vá ní tá sa]

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 1/1990. (VI. 13.) KöM
ren de le te az Agg te le ki Táj vé del mi Kör zet nem ze ti park ká
nyil vá ní tá sá ról  szóló 7/1984. (XII. 29.) OKTH ren del ke -
zés mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 2/1990. (VI. 13.) KöM
ren de le te a Ha jó si-ka szá ló és lösz par tok, va la mint a Kecs -
ke ri-pusz ta ter mé sze ti te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ról,
a Ti sza te lek-ti sza ber ce li ár tér Ter mé szet vé del mi Te rü let
bõ ví té sé rõl, és ter mé szet vé del mi ke ze lõk meg ne ve zé sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 3/1990. (VI. 13.) KöM
ren de le te a Szi get kö zi Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl
 szóló 1/1987. (III. 19.) OKTH ren del ke zés mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 4/1990. (VI. 18.) KöM
ren de le te a Gö döl lõi Domb vi dék Táj vé del mi Kör zet lé te -
sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 5/1990. (VI. 18.) KöM
ren de le te a Kesz nyé te ni Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 6/1990. (VI. 18.) KöM
ren de le te a Dé va vá nyai, a Vér te si Táj vé del mi Kör zet, a
Ba la ton ke ne sei tá tor já nos Ter mé szet vé del mi Te rü let bõ -
ví té sé rõl, va la mint a Bod rog sze gi Vár hegy és Szendrõ -
ládi-rét ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá ról és ter mé -
szet vé del mi ke ze lõ meg ne ve zé sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 8/1990. (VII. 17.) KöM
ren de le te a Le sen ce to ma ji láp rét Ter mé szet vé del mi Te rü -
let, az Er dõ bé nyei fás le ge lõ Ter mé szet vé del mi Te rü let
 létesítésérõl, va la mint a Ti ha nyi Táj vé del mi Kör zet bõ ví -
té sé rõl és az Õr ti los Vas út-ol dal Ter mé szet vé del mi Te rü -
le ten vé de lem rész le ges fel ol dá sá ról

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
2/1990. (XI. 21.) KTM ren de le te a Szé kes fe hér vá ri
 homokbánya Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl és a
Han sá gi Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl, va la mint ter mé -
szet vé del mi ke ze lõk ki je lö lé sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
2/1991. (II. 9.) KTM ren de le te a Fer tõ-tó Táj vé del mi Kör -
zet nem ze ti park ká nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
3/1991. (II. 28.) KTM ren de le te a Lan kó ci-er dõ Ter mé -
szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl és fo ko zott vé dett ség
meg szün te té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
4/1991. (III. 22.) KTM ren de le te a Ma gas-ba ko nyi Táj vé -
del mi Kör zet lé te sí té sé rõl, he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé -
sze ti ér ték ként ke zelt te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé nyil -
vá ní tá sá ról, va la mint a ter mé szet vé del mi ke ze lõ kijelö -
lésérõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
5/1991. (III. 22.) KTM ren de le te a Bu dai Táj vé del mi Kör -
zet bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz té ri um
8/1991. (IV. 26.) KTM ren de le te a Szar va si Tör té nel mi
Em lék park Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl és a
ter mé szet vé del mi ke ze lõ meg ne ve zé sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
9/1991. (IV. 26.) KTM ren de le te a Bo ron ka-mel lé ki Táj -
vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl és a ter mé szet vé del mi ke ze lõ
meg ne ve zé sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
10/1991. (IV. 26.) KTM ren de le te a Szár so mo lyói Ter mé -
szet vé del mi Te rü let bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
13/1991. (XII. 24.) KTM ren de le te az Agg te lek-Ru da bá -
nya-Szend rõi hegy ség föld ta ni alap szel vé nye i nek vé det té
nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
14/1991. (XII. 24.) KTM ren de le te a Keszt he lyi Táj vé del -
mi Kör zet bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
15/1991. (XII. 24.) KTM ren de le te a Ka szo nyi-hegy Ter -
mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
16/1991. (XII. 24.) KTM ren de le te a Mattyi kor mo rá nos
erdõ Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
17/1991. (XII. 24.) KTM ren de le te a Ba da cso nyi Táj vé -
del mi Kör zet bõ ví té sé rõl és egyes, fo ko zot tan vé dett te rü -
le tek ki je lö lé sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
18/1991. (XII. 24.) KTM ren de le te a Cse re bö ké nyi pusz -
ták Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
3/1992. (II. 10.) KTM ren de le te a Ge men ci Táj vé del mi
Kör zet fo ko zot tan vé dett te rü le te i nek ki je lö lé sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
8/1992. (III. 25.) KTM ren de le te a Lát rá nyi Pusz ta Ter mé -
szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
9/1992. (III. 25.) KTM ren de le te a Cso pa ki Ke re ke di-öböl
Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
10/1992. (III. 25.) KTM ren de le te a Deb re ce ni Nagy er dõ
Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
11/1992. (III. 25.) KTM ren de le te a Bo gyisz lói Or chi de ás
Erdõ Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
14/1992. (VI. 30.) KTM ren de le te a Kis kun ha las-Fe je té ki
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Mo csár Ter mé szet vé del mi Te rü let, a Bá csal má si Gyap jas
Gyû szû vi rág Ter mõ he lye Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te -
sí té sé rõl és a Pé te ri-ta vi Ma dár re zer vá tum Természet -
védelmi Te rü let bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
19/1992. (XI. 6.) KTM ren de le te a Pan non hal mi Táj vé del -
mi Kör zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
20/1992. (XI. 6.) KTM ren de le te a Pi li si Táj vé del mi Kör -
zet bõ ví té sé rõl és egyes te rü le te i nek fo ko zot tan vé det té
nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
4/1993. (II. 17.) KTM ren de le te a Kõ sze gi-tõ zeg mo hás láp 
Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl és fo ko zot tan
 védetté nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
6/1993. (III. 9.) KTM ren de le te a Szen te gá ti-er dõ Ter mé -
szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
7/1993. (III. 9.) KTM ren de le te az Attyai-láp rét Ter mé -
szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
8/1993. (III. 9.) KTM ren de le te a Som ló Táj vé del mi Kör -
zet lé te sí té sé rõl és egyes te rü le te i nek fo ko zot tan vé det té
nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
9/1993. (III. 9.) KTM ren de le te a He ve si Fü ves Pusz ták
Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
10/1993. (III. 9.) KTM ren de le te a Ke let-Me csek Táj -
védelmi Kör zet bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
11/1993. (III. 9.) KTM ren de le te egyes vé dett ter mé sze ti
te rü le tek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma i nak
 módosításáról és a Hor to bá gyi Nem ze ti Park te rü le té nek
bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
13/1993. (IV. 7.) KTM ren de le te a Haj dú sá gi Táj vé del mi
Kör zet bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
14/1993. (IV. 7.) KTM ren de le te a Bor so di Me zõ ség Táj -
vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
15/1993. (IV. 7.) KTM ren de le te a Mik la pusz tai Tájvé -
delmi Kör zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
16/1993. (IV. 7.) KTM ren de le te a Tar na vi dé ki Tájvé -
delmi Kör zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
17/1993. (IV. 7.) KTM ren de le te a Pe szé ra da csi Tájvé -

delmi Kör zet lé te sí té sé rõl és a ter mé szet vé del mi ke ze lõ
meg ne ve zé sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
18/1993. (IV. 7.) KTM ren de le te a Som ló vá sár he lyi
Holt-tó Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
19/1993. (IV. 7.) KTM ren de le te a Hé ví zi-tó Természet -
védelmi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
26/1993. (XI. 23.) KTM ren de le te a Kõ sze gi Táj vé del mi
Kör zet bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
27/1993. (XI. 23.) KTM ren de le te a To kaj-Bod rog zug
Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
28/1993. (XI. 23.) KTM ren de le te a Sá ros fõi Ha las ta vak
Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
31/1993. (XII. 2.) KTM ren de le te a Há ros-szi ge ti Ártéri-
 erdõ Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
2/1994. (I. 11.) KTM ren de le te a Ri ha-tó Természetvé -
delmi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
3/1994. (I. 11.) KTM ren de le te az Õr ti lo si Vas út-ol dal,
az Õr ti lo si Szent mi hály-hegy és a Zá ká nyi Tö lös-hegy
Ter mé szet vé del mi Te rü le tek lé te sí té sé rõl  szóló 5/1987.
(VII. 10.) OKTH ren del ke zés mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
5/1994. (III. 8.) KTM ren de le te a Fer tõ-ta vi Nem ze ti Park
bõ ví té sé rõl és el ne ve zé sé nek mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
15/1994. (IV. 29.) KTM ren de le te a Sós tó-le ge lõ Ter mé -
szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
27/1994. (VIII. 6.) KTM ren de le te a Ter mé szet vé del mi
Te rü let vé dett sé gé nek meg szün te té sé rõl

(Bu dai Táj vé del mi Kör zet ré szét ké pe zõ bu da ör si
043 hrsz. in gat lan)

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
3/1996. (IV. 17.) KTM ren de le te a Va jai-tó Természet -
védelmi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
4/1996. (IV. 17.) KTM ren de le te a Pe re gi Park er dõ Ter mé -
szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
5/1996. (IV. 17.) KTM ren de le te a Rác al má si-szi ge tek
Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
6/1996. (IV. 17.) KTM ren de le te a Hor to bá gyi Nem ze ti
Park bõ ví té sé rõl
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A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
7/1996. (IV. 17.) KTM ren de le te a Du na-Drá va Nem ze ti
Park lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
22/1996. (X. 9.) KTM ren de le te a Kis kun sá gi Nem ze ti
Park bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
23/1996. (X. 6.) KTM ren de le te a Bük ki Nem ze ti Park
 bõvítésérõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
24/1996. (X. 9.) KTM ren de le te a Pi li si Táj vé del mi Kör zet 
bõ ví té sé rõl és egyes hely raj zi szá ma i nak mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
25/1996. (X. 9.) KTM ren de le te a Rét szi la si-ta vak Ter mé -
szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
26/1996. (X. 9.) KTM ren de le te a Nagy-Me zõ–
Arany-hegy Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
27/1996. (X. 9.) KTM ren de le te a Long-er dõ Ter mé szet -
vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
1/1997. (I. 8.) KTM ren de le te a Gel lért hegy Természet -
védelmi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
3/1997. (I. 8.) KTM ren de le te a Kö rös-Ma ros Nem ze ti
Park lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
11/1997. (III. 26.) KTM ren de le te az Agg te le ki Nem ze ti
Park bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
22/1997. (VIII. 1.) KTM ren de le te a Kesz nyé te ni Táj vé -
del mi Kör zet bõ ví té sé rõl és a Va jai-tó Ter mé szet vé del mi
Te rü let lé te sí té sé rõl  szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM ren de let
mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
23/1997. (VIII. 1.) KTM ren de le te a Pé cse lyi-me den ce
Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
24/1997. (VIII. 1.) KTM ren de le te a Megy er-he gyi Ten -
ger szem Ter mé szet vé del mi Te rü let or szá gos je len tõ sé gû
vé dett ter mé sze ti te rü let té tör té nõ át mi nõ sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
25/1997. (VIII. 1.) KTM ren de le te a Fe ke te-hegy Ter mé -
szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
26/1997. (VIII. 1.) KTM ren de le te a Sár víz-völ gye Táj -
védelmi Kör zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
27/1997. (VIII. 1.) KTM ren de le te a Dé nes ma jo ri Csi gás-
er dõ Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
31/1997. (IX. 23.) KTM ren de le te a Ba la ton-fel vi dé ki
Nem ze ti Park lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
34/1997. (XI. 20.) KTM ren de le te a Du na-Ipoly Nem ze ti
Park lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
4/1998. (II. 20.) KTM ren de le te a Bi ha ri-sík Táj vé del mi
Kör zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
7/1998. (III. 18.) KTM ren de le te a Gö döl lõi Ki rá lyi Kas -
tély park Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
11/1998. (V. 6.) KTM ren de le te a Kõ lyuk te tõ Ter mé szet -
vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
19/1998. (VI. 25.) KTM ren de le te a Tá pió-Haj ta Vi dé ke
Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
20/1998. (VI. 25.) KTM ren de le te a Haj dú sá gi Táj vé del mi 
Kör zet bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
23/1998. (VII. 10.) KTM ren de le te az Ér sek hal mi
Hét-völgy Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
24/1998. (VII. 10.) KTM ren de le te a Kun pe szé ri Sza lag-
er dõ Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
25/1998. (VII. 10.) KTM ren de le te a Ha jó si Ho mok pusz ta
Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
26/1998. (VII. 10.) KTM ren de le te a Csong rá di Kó nya -
szék Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
27/1998. (VII. 10.) KTM ren de le te a Du na szek csõi Lösz -
fal Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 1/1998. (VIII. 15.) KöM
ren de le te a Du na-Ipoly Nem ze ti Park lé te sí té sé rõl  szóló
34/1997. (XI. 20.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 3/1998. (XII. 17.) KöM
ren de le te a Hor to bá gyi Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 1/1999. (I. 18.) KöM
ren de le te a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 4/1999. (V. 5.) KöM ren -
de le te a Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 11/1999. (X. 29.) KöM
ren de le te a Dél-Me zõ föld Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 1/2000. (III. 24.) KöM
ren de le te az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ille té -
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kességi te rü le tén lévõ egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek
 erdõrezervátummá nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 2/2000. (III. 24.) KöM
ren de le te a Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
ille té kességi te rü le tén lévõ egyes vé dett ter mé sze ti te rü le -
tek er dõ re zer vá tum má nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 3/2000. (III. 24.) KöM
ren de le te a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ille té kességi
te rü le tén lévõ egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek er dõ re zer -
vá tum má nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 4/2000. (III. 24.) KöM
ren de le te a Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ille té -
kességi te rü le tén lévõ egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek
 erdõrezervátummá nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 13/2000. (VI. 26.) KöM
ren de le te a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ille té -
kességi te rü le tén lévõ egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek
 erdõrezervátummá nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 14/2000. (VI. 26.) KöM
ren de le te a Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ille té -
kességi te rü le tén lévõ egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek
 erdõrezervátummá nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 15/2000. (VI. 26.) KöM
ren de le te a Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ille té -
kességi te rü le tén lévõ egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek
 erdõrezervátummá nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 16/2000. (VI. 26.) KöM
ren de le te a Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ille té -
kességi te rü le tén lévõ egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek
 erdõrezervátummá nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 17/2000. (VI. 26.) KöM
ren de le te a Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ille té -
kességi te rü le tén lévõ vé dett ter mé sze ti te rü let er dõ re zer -
vá tum má nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 19/2000. (VII. 24.) KöM
ren de le te a Dá vo di Föld vá ri tó Ter mé szet vé del mi Te rü let
lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 21/2000. (VIII. 31.)
KöM ren de le te a Ti sza kür ti Ar bo ré tum Ter mé szet vé del mi
Te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té
tör té nõ át mi nõ sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 2/2001. (II. 9.) KöM ren -
de le te az Agg te le ki Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 18/2001. (VIII. 27.)
KöM ren de le te a Bo ron ka-mel lé ki Táj vé del mi Kör zet
 bõvítésérõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 20/2001. (IX. 21.) KöM
ren de le te a Pan non hal mi Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 1/2002. (I. 15.) KöM
ren de le te a Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi mi nisz ter 4/2002. (II. 27.) KöM
ren de le te az Õr sé gi Nem ze ti Park lé te sí té sé rõl (MK
27. szám)

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 14/2003.
(X. 21.) KvVM ren de le te a Bu da ka lá szi Ke mo ta xo nó mi ai
Bo ta ni kus Kert Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl
és a Bu dai Táj vé del mi Kör zet ha tá rá nak mó do sí tá sá ról
(MK 121. szám)

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 20/2003.
(XII. 16.) KvVM ren de le te a Ká mo ni Ar bo ré tum Ter mé -
szet vé del mi Te rü let bõ ví té sé rõl és ha tá ra i nak módosítá -
sáról

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 13/2004.
(VII. 21.) KvVM ren de le te a Sós har tyá ni Hen cse-hegy
Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 14/2004.
(IX. 28.) KvVM ren de le te a Ba la ton ke ne sei-tá tor já nos
Ter mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter -
vé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 18/2004.
(X. 25.) KvVM ren de le te a Bük ki Nem ze ti Park bõvíté -
sérõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 19/2004.
(X. 25.) KvVM ren de le te az Attyai-láp rét Természetvé -
delmi Te rü let lé te sí té sé rõl  szóló 7/1993. (III. 9.) KTM ren -
de let mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 8/2005.
(III. 23.) KvVM ren de le te az Ede lé nyi Ma gyar Nõ szir mos
Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 10/2005.
(V. 13.) KvVM ren de le te a Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság ille té kességi te rü le tén lévõ vé dett ter mé sze ti te rü -
let er dõ re zer vá tum má nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 15/2005.
(VII. 14.) KvVM ren de le te a He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé -
del mi Kör zet lé te sí té sé rõl  szóló 9/1993. (III. 9.) KTM ren -
de let mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 16/2005.
(VII. 14.) KvVM ren de le te a Jász szent lász lói Kal már-er dõ 
Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 17/2005.
(VII. 14.) KvVM ren de le te a Nyi rá di Sár-ál ló Ter mé szet -
vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 18/2005.
(VII. 25.) KvVM ren de le te a Ti sza kür ti Ar bo ré tum Ter mé -
szet vé del mi Te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett termé -
szeti te rü let té tör té nõ át mi nõ sí té sé rõl  szóló 21/2000.
(VIII. 31.) KöM ren de let mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 8/2006. (II. 8.) 
KvVM ren de le te a Li get-pa tak men ti Ter mé szet vé del mi
Te rü let lé te sí té sé rõl
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A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 9/2006.
(II. 10.) KvVM ren de le te a Nagy cen ki hárs fa sor Ter mé -
szet vé del mi Te rü let ke ze lé si ter vé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 12/2006.
(II. 28.) KvVM ren de le te a Szar va si Ar bo ré tum Ter mé -
szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 13/2006.
(III. 3.) KvVM ren de le te a Pin tér-kert Ter mé szet vé del mi
Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 14/2006.
(III. 21.) KvVM ren de le te a Bé csi-domb Természetvé -
delmi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 15/2006.
(III. 21.) KvVM ren de le te az Ik va-pa tak men ti Ter mé szet -
vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 16/2006.
(III. 31.) KvVM ren de le te a Ba bó csai Ba sa-kert Ter mé -
szet vé del mi Te rü let ke ze lé si ter vé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 18/2006.
(III. 31.) KvVM ren de le te az Uzsai Csa ra bos erdõ Ter mé -
szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 21/2006.
(IV. 5.) KvVM ren de le te egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek
ter mé szet vé del mi ke ze lõ jé nek meg ál la pí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 23/2006.
(IV. 20.) KvVM ren de le te a Hé ví zi-Tó Ter mé szet vé del mi
Te rü let bõ ví té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 28/2006.
(V. 22.) KvVM ren de le te a Kap szeg-tó Ter mé szet vé del mi
Te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 29/2006.
(V. 22.) KvVM ren de le te a Kõ sze gi-tõ zeg mo hás láp Ter -
mé szet vé del mi Te rü let vé det té nyil vá ní tá sá ról  szóló
4/1993. (II. 17.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 34/2006.
(VIII. 1.) KvVM ren de le te a Sop ro ni Bo ta ni kus Kert Ter -
mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 43/2006.
(XI. 13.) KvVM ren de le te a Ká mo ni Ar bo ré tum Ter mé -
szet vé del mi Te rü let bõ ví té sé rõl és ha tá ra i nak mó do sí tá sá -
ról  szóló 20/2003. (XII. 16.) KvVM ren de let módosítá -
sáról

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 44/2006.
(XI. 17.) KvVM ren de le te a Szeg hal mi Kék-tó ter mé szet -
vé del mi te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti
 területté tör té nõ át mi nõ sí té sé rõl és ter mé szet vé del mi
 kezelésérõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 9/2007.
(III. 30.) KvVM ren de le te az Érdi Ka kukk-hegy ter mé szet -
vé del mi te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 10/2007.
(III. 30.) KvVM ren de le te a Mu ra-men ti Táj vé del mi Kör -
zet lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 11/2007.
(III. 30.) KvVM ren de le te a Bükk hát ter mé szet vé del mi
 terület lé te sí té sé rõl és er dõ re zer vá tum má nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 12/2007.
(III. 30.) KvVM ren de le te a Ke le mér-Se rény fal va ter mé -
szet vé del mi te rü let lé te sí té sé rõl és er dõ re zer vá tum má
nyil vá ní tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 13/2007.
(III. 30.) KvVM ren de le te a Dé nes ma jo ri Csi gás-er dõ
 Természetvédelmi Te rü let lé te sí té sé rõl  szóló 27/1997.
(VIII. 1.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 14/2007.
(III. 30.) KvVM ren de le te a Bel sõ bá rán di-tá tor já nos ter -
mé szet vé del mi te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 15/2007.
(III. 30.) KvVM ren de le te a Bölcs kei-nõ szir mos ter mé -
szet vé del mi te rü let lé te sí té sé rõl

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 16/2007.
(IV. 20.) KvVM ren de le te a Tar di-le ge lõ ter mé szet vé del -
mi te rü let lé te sí té sé rõl

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1032/2007. (V. 15.) Korm.

határozata

az egységes digitális rádió-távközlõ rendszer (EDR)
folyamatos mûködtetéséhez kapcsolódó feladatokról

A Kor mány az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió-táv köz lõ
Rend szer rõl  szóló ren de le té vel össze füg gés ben a követ -
kezõ ha tá ro za tot hoz ta:

1. a) A 2008–2015. évi költ ség ve té sek ter ve zé se so rán
az EDR szol gál ta tás igény be vé te lé hez kap cso ló dó köz -
pon ti, a rend szer alap szol gál ta tá sai fenn tar tá sá hoz kap cso -
ló dó dí ja kat, il let ve a köz pon to sí tott köz be szer zés bõl köz -
pon ti lag biz to sí tott bé relt ké szü lé kek bér le ti dí ját egy
összeg ben, a Mi nisz ter el nök ség fe je zet ben kell meg ter -
vez ni.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
 kor mány biz tos
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: éven te a költ ség ve té si tör vény
 elõ ké szí té sé hez iga zo dó an
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b) A több let ké szü lé kek be szer zé sé re, a nem stan dard,
azaz a szol gál ta tói szer zõ dés ben nem sze rep lõ szol gál ta tá -
sok biz to sí tá sá ra a szol gál ta tá si dí jak fe de ze tét a fel hasz -
ná ló szer ve ze tek költ ség ve té sé ben kell meg ter vez ni.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: éven te a költ ség ve té si tör vény
 elõ ké szí té sé hez iga zo dó an

2. A je len leg még mû kö dõ há ló za to kat fel ügye lõ
 miniszterek a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor -
mány biz tos sal együtt mû köd ve gon dos kod ja nak az EDR
ki épí té sé vel pár hu za mo san fel sza ba du ló, az EDR-ben
nem fel hasz nál ha tó inf ra struk tú ra hasz no sí tá sá ról. A fel -
sza ba du ló frek ven cia tar to má nyok hasz no sí tá sá ról a nem
pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter
az elekt ro ni kus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz te rek kel egyet -
ér tés ben gon dos ko dik.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
há ló za to kat fel ügye lõ mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. jú li us 1.

3. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért
fe le lõs kor mány biz tost, hogy biz to sít sa az EDR és az
Elekt ro ni kus Kor mány za ti Ge rinc há ló zat együtt mû kö dé -
sét, il let ve a szük sé ges fej lesz té se ket, meg va ló sít va ez ál tal 
a ké szen lé ti szer vek hoz zá fé ré sét a szük sé ges adat bá zi sok -
hoz és szol gál ta tá sok hoz.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
 kor mány biz tos
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. Fel kell mér ni az EDR ál tal ki vál tott rend sze rek
meg szün te té se, il let ve más célú hasz no sí tá sa út ján elér -
hetõ meg ta ka rí tá so kat, és er rõl a Kor mányt tá jé koz tat ni
kell.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
 kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

5. Egyez tet ni kell a szom szé dos or szá gok fe le lõs táv -
köz lé si igaz ga tá sa i val a TETRA szab vány sze rin ti ké szen -
lé ti rend sze rek ha tár men ti együtt mû kö dé sé rõl, va la mint
a le ve gõ-föld-le ve gõ (AGA) frek ven ci ák ha tár öve ze ti lég -
tér ben való fel hasz ná lá sá ról, eset le ges bõ ví té sé rõl és
a szom szé dos or szá gok kö zöt ti szét osz tá sá ról.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az 1044/2006. (IV. 20.) Korm.

ha tá ro zat, az 1053/2005. (V. 26.) Korm. ha tá ro zat és
az 1014/2005. (II. 25.) Korm. ha tá ro zat.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
31/2007. (V. 15.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 58. §-ának b) pont ja alap ján meg ál la pí -
tom, hogy

Je nei Zol tán nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um szak ál lam tit ká rá nak e meg bí za tá sa

2007. má jus 10-i ha tállyal – le mon dá sá val – meg szû nik.

Bu da pest, 2007. má jus 9.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának

p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

„Magyarország külföldi megismertetése
és a külpolitikai közgondolkodás elõsegítése” címmel

(Pá lyá zat kód szá ma: KÜM–2007 KKF pá lyá zat)

1. A tá mo ga tás cél ja

1.1. Ma gyar or szág kül föl di meg íté lé sé nek ja ví tá sa,
 különös te kin tet tel a ma gyar kul tú ra, tu do mány és tör té ne -
lem ér té ke i nek, je les sze mé lyi sé ge i nek és ese mé nye i nek
be mu ta tá sá ra, va la mint Ma gyar or szág kül po li ti kai te vé -
keny sé gé nek, sze rep vál la lá sá nak meg is mer te té se.

1.2. A tár sa da lom kül po li ti ka és dip lo má cia irán ti ér -
dek lõ dé sé nek erõ sí té se, az az zal kap cso la tos is me re te i nek
bõ ví té se, a ci vil szer ve ze tek kül po li ti kai ér de ke ink be tör -
té nõ ak tí vabb be vo ná sát cél zó te vé keny sé gek elõ se gí té se.
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2. Tá mo ga tott te vé keny sé gi kö rök

2.1. A kül kép vi se le tek ál tal jól hasz no sít ha tó ide gen
nyel vû ki ál lí tá sok meg ren de zé se, ki vi te le zé se.

2.2. A Kül ügy mi nisz té ri um és a kül kép vi se le tek ál tal
hasz no sít ha tó ide gen nyel vû au di o vi zu á lis in for má ció hor -
do zók ké szí té se.

2.3. Nem zet kö zi ta nács ko zás, sze mi ná ri um vagy ren -
dez vény Ma gyar or szá gon vagy kül föl dön tör té nõ ma gas
szín vo na lú szer ve zé se és ren de zé se.

2.4. Ren dez vé nyek, ve tél ke dõk, já té kok szer ve zé se,
ki ad vá nyok, cik kek meg je len te té se, tá jé koz ta tó anya gok
ké szí té se és ter jesz té se, fil mek és vi deó anya gok ké szí té se,
kép zé sek és ta nul má nyi ver se nyek szer ve zé se, il let ve
a  hazai és a ha tá ron túli ci vil tár sa da lom kül po li ti ka irán ti
ér dek lõ dé sé nek fo ko zá sát elõ se gí tõ anya gok, il let ve prog -
ra mok ké szí té se.

2.5. A Kül ügy mi nisz té ri um te vé keny sé gé vel össze -
függõ ki emel ke dõ je len tõ sé gû kül föl di ese mé nyen tör té nõ
rész vé tel, ma gas szín vo na lú, nem ke res ke del mi jel le gû
pro duk ci ó val.

Egy pá lyá zó több te vé keny sé gi kör re is be nyújt hat
 pályázatot.

A fen ti ek ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gi kö rök in ter -
ne tes for má ban tör té nõ meg va ló sí tá sát nem tá mo gat juk.

3. A pá lyá zók köre

3.1. Civil szer ve zet: olyan tár sa dal mi szer ve zet, va la -
mint ala pít vány, amely cél jai össze egyez tet he tõ ek a pá lyá -
za ti ki írás cél ja i val, ame lyet Ma gyar or szá gon vet tek nyil -
ván tar tás ba 2005. áp ri lis 1. elõtt, és amely az alap sza bá -
lyá nak, ala pí tó ok ira tá nak meg fe le lõ te vé keny sé get tény -
le ge sen foly tat ja.

3.2. Gaz dál ko dó szer ve zet: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  §-ának c) pont já ban meg -
ha tá ro zott, olyan mû kö dõ szer ve zet (be le ért ve a költ ség -
ve té si szer vet is), ame lyet 2005. áp ri lis 1. elõtt Magyar -
országon je gyez tek be, és te vé keny sé gi kö ré ben sze re pel
a meg pá lyá zott te vé keny ség, to váb bá vál lal ja, hogy a
meg pá lyá zott te vé keny sé get non pro fit te vé keny ség kö ré -
ben (azaz ön költ sé gi ér té ken) vég zi. Költ ség ve té si szer vek 
tá mo ga tá sá ra csak ab ban az eset ben van mód, ha a meg -
pályázott te vé keny ség nem tar to zik ki fe je zet ten a költ ség -
ve té si szerv te vé keny sé gi kö ré be.

3.3. Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot: pár tok, mun ka -
adói és mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti szer vek, biz to sí tó
egye sü le tek, köz tes tü le tek, va la mint az egy há zak.

3.4. Nem nyújt hat be pá lyá za tot olyan jogi sze mély
vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa ság, amely -
nek ve ze tõ vagy fel ügye lõ szer vé ben a mi nisz té ri um va la -
mely köz tiszt vi se lõ je, mun ka vál la ló ja, va la mint ezek
 közeli hoz zá tar to zó ja köz re mû kö dik, il let ve amely nek
tag ja a mi nisz té ri um va la mely köz tiszt vi se lõ je, mun ka vál -

la ló ja, va la mint ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja. Kö ze li hoz zá -
tar to zó nak mi nõ sül a há zas társ, az élet társ, az egye nes ág -
be li ro kon, az örök be fo ga dott, a mos to ha- és ne velt gyer -
mek, az örök be fo ga dó, a mos to ha- és a ne ve lõ szü lõ, va la -
mint a test vér.

4. Egy pá lyá zat tal ma xi má li san 5 mil lió Ft tá mo ga tás
nyer he tõ. A tá mo ga tás alsó ha tá ra 200 000 Ft. A pá lyá zat -
tal fel oszt ha tó összeg: 20 mil lió Ft.

4.1. A tá mo ga tás for má ja: vissza nem té rí ten dõ tá mo -
ga tás.

4.2. A pá lyá zó nak – a 4.3. pont ban fog lalt ki vé tel lel –
ren del kez nie kell sa ját for rás sal. Sa ját for rás a tá mo ga tan -
dó te vé keny ség meg va ló sí tá sá hoz a pá lyá zó, il let ve a társ -
fi nan szí ro zó ál tal biz to sí tott sza bad pénz esz köz. Társ -
finanszírozás ese tén a társ fi nan szí ro zó ál tal biz to sí tott
pénz esz köz nek a pá lyá zat be nyúj tá sa kor a pá lyá zó ren del -
ke zé sé re kell áll nia. A sa ját for rás mér té ke: a tá mo ga tott
pro jekt költ ség ve té se 10%-ának meg fe le lõ összeg. Nem
te kint he tõ sa ját for rás nak az ál lam ház tar tás al rend sze re i -
bõl nyúj tott tá mo ga tás. A sa ját for rás meg lé té rõl a pá lyá -
zó nak nyi lat koz nia kell, to váb bá kö te les bank szám la ki vo -
nat tal iga zol ni össze gét.

4.3. Nem kell sa ját for rás sal ren del kez nie a pá lyá zó -
nak, ha az igé nyelt tá mo ga tás össze ge a 300 000 fo rin tot
nem ha lad ja meg.

4.4. A tá mo ga tás össze ge ki zá ró lag ak kor hasz nál ha tó
fel az egyes költ sé gek után járó ÁFA ki fi ze té sé re, ha a tá -
mo ga tás sal fe de zett te vé keny ség gel kap cso lat ban a pá lyá -
zó ÁFA le vo ná sá ra vagy vissza igény lé sé re nem jo go sult.

4.5. Rend kí vül in do kolt eset ben – a pá lyá zó pá lyá zat tal 
egy ide jû leg be nyúj tott ké rel mé re – a mi nisz té ri um dön té se 
alap ján: az el nyert tá mo ga tás leg fel jebb 25%-áig elõ leg
fo lyó sít ha tó. Az elõ leg irán ti ké re lem ben rész le te sen ki
kell fej te ni a ké re lem in do ka it.

4.6. Rend kí vül in do kolt eset ben, a mi nisz té ri um dön -
tése alap ján: nem pro fit ori en tált szer ve zet ese tén, a
300 000 Ft-ot meg nem ha la dó tá mo ga tá si összeg a tel je sí -
tést meg elõ zõ en – utó la gos el szá mo lás sal – egy összeg ben
fo lyó sít ha tó. Az erre irá nyu ló ké re lem ben rész le te sen ki
kell fej te ni a ké re lem in do ka it.

4.7. A tá mo ga tás nem hasz nál ha tó fel szál lí tá si és biz -
to sí tá si költ sé gek re, adó, il let ve meg bí zá si dí jak kal vagy
ho no rá ri u mok kal kap cso lat ban fel me rü lõ adók vagy já ru -
lé kok meg fi ze té sé re, sa ját dol go zók bér költ sé gé nek fe de -
zé sé re, sem ezen dol go zók nak egyéb jog vi szony alap ján
tör té nõ ki fi ze té sé re.

4.8. A pá lyá zat be adá sa elõtt meg va ló sult te vé keny ség
vissza me nõ le ges tá mo ga tá sá ra nincs le he tõ ség.

4.9. A nyer tes pá lyá zó nak a meg pá lyá zott te vé keny ség
meg va ló sí tá sát leg ké sõbb 2008. má jus 1. ha tár idõ vel be
kell fe jez nie.
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4.10. A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sá ra – a 4.5. és a
4.6. pon tok ban fog lalt ese te ket ki vé ve – utó lag, a tá mo ga -
tott te vé keny ség tel jes meg va ló sí tá sát köve tõen ke rül sor.
Az el szá mo lás nak szám lák kal iga zol tan tar tal maz nia kell
a tá mo ga tá si összeg, a sa ját for rás és a társ fi nan szí ro zás
fel hasz ná lá sá ról  szóló ki mu ta tást, a pá lyá zat VI. mellék -
letében fog lal tak nak meg fele lõen.

4.11. Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zat tal ren del ke zés re
bo csá tott tel jes ke ret összeg ki me rül vagy – ál lam ház tar tá si 
ok ból – zá ro lás ra ke rül, a Kül ügy mi nisz té ri um in ter ne tes
hon lap ján er rõl tá jé koz ta tást tesz köz zé.

5. Tá mo ga tás ban ré sze sül het az a pá lyá zó:
a) aki a be nyúj tott pá lyá zat tar tal mát és ki vi te le zé sé nek 

mód ját rész le te sen is mer te ti;
b) aki nek pá lyá za ti anya ga meg fe lel a ma gas szak mai,

ki vi te le zé si, mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek;
c) aki nek al kal mas sá ga az adott szak mai te vé keny sé gi

te rü le ten el fo ga dott szem pon tok alap ján meg ál la pít ha tó;
d) aki a be nyúj tott pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra kö te le zett -

sé get vál lal.

6. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon pá lyá zó ré szé re:
a) aki csõd el já rás, fel szá mo lás, vég el szá mo lás alatt áll;
b) aki a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom nap tá ri

éven be lül a költ ség ve tés al rend sze re i bõl, il le tõ leg a Kül -
ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló KüM ren -
de let ben meg ha tá ro zott elõ irány zat ból a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gé nek nem vagy csak rész ben
tett ele get, il let ve a Kül ügy mi nisz té ri um mal ko ráb ban
 kötött bár mely szer zõ dés ben fog lal ta kat meg szeg te;

c) aki nek le járt ese dé kes sé gû adó- vagy adók mód já ra
be hajt ha tó köz tar to zá sa van;

d) aki nem ren del ke zik a 4.2. pont ban meg ha tá ro zott
mér té kû sa ját for rás sal;

e) aki pá lyá za tá ban va lót lan, meg té vesz tõ ada to kat
szol gál tat;

f) aki nem fe le l meg az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény 15.  § (7)–(9) be kez dé se i ben meg ha -
tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek;

g) aki nem fe le l meg a je len pá lyá zat ki írá sá ban fog lalt
fel té te lek bár me lyi ké nek;

h) aki nek a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év
(2005. és 2006.) mér leg sze rin ti ered mé nye vagy üze mi
(üz le ti) te vé keny sé gé nek ered mé nye ne ga tív.

7. A dön tés fo lya ma ta

7.1. A be nyúj tott pá lyá za to kat a Kül ügy mi nisz té ri um
ille té kes mun ka bi zott sá ga ér té ke li a be ér ke zést kö ve tõ
ülé sén. A Kül ügy mi nisz té ri um az ered mény rõl a dön tést
 követõ 15 mun ka na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja a pá lyá -
zót. A pá lyá zat el uta sí tá sa, il let ve a pá lyá zat ered mé nye
 miatt jog or vos lat nak he lye nincs. A pá lyá zat nyer te se i nek
ne vét, a nyer tes pro jekt meg ne ve zé sét és a tá mo ga tás

össze gét a Kül ügy mi nisz té ri um hon lap ján http://www.kul -
ugy mi nisz te ri um.hu) köz zé te szi.

7.2. Az ér té ke lés szem pont jai:
a) a pá lyá zat a ki tû zött cé lok nak és tá mo gat ha tó te vé -

keny sé gek nek tör té nõ ál ta lá nos meg fe le lé se;
b) a pá lyá zat szak mai szín vo na la, meg va ló sít ha tó sá ga;
c) pénz ügyi ér té ke lés: meg ala po zott ság, költ ség ha té -

kony ság.

7.3. Ér vény te len az a pá lyá zat:
a) amely nem fe le l meg a ki írás nak;
b) ame lyet nem a meg adott ûr la pon nyúj tot tak be;
c) ame lyet nem a 3. pont ban meg ha tá ro zott jo go sult

nyúj tott be;
d) amely hi ány pót lást, il let ve a hi ány pót lás ra meg adott

ha tár idõ ered mény te len el tel tét köve tõen sem tar tal maz za
a 8. és a 9. pon tok ban fel so rolt ada to kat és dokumentu -
mokat;

e) ame lyet a 11. pont ban meg ha tá ro zott be adá si ha tár -
idõt köve tõen nyúj tot tak be.

7.4. Hi ány pót lás nak egy al ka lom mal van he lye. A pá -
lyá zó a hi ány pót lás nak – az arra vo nat ko zó fel szó lí tás kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott – 8 na pon be lül ele get kell te gyen,
el len ke zõ eset ben pá lyá za ta ér vény te len.

8. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a hi ány ta la nul ki töl -
tött ûr la pot (a pá lyá za ti ki írás I. mel lék le te).

9. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a) ere de ti ben a pá lyá zó 30 nap nál nem ré geb bi cég ki -

vo na tát, vagy iga zo lást a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl,
vagy az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány má so la tát;

b) a köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá írá si cím pél dányt;
c) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá it ve ze tõ hi tel in té -

ze tek 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a pon tos szám la -
szám(ok) meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá i nak
 vezetésérõl, fi ze tõ ké pes sé gé rõl;

d) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té -
zet 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a pon tos szám la -
szám meg je lö lé sé vel – ar ról, hogy a pá lyá zat ban vál lalt,
4.2. pont sze rin ti sa ját for rás ren del ke zés re áll;

e) a pá lyá zó lé te sí tõ ok ira tá ról ké szí tett egy sze rû má so -
la tot;

f) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az ál la mi és ön kor -
mány za ti adó ha tó ság tól, va la mint vám ha tó ság tól ar ról,
hogy köz tar to zá sa (adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vámtar -
tozás) nem áll fenn;

g) a meg pá lyá zott prog ram ra fel kért kül sõ szak ér tõk
szán dék nyi lat ko za tát ar ról, hogy el vál lal ják a prog ram ban
való rész vé telt;

h) gaz da sá gi tár sa ság ese té ben az elõ zõ két év pénz -
ügyi mér le gé rõl ké szí tett egy sze rû má so la tot;

i) a pá lyá zó cég sze rû en alá írt, a pá lyá za ti fel hí vás II.,
IV. és V. mel lék le té ben fog lalt nyi lat ko za tát;
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j) gaz dál ko dó szer ve zet ese té ben a 9. i) pont ban fog lalt
nyi lat ko za tok mel lett a pá lyá zó cég sze rû en alá írt, a pá lyá -
za ti fel hí vás III. mel lék le té ben fog lalt nyilatko zatát.

10. Egyéb ren del ke zé sek

10.1. A tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té sét
és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát a Kül ügy -
mi nisz té ri um el len õr zi. A tá mo ga tás ren del te tés tõl el té rõ
fel hasz ná lá sát a Kül ügy mi nisz té ri um ál la pít ja meg.

10.2. A nyer tes pá lyá zó val a Kül ügy mi nisz té ri um az
el szá mo lás rész le tes tar tal mi és pénz ügyi sza bá lya it tar tal -
ma zó tá mo ga tá si szer zõ dést köt. Ab ban az eset ben, ha a
nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó ok ból a tá mo ga tá si szer zõ dés 
meg kö té sé re a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal az ér te sí tés ben
meg ha tá ro zott ha tár idõ ig nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön -
tés ér vé nyét vesz ti.

10.3. A tá mo ga tás a meg pá lyá zott összeg nél ala cso -
nyabb összeg ben is meg ál la pít ha tó. Amennyi ben a pá lyá -
zó az ala cso nyabb összeg ese tén is ké pes és kész a pá lyá -
zat ban vál lal tak meg va ló sí tá sá ra, er rõl a dön tés kézhez -
vételét kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les írás ban nyi lat koz ni.
A nyi lat ko zat hoz csa tol ni kell a mó do sí tott meg va ló sí tá si
ütem ter vet és a mó do sí tott költ ség ve tést. A mó do sí tott
költ ség ve tés ben az ere de ti költ ség ve tés ben vál lalt sa ját
for rás csök kent he tõ, de mi ni má li san fe dez nie kell a mó do -
sí tott költ ség ve tés 20%-át.

10.4. A nyer tes pá lyá zó nem kö te les el fo gad ni a meg -
ítélt tá mo ga tást, ha úgy íté li meg, hogy az el nyert tá mo ga -
tás annyi val ke ve sebb, mint a kért tá mo ga tás, hogy az nem
te szi le he tõ vé a ter ve zett pro jekt meg va ló sí tá sát.

10.5. A pá lyá zat be nyúj tá sá val a pá lyá zó tu do má sul
ve szi, hogy a pro jekt le bo nyo lí tá sá nak tel jes össze gé vel
leg ké sõbb 2008. má jus 31. nap já ig kö te les el szá mol ni.

A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a pá lyá zót a tá mo ga tás nem 
il le ti meg.

10.6. A tá mo ga tá si összeg bõl fi nan szí ro zott be szer zé -
se ket ér ték ha tár tól füg gõ en a min den kor ha tá lyos köz be -
szer zé si tör vény sza bá lya i ra te kin tet tel kell meg va ló sí ta ni.

10.7. Egyéb, a pá lyá zat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben a Pol gá ri Tör vény könyv, va la mint a Külügyminisz -
térium fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
fel hasz ná lá sá nak, el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
1/2007. (III. 29.) KüM ren de let elõ írásait kell al kal maz ni.

11. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, he lye és ha tár ide je

A pá lyá za tok be ér ke zé se fo lya ma tos, vég sõ ha tár ide je:
2007. au gusz tus 31.

A pá lyá za to kat ki zá ró lag pos tai úton le het be nyúj ta ni.
Cím: Kül ügy mi nisz té ri um Kom mu ni ká ci ós és Köz kap -
cso la ti Fõ osz tály Tit kár sá ga, 1027 Bu da pest, Nagy Imre
tér 4. A bo rí té kon fel kell tün tet ni a pá lyá zat kód szá mát:
KÜM–2007 KKF pá lyá zat.

A pá lyá za tot 2 pél dány ban, ma gyar nyel ven, az ûr lap és
az egyéb elõ írt do ku men tu mok csa to lá sá val kell benyúj -
tani. Az ûr lap és a nyi lat ko za tok tar tal muk ban nem vál toz -
tat ha tók meg. Bár mi ne mû vál toz ta tás a pá lyá zó ki zá rá sát
von ja maga után.

A pá lyá za ti ûr lap és a nyi lat ko za tok a Külügyminisz -
térium hon lap já ról (http://www.ku lugy mi nisz te ri um.hu/
 pályázatok) le tölt he tõ.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ki egé szí tõ in for má ci ó kért
ki zá ró lag írás ban le het a Kül ügy mi nisz té ri um Kom mu ni -
ká ci ós és Köz kap cso la ti Fõ osz tá lya Tit kár sá gá hoz (fax:
06-1-581-901, e-ma il: koz kap cso lat@kum.hu) for dul ni.

Kül ügy mi nisz té ri um
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I. melléklet

Pályázati ûrlap (minden pályázó részére)

(A pályázati ûrlap eredeti szövegében történõ bármilyen változtatás
a pályázat automatikus kizárását vonja maga után!)

Pá lyá za ti ada tok

1. A pá lyá zó szer ve zet

Tel jes név:
Rö vid név (be tû szó stb.):
Szék hely, te lep hely címe:
Cég jegy zék szám, nyil ván tar tás ba vé tel szá ma:
Adó szám:
Te le fon szám:
Fax:
E-ma il cím:

2. A pá lyá zó szer ve zet meg je lö lé se (csak egyet je löl jön be)

nonpro fit szer ve zet pro fit ori en tált
gaz dál ko dó szer ve zet

3. A pá lyá zó szer ve zet bank i ada tai

Szám la ve ze tõ bank(ok) meg ne ve zé se:
A bank(ok) címe(i):

A pá lyá zó bank szám la szá ma(i):

4. A pá lyá zó szer ve zet kép vi se le té re jo go sult sze mély ada tai

Neve:

Te le fon-/Fax szá ma: ……………………………
E-ma il:  alá írás

5. A pá lyá zó nak a meg pá lyá zott te vé keny ség le ve ze té sé re ki je lölt meg bí zott ja

Neve:

Te le fon-/Fax szá ma: ……………………………
E-ma il:  alá írás
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6. A pá lyá zó szer ve zet te vé keny sé gé nek, ál ta lá nos cél ki tû zé se i nek rö vid le írá sa

7. Ré sze sült-e ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá sá ban?

igen nem

8. Ré sze sült-e a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl tá mo ga tás ban?

Ha igen, ak kor mely költ ség ve té si szerv tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra, és mek ko ra összeg ben?

Tá mo ga tó Év Prog ram meg ne ve zé se El nyert tá mo ga tá si összeg brut tó HUF

Össze sen: 

9. A meg pá lyá zott te vé keny ség rö vid és rész le tes le írá sa, üte me zé se, a szak ér tõk, szer zõk, elõ adók fel so ro lá sa

A meg pá lyá zott te vé keny ség kez dõ és be fe je zõ idõ pont ja, üte me zé se:

A meg pá lyá zott te vé keny ség rö vid le írá sa:

A meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes le írá sa, a szak ér tõk, szer zõk, elõ adók fel so ro lá sa:
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Azon pá lyá zók ré szé re, akik ÁFA le vo ná sá ra, il let ve vissza igény lé sé re jo go sul tak

10/A) A meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té se

Kér jük, mu tas sa be meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té sét az aláb bi táb lá zat ki töl té sé vel:

Fel hasz ná lás
meg ne ve zé se

Rész le tez ve

For rás HUF net tó + áfa

tel jes összeg (HUF)
igé nyelt

tá mo ga tá si összeg
pá lyá zó sa ját for rá sa

egyéb for rás
(társ fi nan szí ro zás)

ál lam ház tar tás
al rend sze ré bõl ka pott

egyéb tá mo ga tás

Sze mé lyi ki adá -
sok: kül sõ mun ka -
tár sak*

Köz vet len költ sé -
gek (szám lá val
iga zol tan)*

Köz ve tett (mû kö -
dé si) költ sé gek

Mind össze sen:

A Kül ügy mi nisz té ri um tól tá mo ga tás ki zá ró lag a *-gal je lölt költ sé gek fi nan szí ro zá sá ra igé nyel he tõ az aláb bi ak figye lembe véte lével:
a) sze mé lyi ki fi ze té sek (ki zá ró lag az adott prog ram ban dol go zó kül sõ mun ka tár sak, kül sõ szak ér tõk, elõ adók net tó dí ja zá sa),
b) köz vet len, szám lá val té te le sen iga zolt költ sé gek (szer ve zés sel, le bo nyo lí tás sal, va la mint a kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gek szer ve zé sé vel, meg va ló sí tá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek).

………………………………………… …………………………………………
(dá tum) (cég sze rû alá írás)
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Azon pá lyá zók ré szé re, akik ÁFA le vo ná sá ra, il let ve vissza igény lé sé re nem jo go sul tak

10/B) A meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té se

Kér jük, mu tas sa be meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té sét az aláb bi táb lá zat ki töl té sé vel:

Fel hasz ná lás
meg ne ve zé se

Rész le tez ve Tel jes összeg (HUF)
Igé nyelt

tá mo ga tá si összeg
Pá lyá zó sa ját for rá sa

Egyéb for rás
(társ fi nan szí ro zás)

Ál lam ház tar tás
al rend sze ré bõl ka pott

egyéb tá mo ga tás

Sze mé lyi ki adá -
sok: kül sõ mun ka -
tár sak*

Köz vet len költ sé -
gek (szám lá val
iga zol tan)*

Köz ve tett (mû kö -
dé si) költ sé gek

Mind össze sen:

A Kül ügy mi nisz té ri um tól tá mo ga tás ki zá ró lag a *-gal je lölt költ sé gek fi nan szí ro zá sá ra igé nyel he tõ az aláb bi ak figye lembe véte lével:
a) sze mé lyi ki fi ze té sek (ki zá ró lag az adott prog ram ban dol go zó kül sõ mun ka tár sak, kül sõ szak ér tõk, elõ adók net tó dí ja zá sa),
b) köz vet len, szám lá val té te le sen iga zolt költ sé gek (szer ve zés sel, le bo nyo lí tás sal, va la mint a kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gek szer ve zé sé vel, meg va ló sí tá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek).

………………………………………… …………………………………………
(dá tum) (cég sze rû alá írás)

4
0

5
0

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

7
/6

0
. szám



II. melléklet

Pályázói nyilatkozat (minden pályázó részére)

(A pályázati nyilatkozat eredeti szövegében történõ bármilyen változtatás
a pályázat automatikus kizárását vonja maga után!)

1. Ki je len tem, hogy a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek.

2. Tu do má sul ve szem, hogy köz tar to zás ese tén an nak meg fi ze té sé ig az ál ta lam kép vi selt szer ve ze tet tá mo ga tás nem
il le ti meg.

3. Tu do má sul ve szem, hogy tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek neve, a tá mo ga tás tár gya, a tá mo -
ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si he lye nyil vá nos ság ra hoz ha tó.

4. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból
 eredõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to zá sa nincs.

5. Hoz zá já ru lok a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban és
a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal írás ban meg ha tal ma zott sze mé lyek, szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez.

6. Ki je len tem, hogy a nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sa so rán a Kül ügy mi nisz té ri u mot mint tá mo ga tót meg ne ve zem.

7. Hoz zá já ru lok, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az ál ta lam kép vi selt szer ve zet adó szá mát, tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok teljesí -
tése, il le tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez.

8. Hoz zá já ru lok azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá hoz, arra az eset re, ha a Kül ügy mi nisz té ri um a szer zõ dés tõl
el áll és a már ki fi ze tett tá mo ga tá si össze get vissza kö ve te li.

9. Ki je len tem, hogy az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men nin csen tar to zá som, vagy arra az ille té kes adó -
ha tó ság fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si ha lasz tás) en ge dé lye zett.

10. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet meg fe lel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
15.  § (7)–(9) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek.

11. Ki je len tem, hogy a költ ség ve tés ben vál lalt sa ját for rás ren del ke zés re áll, il let ve, hogy a pá lyá zat el nye ré se ese tén
a sa ját for rást a prog ram vég re haj tá sá ra for dí tom.

12. Vál la lom, hogy a pá lyá zat tal el nyert tá mo ga tást a pá lyá zat ban vál lalt prog ram vég re haj tá sá ra for dí tom.

13. Hoz zá já ru lok, hogy a Kül ügy mi nisz té ri um a tá mo ga tás ered mé nyé rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl való tájékoz -
tatást nyil vá nos ság ra hoz za.

14. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet ve ze tõ vagy fel ügye lõ szer vé ben nem mû kö dik köz re a mi nisz té -
ri um va la mely köz tiszt vi se lõ je, mun ka vál la ló ja, va la mint ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja, il let ve nem tag ja a mi nisz té ri um
va la mely köz tiszt vi se lõ je, mun ka vál la ló ja, va la mint ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja.

15. Ki je len tem, hogy fel ha tal ma zom a mi nisz té ri u mot az ál ta lam kép vi selt szer ve zet tel kö tött szer zõ dés lé nye ges tar -
tal mi ele me i nek, va la mint a szer zõ dés tel je sí té sé vel és a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ada tok nak a nyilván -
tartására.

…………………………………… …………………………………………
(dá tum) (cég sze rû alá írás)
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III. melléklet

Pályázói nyilatkozat (csak gazdálkodó szervezetek részére)

(A pályázati nyilatkozat eredeti szövegében történõ bármilyen változtatás
a pályázat automatikus kizárását vonja maga után!)

1. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nem áll vég el szá mo lás alatt, il let ve el le ne csõd- és fel szá mo lá si
 eljárás nincs fo lya mat ban.

2. Tu do má sul ve szem, hogy be je len té si kö te le zett sé gem van a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, il let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés
 lejártáig, ha az ál ta lam kép vi selt szer ve zet el len fel szá mo lá si vagy csõd el já rás in dul.

3. Vál la lom, hogy a meg pá lyá zott te vé keny sé get non pro fit te vé keny ség kö ré ben (azaz ön költ sé gi ér té ken) vég zem.

…………………………………… …………………………………………
(dá tum) (cég sze rû alá írás)

IV. melléklet

Pályázói nyilatkozat (minden pályázó részére)

Nyilatkozat ÁFA levonásának, visszaigénylésének lehetõségérõl

Alul írott …………………………… mint a pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet kép vi se let re jo go sult kép vi se lõ je ki je len -
tem, hogy a szer ve zet a tá mo ga tás sal fe de zett te vé keny sé ge (ter mék be szer zé se, szol gál ta tás igény be vé te le) so rán

jo go sult nem jo go sult

(a megfelelõ válasz aláhúzandó)

az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény alap ján ál ta lá nos for gal mi adó le vo ná sá ra, il let ve vissza -
igény lé sé re.

…………………………………… …………………………………………
(dá tum) (a pá lyá zó szer ve zet kép vi se lõ jé nek

alá írá sa)
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V. melléklet

Pályázói nyilatkozat (minden pályázó részére)
a tervezett tevékenység vonatkozásában egyéb források (pályázat, illetve más állami és egyéb támogatás)

igénybevételérõl

Alul írott …………………………………………… mint a pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet kép vi se let re jo go sult kép -
vi se lõ je ki je len tem, hogy a meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé keny ség, fel adat vo nat ko zá sá ban az ál ta lam kép vi selt szer ve zet
más pá lyá za ton

részt vett nem vett részt

il let ve, más ál la mi és egyéb tá mo ga tást

igény be vesz nem vesz igény be

(a megfelelõ válasz aláhúzandó)

Po zi tív vá lasz ese tén a pá lyá zat, il let ve a tá mo ga tás rö vid is mer te té se:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

…………………………………… …………………………………………
(dá tum) (a pá lyá zó szer ve zet kép vi se lõ jé nek

alá írá sa/cég sze rû alá írás)

VI. melléklet

A ……………………………………………………………………… pályázóval kötött,
…………………………………… számú támogatási szerzõdéshez, a Külügyminisztériumtól kapott
támogatásból megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásánál figye lembe veendõ szempontokról

1. Va la mennyi bi zony lat nak (szám lá nak, szer zõ dés nek) a pá lyá zó ne vé re kell szól nia.

2. A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak ban: Számv.tv.) 165.  § (2) be kez dé se alap ján a szám vi te li
nyil ván tar tá sok ba csak sza bály sze rû en ki ál lí tott bi zony lat alap ján sza bad köny vel ni. Sza bály sze rû az a pá lyá zó ne vé re
ki ál lí tott szám la, ame lyen az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Áfatv.) 13.  §
(1) bekezdés 16–17. pont já ban, (va la mint az a szám la és az egy sze rû sí tett szám la 2004. má jus 1. nap ját köve tõen ér vé -
nyes köte lezõ tar tal mi ele me i rõl  szóló APEH tá jé koz ta tó ban) a szám lá ra elõ írt va la mennyi kö te le zõ kel lék meg ta lál -
ha tó.  Közösségen be lül rõl tör té nõ ter mék be szer zés ese tén a szám lá nak a 77/388/EGK irány elv 22. cik ké ben fog lalt ele -
me ket kell tar tal maz nia.

Ki zá ró lag szer zõ dés csak az Áfatv. 30.  § (1) be kez dé se sze rin ti (az Áfatv. 2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt tár gyi
adó men tes) ter mék ér té ke sí tés, szol gál ta tás nyúj tás ese té ben, va la mint ab ban az eset ben fo gad ha tó el bi zony lat ként, ha az 
adott ügy let sem az Áfatv., sem a Számv.tv. sze rint nem mi nõ sül ter mék ér té ke sí tés nek, szol gál ta tás nyúj tás nak. Egyéb
ese tek ben az ügy le tet szám lá val, egy sze rû sí tett szám lá val kell alá tá masz ta ni. [Áfatv. 43.  § (1) be kez dé se; 108/2004.
Szám vi te li kér dés]

A szer zõ dés ak kor fo gad ha tó el a ki fi ze tés alap bi zony la ta ként, ha az el szá mo lás szem pont já ból lé nye ges nek
 tekinthetõ va la mennyi adat utó lag is el len õriz he tõ mó don sze re pel ben ne:

– az el lá tan dó, (igény be vett) fel adat mi lyen sé ge, (konk rét meg ne ve zé se, té te les fel so ro lá sa),
– mennyi sé ge (szük sé ges mun ka idõ rá for dí tá sa),
– mennyi sé gi egy sé ge (a szo ká sos mé ré si egy ség ben),
– egy sé gá ra (a pi a ci árak kal való össze ha son lít ha tó ság hoz),
– össz ér té ke,
– a szol gál ta tás kez dõ és be fe je zõ idõ pont ja.
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3. Kül föl di bi zony lat ak kor te kint he tõ sza bály sze rû nek, ha azt mind ala ki lag, mind tar tal mi lag a vo nat ko zó (adott
eset ben kül föl di) jog sza bá lyok nak meg fele lõen ál lí tot tak ki. Ugyan ak kor, te kin tet tel arra, hogy a kül föl di jog sza bá lyok
ne he zen meg is mer he tõ ek, ki in du ló pont az, hogy a kül föl di ek ál tal ki ál lí tott szám la hi te les nek te kint he tõ, ha egyéb -
ként tar tal maz za azo kat az ada to kat, ame lyek a vo nat ko zó gaz da sá gi ese mény do ku men tá lá sá hoz, alá tá masz tá sá hoz
szük sé ge sek. (21/2001. Szám vi te li kér dés)

4. Az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let 8.  § (2) be kez dé se sze rint a nyil ván tar tást ma gyar nyel ven, a Ma gyar Köz tár sa ság pénz ne mé -
ben kell ve zet ni, amely hez szük sé ges a Számv.tv. 166.  § (4) be kez dé se sze rint, hogy a kül föl di szál lí tó szám lá ján,
( bizonylaton, szer zõ dé sen) ma gya rul is fel le gyen tün tet ve va la mennyi olyan adat, amely a bi zony lat hi te les sé gé hez,
a meg bíz ha tó, a va ló ság nak meg fe le lõ adat rög zí tés hez, az utó la gos el len õr zés hez fel tét le nül szük sé ges.

5. A könyv vi te li el szá mo lást köz vet le nül alá tá masz tó bi zony lat ál ta lá nos ala ki és tar tal mi kel lé ke it a Számv.tv.
167. §-a írja elõ. Fen ti ek alap ján kér jük:

a szám lák pénz ügyi tel je sí té sé nek bi zony la to lá sát;

a) ………… kész pénz fi ze té ses szám la ese tén az utal vá nyo zó ál tal hi te le sí tett, sza bá lyo san ki töl tött ki adá si (vagy
be vé te li) pénz tár bi zony lat tal, ame lyen sze re pel: a pénz tá ros, az utal vá nyo zó, el len jegy zõ ol vas ha tó alá írá sa (amennyi -
ben az alá írás nem ol vas ha tó, szük sé ges, hogy az alá író neve nyom ta tott for má ban is fel le gyen tün tet ve), a pénz fel ve võ
neve, iga zol vány szá ma, alá írá sa; a ki adás jog cí mé nek pon tos meg ne ve zé se, a ki fi ze ten dõ szám la sor szá má nak feltün -
tetése, a ki fi ze tés össze ge szám mal és be tû vel ki ír va, a pénz tár bi zony la tot ki ál lí tó bé lyeg zõ le nyo ma ta;

b) …………… át uta lá sos szám la ese tén utal vá nyo zó és el len jegy zõ ál tal hi te le sí tett bank ki vo nat tal (má so la tá val),
amely rõl azo no sít ha tó a bank szám la tu laj do nos neve, bank szám la szá ma, és a pénz ügyi mû ve let idõ pont ja is.

6. Kö te le zõ jel leg gel fel tün te ten dõ va la mennyi ere de ti szám lán, ki fi ze tést iga zo ló bi zony la ton, hogy ez a Kül ügy -
mi nisz té ri um tá mo ga tá sá ból va ló sult meg, és a pá lyá zó hi va ta los köny ve lé sé ben, el szá mo lá sa i ban me lyik fõ köny vi
szám lán, mi lyen té tel szám alatt ke rült rög zí tés re (köny ve lé si sa já tos sá ga i nak meg fele lõen).

7. Az ezek rõl ké szült má so lat csa to lá sa ese tén (szám la, ki adá si-be vé te li pénz tár bi zony lat, bank bi zony lat) a hi te le sí -
té si zá ra dék (,,az ere de ti vel min den ben meg egye zõ”) fel tün te té se szük sé ges, majd a szám la má so la tot dá tum mal,
cég sze rû alá írás sal kell el lát ni.

8. A 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 13.  §-a alap ján a be szá mo lót a szerv ve ze tõ je és a be szá mo ló el ké szí té sé ért
ki je lölt, fe le lõs sze mély kö te les alá ír ni.

Fen ti ek alap ján kér jük, hogy a tá mo ga tá si össze gek le hí vá sá hoz ké szült pénz ügyi be szá mo lót a tá mo ga tás ban ré sze -
sült szerv, in téz mény stb. ve ze tõ je és a be szá mo ló el ké szí té sé ért ki je lölt, fe le lõs sze mély alá írá sá val együt te sen hitele -
sítse, a csa tolt hi te le sí tõ zá ra dék sze rint.

9. Az el szá mo lás szám sza ki ré szé nek össze sí tõ jét hi te le sí tõ zá ra dék ként a kö vet ke zõ szö veg résszel kér jük az alá -
írások elõtt ki egé szí te ni:

„Alul írot tak, mint a Kül ügy mi nisz té ri um mal tá mo ga tá si szer zõ dést kö tött …………………………………
……………………………………………… in téz mény/cég/szer ve zet/stb., il let ve a kép vi se le té re jo go sult
………………………………………… (be osz tá sú)ve ze tõ je, név sze rint ....................., va la mint a szak ma i lag ille -
té kes gaz da sá gi ve ze tõ je/fe le lõ se stb., és pe dig ……………………………………………………… név sze rint
……………………………………………………… bün te tõ jo gi fe le lõs sé günk tu da tá ban ki je lent jük, hogy az
 elszámolási össze sí tõ ben sze rep lõ ………………………… Ft, a tá mo ga tá si cél lal kap cso la to san, va ló sá go san fel -
merült, az ál ta lunk igé nyelt ………………………… Ft tá mo ga tá si összeg, és ………………………………… Ft
 önrész sze rin ti bon tás ban.

A pénz ügyi tel je sí té sek a csa tolt bi zony la to kon fel tün te tett idõ pon tok ban meg tör tén tek, nyil ván tar tá sa ink ban pénz -
ügyileg tel je sí tett ki adás ként sze re pel nek. Könyv vi te li el szá mo lá sa ink kö zött (a meg je lölt fõ köny vi szám lá kon, a jel zett
té tel szám mal) rög zí tés re ke rül tek.

A ka pott tá mo ga tá sok ter hé re el szá molt költ sé gek szám vi te li nyil ván tar tá sok ban való el kü lö ní té si kö te le zett sé gé rõl
gon dos kod tunk.
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A tá mo ga tás sal meg té rí tett ki adá sok szám lá i nak, bi zony la ta i nak más tá mo ga tó, il let ve más pá lyá zat felé tör té nõ el szá -
mo lá sa nem for dult elõ.

Dá tum, bé lyeg zõ le nyo mat:

Alá írá sok (sa ját ke zû leg! nem fe ke te szí nû tol lal)

10. Ha a pá lyá zó ön részt vál lal, a KüM ál tal meg ítélt tá mo ga tá si összeg az ön rész pén zü gyi leg bi zo nyí tott fel hasz -
ná lá sa után ve he tõ igény be.

11. A pá lyá zó tu do má sul ve szi, amennyi ben a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét rész ben vagy egész ben al vál lal -
ko zó be vo ná sá val kí ván ja meg ol da ni, az al vál lal ko zó val kö tött szer zõ dé se és an nak el szá mo lá sa csak ab ban az
eset ben fo gad ha tó el, ha a ha tá lyos jog sza bá lyi elõ írásoknak, illetve a je len mel lék let ben ki emelt szem pon tok nak meg -
fele lõen, va la mennyi ki adás té te les bi zony la to lá sá val és el szá mo lá sá val tör té nik.

(A pá lyá zó fe le lõs sé ge az al vál lal ko zó szük ség ese tén való nyi lat koz ta tá sa ar ról, hogy az ál ta la el vég zett fel adat ra
a cég bí ró sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ te vé keny sé gi köre alap ján ren del ke zik-e jo go sult ság gal.)

Bu da pest, 2007. …………………………………

………………………………………………
KüM

A mel lék let ben fel so rolt szem pon to kat tu do má sul ve szem, a pénz ügyi be szá mo lót a fen ti ek figye lembe véte lével ké -
szí tem, ké szít te tem el.

………………………………………
tá mo ga tott
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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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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

07.1575 – 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.


