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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
185/2007. (VII. 18.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i
Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya
közötti pénzügyi együttmûködési keretprogram

kialakításáról  szóló megállapodás kötelezõ
hatályának elismerésére adott felhatalmazásról

és kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Srí Lan ka-i De mok ra ti kus
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti pénz ügyi
együtt mû kö dé si ke ret prog ram ki ala kí tá sá ról  szóló meg ál -
la po dás (a to váb bi ak ban: meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an nak
hi va ta los ma gyar for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary

and the Government of the Democratic Socialist
Republic of Srí Lanka on the establishment

of a framework programme for financial co-operation

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Democratic Socialist Republic of Srí
Lanka (herein after referred to as the Contracting Parties)
agree on the conditions set fourth herein in entering into a
mutually advantageous partnership in the extension of the
economic relationship and promotion of the development
co-operation as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:
a) tied aid credit: export credit tied to procurement of

goods and/or services originating from Hungary and
supported officially through interest rate support and
insurance with a concessionality level not less than 35 per
cent;

b) mixed credits: associated financing packages of
concessionary credits mixed with grants. The overall
concessionality level of a package set forth in the OECD
rules is calculated on the basis of the interest subsidy and
the grant part, the latter may include but not exceed the
amount of the risk premium;

c) concessionality level: the difference between the
nominal value of the tied aid credit and the discounted
present value of the future debt service payable by the
borrower, expressed as a percentage of the nominal value
of the tied aid credit;

d) nominal value of the tied aid: the total value of the
project financed in the frame of the tied aid credit along
with the risk premium for the credit repayment excluding
interests;

e) grant element: the part of the tied aid credit’s
nominal capital value, non-repayable by the borrower;

f) OECD Arrangement: OECD Arrangement on
Officially Supported Export Credits effective on the day of 
contracting;

g) starting point of credit (SPOC): to be determined
according to the list of definitions set out in the k) point of
Annex XI. of the OECD Arrangement;

h) DDR: Differential Discount Rate used for
calculating the concessionality level of tied aid,
determined by the OECD;

i) ODA: Official Development Assistance.

Article 2

Establishment of the framework programme for financial 
co-operation

To strengthen the cooperation between the Republic of
Hungary and the Democratic Socialist Republic of Srí
Lanka, the Government of Hungary has offered non
refundable official support through interest rate support
and grant element under its tied aid credit program for
deliveries of Hungarian Goods and related services
available for financing projects for relief and
reconstruction of the tsunami disaster hit region and other
highlighted programmes of Srí Lanka. 

The Government of the Democratic Socialist Republic
of Srí Lanka accepts the tied aid credit line and, acting in
accordance with its own legal system and international
obligations, supports the realisation of the present
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framework programme of tied aid credit by issuing
sovereign guarantees or accepting payment obligations as
the sovereign borrower to ensure the repayment of the
credit spent and its additional charges.

Contracting Parties express their willingness with
respect to the participants of the credit transactions
belonging to the present tied aid credit line and will
confirm by declarations that pursuant to the provisions of
the action statement of the OECD on „Bribery and
officially supported export credits” they did not participate 
in any bribery in relation to the transactions and they are
not aware of any corruption.

Article 3

Amount of the tied aid credit line and its financial
conditions

The total value of the project financed under the tied aid
credit line is maximum 51 Million EUR. The firm
commitment arises on the basis of the individual credit
agreement concluded between the Ministry of Finance and 
Planning of the Democratic Socialist Republic of Srí
Lanka and Hungarian Export-Import Bank Pte. Ltd.
(further on: Eximbank) as stipulated in Article 7 of this
Agreement.

The concessionality level of credit payable under the
tied aid credit line shall not be less than 35 per cent.

Tenor of the credit disbursed under the tied aid credit
line shall not exceed 15 years, which includes maximum
3 years grace period and 12 years principal repayment
period. Due date of the first instalment is 42 months after
the SPOC as defined in the OECD Arrangement.

The disbursement period of each credit disbursed under
the tied aid credit line will be stipulated in the individual
credit agreement depending on the particular project. The
disbursement period for the individual credit shall not
exceed 2 years.

Relating to the credit disbursed under the tied aid credit
line an interest rate will be set on the basis of the OECD
Arrangement and will be stipulated in the individual credit
agreement, which remains constant for the whole tenor of
the credit.

Relating to the credit disbursed under the tied aid credit
line, a risk premium stipulated in the individual credit
agreement will be charged in line with the OECD
Arrangement.

The financing covers 100% of the value of the accepted
projects and the amount of the grant element.

Article 4

Utilisation of the tied aid credit line

The tied aid credit line can be utilised for the realisation
of projects not objected by signers of the OECD

Arrangement during the procedure in conformity with the
acceptance rules of the OECD Arrangement and the
consultation procedure, respectively.

Contracting Parties agree that The Government of the
Democratic Socialist Republic of Srí Lanka will apply the
tied aid credit line for project specified in the Appendix
forming an integral part of this Agreement.

The selected project will be realised by Hungarian
exports through companies registered in Hungary. The
financing realised under the tied aid credit line may
include the foreign content in cases if at least 50 per cent of 
the export realised by companies registered in Hungary
qualifies as of Hungarian origin performed on the territory
of the Democratic Socialist Republic of Srí Lanka.

The Government of the Democratic Socialist Republic
of Srí Lanka or the organisation appointed by it for
realisation of the projects specified in the Appendix,
chooses in conformity with its legislation, acting in
accordance with the Good Procurement Practice for ODA,
companies registered in Hungary (further on: exporter)
and gives the Ministry of Economy and Transport of
Hungary information about its decisions.

Article 5

Acceptance procedure

The Contracting Parties, for acceptance of the projects
financed under the credit line as per this Agreement, will
follow the procedure below:

a) The exporters and the buyers/importers elaborate the 
export contracts on the realisation of the projects.

b) The Party of Srí Lanka approves the export contracts 
concluded and gives, through diplomatic channels, a
written notice about this to the Hungarian Party.

c) In case the Hungarian Party agrees, it will, through
diplomatic channels, confirm in writing the export
contracts approved by the Party of Srí Lanka.

Article 6

Disbursement of the tied aid credit

Detailed conditions of the tied aid credit provided to
finance the projects accepted by the Contracting Parties is
to be stipulated in the individual credit agreement between
the borrower authorised by the Government of the
Democratic Socialist Republic of Srí Lanka in accordance
with the provisions laid down in Article 7 on the one part
and Eximbank as the lender on the other.
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Eximbank, for the account of its own resources, lends,
up to the amount of credit line agreed in this Agreement,
tied aid credit to the borrower authorised by the
Government of the Democratic Socialist Republic of Srí
Lanka for the realisation of the accepted projects. 

Commercial and political risks of the tied aid credit will
be insured by the Hungarian Export Credit Insurance Pte.
Ltd. (further on: MEHIB).

Eximbank and MEHIB, in accordance with the
international obligations, notify beforehand their intention 
to lend tied aid credit related to the particular projects.
After successful execution of the procedure of approval
Eximbank will give notice to the importer/buyer and the
exporter, and the Contracting Parties, respectively.

Article 7

Conditions of the individual credit agreements

The Government of the Democratic Socialist Republic
of Srí Lanka issues a sovereign guarantee or accepts a
payment obligation as the sovereign borrower according to 
the Laws of the Democratic Socialist Republic of Srí
Lanka securing the repayment of the credit, the payment of 
interests and additional charges based on the present tied
aid credit line in the case of the projects specified in the
Appendix. 

The Democratic Socialist Republic of Srí Lanka shall
set aside the amount of its payment obligation in the
applicable year in its state budget.

Eximbank and MEHIB shall conclude credit insurance
contracts complying with the conditions fixed by the
Hungarian law in force.

Article 8

Taxes, fees

The Contracting Parties are obliged to pay the taxes,
fees and other public charges arising on the basis of the
execution of this Agreement in their own country. These
costs cannot be paid from the individual tied aid credits
and they cannot be separated.

Costs arising during the individual credit agreement
shall be paid by the parties of the credit agreement in their
own country and they cannot be charged on the individual
tied aid credit.

During the repayment of the principal of the loan and
the payment of the interest the amounts to be paid cannot
be decreased by the tax levied by the Democratic Socialist
Republic of Srí Lanka or other amounts arising as a result
of other payment obligations.

Article 9

Dispute Settlement

The Contracting Parties shall settle any dispute in
connection with this Agreement in the course of direct
negotiations.

Article 10

Governing Law and Arbitration

The individual credit agreements shall be governed by
the laws of the Republic of Hungary and international
arbitration shall be applied.

Article 11

Closing Provisions

a) This Agreement shall be valid for two years from the
date of its coming into force.

b) Provisions of this Agreement, even after their
expiry, shall be applicable for those projects accepted and
financed on the basis of the individual credit agreements
concluded according to this Agreement.

c) The Contracting Parties shall notify each other in
writing through diplomatic channels that they have
fulfilled the internal legal procedures necessary for the
coming into force of this Agreement. The present
Agreement shall come into force on the day of receipt of
the latter of these notifications.

d) This Agreement may be cancelled in writing through 
diplomatic channels without explanation by either
Contracting Party. In this case the Agreement shall abate
on the 30th (thirtieth) day of the other Contracting Party’s
receipt of the notification about cancellation.

e) The Contracting Parties may amend or supplement
this Agreement at their common will and agreement
through the way of exchange of diplomatic notes. These
amendments and supplements shall come into force
according to point c) of this Article.

Signed in Budapest, on the 13th day of February in
2007 in English language, in two originals.

On be half of the
Go vern ment of the

Re pub lic of Hun ga ry

On be half of the
Go vern ment of the

De moc ra tic So ci a list
Re pub lic of Srí Lan ka
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Annex

ON PROJECTS PROPOSED FOR REALISATION
ON THE BASIS OF THE AGREEMENT

ON A FRAMEWORK PROGRAM FOR FINANCIAL
CO-OPERATION BETWEEN THE REPUBLIC

OF HUNGARY AND THE DEMOCRATIC
SOCIALIST REPUBLIC OF SRÍ LANKA

Pro jects Va lue

1. Har bo ur re const ruc ti on pro ject 16 M EUR

2. Wa ter tre at ment pro ject of Co lom bo 35 M EUR

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka
Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya
közötti pénzügyi együttmûködési keretprogram

kialakításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Srí Lan ka De -
mok ra ti kus Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya (a továb -
biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) köl csö nö sen elõ nyös tár su lás ra
lép nek gaz da sá gi kap cso la ta ik bõ ví té se és a fej lesz té si
együtt mû kö dés elõ se gí té se cél já ból, és en nek ér de ké ben
az aláb bi fel té te lek ben ál la pod nak meg:

1. cikk

Fogalommeghatározások

A je len Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:

a) kö tött se gély hi tel: olyan ka mat tá mo ga tás és biz to sí -
tás út ján ál la mi tá mo ga tás ban ré sze sü lõ, Ma gyar or szág ról
szár ma zó áruk és/vagy szol gál ta tá sok be szer zé sé hez kö -
tött ex port hi tel, amely ben a ked vez mény mér té ke leg alább 
35%;

b) ve gyes hi tel: eh hez kap cso ló dó an nyúj tott, olyan
pénz ügyi cso mag, amely egy aránt tar tal maz ked vez mé -
nyes hi telt és ado má nyo kat. Az OECD-sza bá lyok ér tel mé -
ben a cso mag össze sí tett ked vez mé nye i nek mér té ke a ka -
mat tá mo ga tás és a leg fel jebb a koc ká za ti fel ár össze gé vel
meg egye zõ ado má nye lem alap ján ke rül ki szá mí tás ra;

c) ked vez mény mér té ke: a kö tött se gély hi tel név ér té ke
és a hi tel fel ve võt a ké sõb bi ek ben ter he lõ adós ság szol gá lat
disz kon tált je len ér té ke kö zöt ti kü lönb ség, a kö tött se gély -
hi tel név ér té ké nek szá za lé ká ban ki fe jez ve;

d) a kö tött se gély hi tel név ér té ke: a kö tött se gély hi tel
ke re té ben fi nan szí ro zott pro jekt tel jes ér té ke a hi -
tel-vissza fi ze tés koc ká za ti fel árá val együtt, ka ma tok nél -
kül;

e) ado má nye lem: a kö tött se gély hi tel név le ges tõ ke ér -
té ké nek a hi tel fel ve võ ál tal vissza nem té rí ten dõ ré sze;

f) OECD-meg ál la po dás: az ál la mi lag tá mo ga tott ex -
port hi te lek rõl  szóló OECD-meg ál la po dás szer zõ dés kö tés -
kor ha tá lyos vál to za ta;

g) a hi tel kez dõ nap ja (SPOC): az OECD-meg ál la po dás 
XI. szá mú mel lék lete k) pont já nak fo ga lom meg ha tá ro zá si
lis tá ja sze rint ke rül meg ha tá ro zás ra;

h) DDR: a kö tött se gély hi tel ked vez mény es sé gi mér té -
ké nek ki szá mí tá sá hoz al kal ma zott dif fe ren ci ált le szá mí to -
lá si ka mat láb, ahogy azt az OECD meg ha tá roz za;

i) ODA: hi va ta los fej lesz té si tá mo ga tás.

2. cikk

A pénzügyi együttmûködési keretprogram létrehozása

A Ma gyar Köz tár sa ság és a Srí Lan ka De mok ra ti kus
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zöt ti együtt mû kö dés erõ sí té se
ér de ké ben a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya vissza nem
té rí ten dõ ál la mi tá mo ga tást ajánl fel ka mat tá mo ga tás és
ado má nye lem for má já ban a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya ál tal lét re ho zott kö tött se gély hi tel prog ram ke re té ben,
amely nek ré sze ként ma gyar ter mé kek szál lí tá sá ra és kap -
cso ló dó szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra ke rül sor a szö kõ ár-ka -
taszt ró fa ál do za ta i nak meg se gí té sét, il let ve az érin tett te -
rü le tek új já épí té sét cél zó pro jek tek fi nan szí ro zá sa, il let ve
Srí Lan ka más ki emelt prog ram ja i nak a fi nan szí ro zá sa
kap csán.

A Srí Lan ka De mok ra ti kus Szo ci a lis ta Köz tár sa ság
Kor má nya el fo gad ja a kö tött se gély hi tel ke re tet, és – bel sõ
jog rend sze ré vel, il let ve nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá -
sa i val össz hang ban – a fel hasz nált hi tel ke ret és an nak já ru -
lé kos költ sé gei vissza fi ze té se ér de ké ben ál la mi ga ran ci ák
ki bo csá tá sá val, vagy ál la mi hi tel fel ve võ ként fi ze té si kö te -
le zett ség vál la lás sal tá mo gat ja a je len kö tött se gély hi te le -
zés sel kap cso la tos ke ret prog ram meg va ló sí tá sát.

A Szer zõ dõ Fe lek ké szek arra, hogy az OECD „Vesz te -
ge tés és az ál la mi tá mo ga tá sú ex port hi te lek” címû cse lek -
vé si nyi lat ko za tá ban fog lalt ren del ke zé sek kel össz hang -
ban nyi lat ko zat út ján meg erõ sít sék, hogy sem a je len kö -
tött se gély hi tel ke ret tel kap cso la tos ügy le tek ben részt ve -
võk, sem õk ma guk az ügy le tek kel kap cso lat ban nem vet -
tek részt meg vesz te ge tés ben, és sem mi ne mû kor rup ci ó ról
nincs tu do má suk.

3. cikk

A kötött segélyhitelkeret összege és pénzügyi feltételei

A kö tött se gély hi tel ke ret alap ján fi nan szí ro zott pro jek -
tek össz ér té ke leg fel jebb 51 mil lió euró. Konk rét kö te le -
zett ség vál la lás min dig a Srí Lan ka De mok ra ti kus Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság Pénz ügyi és Ter ve zé si Mi nisz té ri u ma és
a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rt. kö zött (a továb biak ban:
Exim bank), a je len Meg ál la po dás 7. cik ké ben fog lal tak
sze rint lét re jött egyes hi tel szer zõ dé sek alap ján ke let ke zik.
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A kö tött se gély hi tel ke ret bõl fo lyó sít ha tó hi te lek ked -
vez mé nyé nek mér té ke mi ni mum 35%.

A kö tött se gély hi tel ke ret alap ján fo lyó sí tott hi te lek fu -
tam ide je leg fel jebb 15 év, eb bõl ma xi mum 3 év a tü rel mi
idõ és 12 év a tõ ke tör lesz té si idõ szak. Az elsõ rész let tör -
lesz té se az OECD-meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott SPOC
után 42 hó nap pal vá lik ese dé kes sé.

A kö tött se gély hi tel ke ret alap ján fo lyó sí tott egyes hi te -
lek fo lyó sí tá si idõ sza kát az adott pro jekt jel lem zõ i nek
függ vé nyé ben a konk rét hi tel szer zõ dé sek rög zí tik. Az
egyes hi te lek fo lyó sí tá si idõ sza ka nem ha lad hat ja meg a
két évet.

A kö tött se gély hi tel ke ret alap ján fo lyó sí tott hi tel re
irány adó ka mat láb ki szá mí tá sa az OECD-meg ál la po dás
alap ján tör té nik, amely az egyes hi tel szer zõ dé sek ben ke rül 
rög zí tés re, és a hi tel tel jes fu tam ide je alatt vál to zat lan
 marad.

A kö tött se gély hi tel ke ret alap ján fo lyó sí tott hi te lek re
vo nat ko zó an koc ká za ti fel ár ke rül meg ha tá ro zás ra a konk -
rét hi tel szer zõ dé sek ben, amely nek fel szá mí tá sa az
OECD-meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
tör té nik.

A fi nan szí ro zás mér té ke a jó vá ha gyott pro jek tek ér té ké -
nek 100%-a, plusz az ado má nye lem.

4. cikk

A kötött segélyhitelkeret felhasználása

A kö tött se gély hi tel ke ret olyan pro jek tek meg va ló sí tá -
sá hoz hasz nál ha tó fel, ame lyek kel szem ben nem emel nek
ki fo gást az OECD-meg ál la po dást alá író fe lek az
OECD-meg ál la po dás sza bá lya i nak meg fele lõen le foly ta -
tott jó vá ha gyá si el já rás, il let ve a kon zul tá ci ós el já rás so -
rán, ér te lem sze rû en.

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a Srí
Lan ka De mok ra ti kus Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya a
kö tött se gély hi tel ke re tet a je len Meg ál la po dás el vá laszt ha -
tat lan ré szét ké pe zõ mel lék let ben meg ha tá ro zott pro jek -
tek re for dít ja.

A ki vá lasz tott pro jek te ket Ma gyar or szá gon be jegy zett
gaz da sá gi tár sa sá gok ma gyar áruk és szol gál ta tá sok ex -
port já val va ló sít ják meg. Nem ma gyar szár ma zá sú áru cik -
kek re, il let ve szol gál ta tá sok ra ak kor nyújt ha tó fi nan szí ro -
zás a kö tött se gély hi tel ke ret ter hé re, ha a Ma gyar or szá gon
be jegy zett gaz da sá gi tár sa sá gok a Srí Lan ka De mok ra ti -
kus Szo ci a lis ta Köz tár sa ság te rü le té re irá nyu ló ex port já -
nak leg alább 50 szá za lé ka ma gyar ere de tû nek mi nõ sül.

A Srí Lan ka De mok ra ti kus Szo ci a lis ta Köz tár sa ság
Kor má nya vagy az ál ta la a mel lék let ben meg ha tá ro zott
pro jekt le bo nyo lí tá sá val meg bí zott szer ve zet jo go sult ki -
vá lasz ta ni a Ma gyar or szá gon be jegy zett gaz da sá gi tár sa -
sá go kat (a továb biak ban: ex por tõ rök) sa ját tör vényeivel,
va la mint a hi va ta los fej lesz té si tá mo ga tá sok ra (ODA) vo -
nat ko zó Jó Be szer zé si Gya kor lat tal össz hang ban, és ez zel
kap cso la tos dön té sé rõl kö te les tá jé koz tat ni a Ma gyar Köz -
tár sa ság Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mát.

5. cikk

Befogadási eljárás

A Szer zõ dõ Fe lek kö te le sek az aláb bi sza bá lyok nak
meg fele lõen le foly tat ni a je len Meg ál la po dás alap ján
nyúj tott hi tel ke ret bõl fi nan szí ro zott pro jekt be fo ga dá si el -
já rá sát:

a) Az ex por tõr és a vevõ/im por tõr el ké szí ti a pro jekt
meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ex port szer zõ dést.

b) A Srí Lan ka-i Fél jó vá hagy ja az így el ké szí tett ex -
port szer zõ dést, és er rõl dip lo má ci ai úton írá sos ér te sí tést
küld a Ma gyar Fél nek.

c) Egyet ér tés ese tén a Ma gyar Fél dip lo má ci ai úton
írás ban meg erõ sí ti a Srí Lan ka-i Fél ál tal jó vá ha gyott ex -
port szer zõ dést.

6. cikk

A kötött segélyhitelek folyósítása

A Szer zõ dõ Fe lek ál tal be fo ga dott pro jek tek fi nan szí ro -
zá sá ra nyúj tott kö tött se gély hi te lek rész le tes fel té te le it a
Srí Lan ka De mok ra ti kus Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má -
nya ál tal a 7. cikk ben fog lal tak kal össz hang ban fel ha tal -
ma zott hi tel fel ve võ és az Exim bank (mint hi te le zõ) kö zött
lét re jött egye di hi tel szer zõ dé sek ben kell sza bá lyoz ni.

Az Exim bank sa ját for rá sai ter hé re kö tött se gély hi te le -
ket nyújt a Srí Lan ka De mok ra ti kus Szo ci a lis ta Köz tár sa -
ság Kor má nya ál tal fel ha tal ma zott hi tel fel ve võ ré szé re a
je len Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott hi tel ke ret ere jé ig a
Fe lek ál tal be fo ga dott pro jek tek meg va ló sí tá sá nak fi nan -
szí ro zá sa cél já ból.

A kö tött se gély hi te lek kel kap cso la tos ke res ke del mi és
po li ti kai koc ká za to kat a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rt.
(a továb biak ban: MEHIB) biz to sít ja.

Nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sa ik kal össz hang ban,
az Exim bank és a MEHIB kö te le sek elõ ze tes ér te sí tést kül -
de ni ar ról, hogy ké szek a konk rét pro jek tek hez kap cso ló dó 
kö tött se gély hi te lek fo lyó sí tá sá ra. A be fo ga dá si el já rás si -
ke res be fe je zé sét köve tõen az Exim bank ér te sí tést küld az
im por tõr/vevõ és az ex por tõr, il let ve a Szer zõ dõ Fe lek ré -
szé re.

7. cikk

Az egyedi hitelszerzõdések feltételei

A mel lék let ben meg ha tá ro zott pro jek tek ese té ben a Srí
Lan ka De mok ra ti kus Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya
– sa ját tör vényeivel össz hang ban – ál la mi ga ran ci át bo csát
ki, vagy ál la mi hi tel fel ve võ ként fi ze té si kö te le zett sé get
vál lal a je len kö tött se gély hi tel ke ret alap ján fel hasz nált hi -
te lek, hi tel ka ma tok és azok já ru lé kos költ sé gei vissza fi ze -
té sé re.
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A Srí Lan ka De mok ra ti kus Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö -
te les éves költ ség ve té sén be lül el ha tá rol ni az adott év ben
az õt ter he lõ fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük sé -
ges össze get.

Az Exim bank és a MEHIB kö te les hi tel fe de ze ti biz to sí -
tást köt ni a ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fele lõen.

8. cikk

Adók és díjak

A Szer zõ dõ Fe lek kö te le sek meg fi zet ni a je len Meg ál la -
po dás vég re haj tá sá val össze füg gés ben a sa ját or szá guk ban 
fel me rü lõ adó kat, dí ja kat és egyéb köz ter he ket. Az egyes
kö tött se gély hi te lek nem hasz nál ha tó ak fel ilyen költ sé gek 
fi nan szí ro zá sá ra, és nem el ha tá rol ha tó ak.

Az egye di hi tel szer zõ dé sek kap csán sa ját or szá guk ban
fel me rü lõ költ sé ge ket a hi tel szer zõ dést alá író fe lek kö te le -
sek meg fi zet ni, va gyis az ilyen jel le gû költ sé gek nem fi -
nan szí roz ha tó ak az egyes kö tött se gély hi te lek ter hé re.

A hi tel tör lesz tés és a ka mat fi ze tés ál tal érin tett össze gek 
nem csök kent he tõk a Srí Lan ka De mok ra ti kus Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság ál tal ki ve tett adók kal vagy más fi ze té si kö te -
le zett ség vál la lá sok össze gé vel.

9. cikk

Jogviták rendezése

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás sal kap cso la tos
min den vi tás kér dést köz vet len tár gya lás út ján ren dez nek.

10. cikk

Irányadó jog és választottbírósági eljárás

Az egye di hi tel szer zõ dé sek re a Ma gyar Köz tár sa ság
tör vényei az irány adó ak és a nem zet kö zi választottbíró -
sági el já rást kell al kal maz ni.

11. cikk

Záró rendelkezések

a) A je len Meg ál la po dás a ha tály ba lé pés tõl szá mí tott
két évig ma rad ér vény ben.

b) A je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei a Meg ál la po dás 
meg szû né sét kö ve tõ en is al kal ma zan dók a je len Meg ál la -
po dás ér tel mé ben meg kö tött egye di hi tel szer zõ dé sek alap -
ján be fo ga dott és fi nan szí ro zott pro jek tek re.

c) A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton át adott jegy zék -
ben tá jé koz tat ják egy mást ar ról, hogy ele get tet tek a Meg -
ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ tör vényi elõ -
írásaiknak. A je len Meg ál la po dás a fent em lí tett jegy zé kek 
kö zül az utób bi kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba.

d) A je len Meg ál la po dást bár me lyik Szer zõ dõ Fél in -
dok lá si kö te le zett ség nél kül meg szün tet he ti dip lo má ci ai
úton át adott írá sos ér te sí tés sel. Ilyen eset ben a Meg ál la po -
dás a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés nek a má sik Szer zõ dõ
Fél ál tal tör té nõ kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. (har min ca dik)
na pon vesz ti ha tá lyát.

e) A Szer zõ dõ Fe lek jo go sul tak a je len Meg ál la po dást
kö zös aka rat tal, köl csö nös meg egye zés sel mó do sí ta ni
vagy ki egé szí te ni az erre vo nat ko zó dip lo má ci ai jegy zé -
kek cse ré je út ján. Az ilyen mó do sí tá sok és ki egé szí té sek a
je len cikk c) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint vál nak ha -
tá lyos sá.

Kelt és alá írás ra ke rült Budapesten, 2007. február hó
13. nap ján an gol nyel ven, két ere de ti pél dány ban.

A Ma gyar Köz tár sa ság
Kor mány a ré szé rõl

A Srí Lan ka De mok ra ti kus
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság

Kor mány a ré szé rõl

Melléklet

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
ÉS A SRÍ LANKA DEMOKRATIKUS SZOCIALISTA

KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI
PÉNZÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉSI KERETPROGRAM 

SORÁN MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT
PROJEKTEKRÕL

Pro jekt Ér té ke

1. Ki kö tõ-új já épí té si pro jekt 16 M euró 

2. Co lom bói víz ke ze lé si pro jekt 35 M euró
                      ”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a meg ál la po dás 11. cik ké nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
186/2007. (VII. 18.) Korm.

rendelete

váratlan légitámadás esetén a légiriasztás
rendszerérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 207.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a lé gi ri asz tá si rend szer meg -
szer ve zé sé ben, an nak ki épí té sé ben, üze mel te té sé ben, ké -
szen lét ben tar tá sá ban, fej lesz té sé ben, a lé gi ri asz tás ra tör -
té nõ fel ké szü lés ben, lé gi tá ma dás ese tén a védekezésben
feladat- és hatáskörrel rendelkezõ

a) a lé gi ri asz tás vég re haj tá sá ban érin tett mi nisz te rek re,
b) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ra,
c) a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság ra,
d) a vé del mi igaz ga tás te rü le ti és he lyi szer ve i re,
e) a ka taszt ró fa vé de lem köz pon ti, te rü le ti és he lyi

szerveire,
f) a Ma gyar Hon véd ség nek (a továb biak ban: Hon véd -

ség) a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ki je lölt, az or szág te rü le -
te lég vé del mi ké szen lé ti erõk kel való ol tal ma zá sá ért fe le -
lõs ka to nai szer ve ze té re (a továb biak ban: kijelölt katonai
szervezet),

g) a Ma gyar Rá dió Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár -
sa ság ra (a továb biak ban: MR), a Ma gyar Te le ví zió Zárt -
kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság ra (a továb biak ban:
MTV), va la mint a Duna Te le ví zió Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság ra (a továb biak ban: Duna TV),

h) az or szág ban mû kö dõ – a g) pont ban nem em lí tett –
kü lön jog sza bály ban ki je lölt or szá gos, kör ze ti és he lyi rá -
dió- és te le ví zió mûsorszolgáltatókra,

i) a Ma gyar Táv ira ti Iro da Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész -
vény tár sa ság ra (a továb biak ban: MTI).

A légiriasztási rendszer kialakításának elvei, 
a rendszerrel szemben támasztott követelmények,

 illetve a felkészülés idõszakában a rendszer
kialakításáért, fejlesztéséért vállalt kormányzati

felelõsség speciális szabályai

2.  §

(1) Lé gi tá ma dás ese té re a sze mé lyi vesz te sé gek, anya gi
ká rok meg elõ zé se, csök ken té se, a túl élés fel té te le i nek a
meg te rem té se, az élet- és va gyon men tés cél já ból állan -

dóan mû kö dõ ké pes ri asz tó, il let ve ri asz tó-tá jé koz ta tó lé gi -
ri asz tá si rendszert kell készenlétben tartani.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti rend szert úgy kell kialakí -
tani és ké szen lét ben tar ta ni, hogy ké pes le gyen az or szág
te rü le tén vagy meg ha tá ro zott ré szén az ál la mi szer vek, az
ön kor mány za tok, a jogi sze mé lyek, a jogi sze mé lyi ség
nél kü li szer ve ze tek, a la kos ság ri asz tá sá ra, to váb bá a
NATO in teg rált lég vé del mi rend sze ré vel, va la mint nem -
zet kö zi meg ál la po dás alap ján más államok légiriasztási
rendszereivel történõ együttmûködésre.

A légiriasztás végrehajtásában érintett szervek 
és személyek feladatai

3.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter gon dos ko dik a ki je lölt ka -
to nai szer ve zet és az 1.  § e) és g) pont já ban meg ha tá ro zott
szer vek kö zöt ti össze köt te tés lé te sí té sé rõl és fenntartá -
sáról.

(2) A ki je lölt ka to nai szer ve zet ve ze tõ je
a) és az 1.  § e) és g) pont já ban meg ha tá ro zott szer vek

ve ze tõi meg ál la po dás ban rög zí tik az együtt mû kö dés rend -
jét, amely tar tal maz za a lé gi ri asz tás ele me it, az el ren de lés -
re és fel ol dás ra jo go sult sze mé lye ket, a hír adó össze köt te -
tés rend jét, a lé gi ri asz tás ban érin tett szer ve ze tek mi nõ sí -
tett fel ada ta it, a lé gi ri asz tás ok má nya i nak tá ro lá sá ra és ke -
ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, a lé gi ri asz tás fel té tel -
rend sze ré nek és hely ze té nek fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat,

b) az együtt mû kö dé si meg ál la po dás vég re haj tá sa ér de -
ké ben ki dol goz za és az 1.  § e) és g) pont já ban meg ha tá ro -
zott szer vek ren del ke zé sé re bo csát ja a lé gi ri asz tás el ren de -
lé sé re, il let ve fel ol dá sá ra vo nat ko zó ér te sí tés ok mány -
rend sze rét,

c) a ki je lölt ka to nai szer ve zet ügye le ti szol gá la ta út ján
biz to sít ja a lé gi ri asz tás el ren de lé sét, illetve feloldását,

d) nem zet kö zi meg ál la po dás alap ján együtt mû kö dik
más ál la mok lég vé del mi ol tal ma zá sá ért fe le lõs ka to nai ve -
ze tõ i vel.

(3) Vá rat lan lé gi tá ma dás, vagy an nak köz vet len ve szé -
lye ese tén a Hon véd ség légi ere jé nek irá nyí tá sá ért fe le lõs
ka to nai szer ve zet ügye le tes tá bor no ka (a továb biak ban:
ügye le tes tá bor nok) el ren de li a lé gi ri asz tást, il le tõ leg a ka -
taszt ró fa vé de lem köz pon ti szer vé vel történt egyeztetést
köve tõen feloldja azt.

4.  §

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
a) irá nyít ja a lé gi ri asz tás sal kap cso la tos pol gá ri vé del -

mi fel ada tok végrehajtását,
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b) a ka taszt ró fa vé de lem köz pon ti, te rü le ti és he lyi szer -
vei út ján biz to sít ja az ügye le tes tá bor nok tól ér ke zõ, il le tõ -
leg a mû sor szol gál ta tók ál tal su gár zott lé gi ri asz tá si jel zés
to váb bí tá sát a ka taszt ró fa vé del mi szer ve ze tek ré szé re,

c) ki dol goz za a hon vé del mi fel ké szí tés éves fel adat -
terv ében sze rep lõ pol gá ri vé del mi feladatokat,

d) gon dos ko dik a te le pü lé sek ri asz tá sát szol gá ló (he -
lyi) be ren de zé sek te le pí té sé vel, mû köd te té sé vel, kar ban -
tar tá sá val, idõ sza kos han gos pró bá já val kap cso la tos fel -
ada tok ter ve zé sé rõl és szer ve zé sé rõl,

e) meg elõ zõ vé del mi hely zet ben, rend kí vü li ál la pot ban 
a pol gá ri vé de lem ri asz tá si rend sze ré ben a pol gá ri vé del mi 
kö te le zett ség alap ján ma ga sabb al kal ma zá si ké szen lét be
he lye zett pol gá ri vé del mi szak al egy sé gek út ján gon dos ko -
dik a la kos ság ri asz tá sá ról,

f) kü lön jog sza bály ren del ke zé se sze rint az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz té ri um költ ség ve té si
fe je ze té ben ter ve zi az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok költ sé ge it.

5.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
a) ja vas la tot tesz a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter -

nek, a lé gi ri asz tás hon vé del mi fel ada tá nak vég re haj tá sá -
ban részt ve võ mû sor szol gál ta tók és elekt ro ni kus hír köz lé -
si szol gál ta tók ki je lö lé sé re,

b) gon dos ko dik a mû sor szol gál ta tók és elekt ro ni kus
hír köz lé si szol gál ta tók lé gi ri asz tás ra tör té nõ fel ké szí té sé -
nek szer ve zé si és tech ni kai fel té te le i rõl, a tech ni kai rend -
szer kor sze rû sí té sé rõl, to váb bá a mû kö dõ ké pes ség rend -
sze res – a hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za ti fel -
adat terv ében meg ha tá ro zott – el len õr zé sé rõl az érin tett
szer ve ze tek ál tal egyez te tett mû sor idõ ben,

c) fel ügye li az a) és a b) pont sze rin ti lé gi ri asz tás ban
érin tett szer ve ze tek hír köz lés sel és mû sor szó rás sal kap -
cso la tos felkészítését,

d) ter ve zi az a)–c) pont alat ti fel ada tok költ sé ge it a
 saját költ ség ve té sé ben.

6.  §

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter az elekt ro ni kus
hír köz lés rõl  szóló tör vény ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján ki je lö li a lé gi ri asz tás hon vé del mi fel ada tá nak vég re -
haj tá sá ban részt ve võ mû sor szol gál ta tó kat és elekt ro ni kus
hír köz lé si szol gál ta tó kat, va la mint meg ál la pít ja felada -
taikat.

7.  §

A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság ve ze tõ je
a) vég zi a lé gi ri asz tá si rend szer mû köd te té sé vel, fenn -

tar tá sá val, kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos ter ve zé si, szer ve -
zé si fel ada to kat a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter által biztosított költségvetési keretbõl,

b) együtt mû kö dik az MR-rel, a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal lal, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mal és a Ka taszt ró fa vé -
de lem központi szervével,

c) az MR-rel egyez tet ve szer ve zi és fel ügye li a mû sor -
szó ró há ló zat ra te le pí tett tech ni kai át kap cso ló rend szer
(a továb biak ban: át kap cso ló rendszer) üzempróbáit,

d) fel ügye li az át kap cso ló rend szer be be vont mû sor -
szol gál ta tók és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tók ri asz -
tás sal kap cso la tos tevékenységét,

e) fi gye lem mel kí sé ri a mû sor szol gál ta tók ada ta i ban
be kö vet ke zett vál to zá so kat, szük ség ese tén a Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nél kez de mé nye zi új szol -
gál ta tók ki je lö lé sét és biz to sít ja az át kap cso ló rend szer be
történõ bevonásuk technikai feltételeit,

f) ja vas la tot tesz az át kap cso ló rend szer korszerûsíté -
sére, il let ve bõvítésére.

8.  §

A ka taszt ró fa vé de lem köz pon ti szerve
a) elõ ké szí ti a la kos ság ri asz tá sá hoz szük sé ges ok má -

nyo kat, a ve szély jel le gé re uta ló tá jé koz ta tót és a kö ve ten -
dõ ma ga tar tá si sza bá lyo kat tar tal ma zó köz le mé nye ket,

b) a te rü le ti, he lyi szer vei út ján szer ve zi a la kos ság
 riasztásának, tá jé koz ta tá sá nak te rü le ti, il let ve helyi
feladatait,

c) vég re hajt ja a 3.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban
meg ha tá ro zott együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban foglal -
takat,

d) a lé gi ri asz tás el ren de lé sé nek, il let ve fel ol dá sá nak
vé te lé re fo lya ma tos ké szen lé ti szolgálatot mûködtet,

e) a 3.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egyez te tés
után – a te rü le ti és he lyi szer vei út ján – kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rint tá jé koz tat ja a la kos sá got a lé gi tá ma -
dás kö vet kez mé nye i nek ká ro sí tó ha tá sa i ról, az el le nük
való vé de ke zés rõl és a lé gi ri a dó fel ol dá sát köve tõen ta nú -
sí tan dó ma ga tar tá si sza bá lyok ról.

9.  §

Az MTI
a) gon dos ko dik a lé gi ri asz tás sal össze füg gõ köz le mé -

nyek, hír anya gok köz zé té te lé rõl,
b) köz re mû kö dik a la kos ság ma ga tar tá si sza bá lya i nak

az írott és elekt ro ni kus mé dia út ján tör té nõ is mer te té sé ben.

10.  §

(1) Az MR, az MTV és a Duna TV a 3.  § (2) be kez dé sé -
nek a) pont já ban meg ha tá ro zott együtt mû kö dé si meg ál la -
po dás alap ján

a) az adás meg sza kí tá sá val ha la dék ta la nul biz to sít ja a
lé gi ri asz tás ra, va la mint a lé gi ri a dó fel ol dá sá ra vo nat ko zó
jel zés le adá sát min den közszolgálati mûsorcsatornán,
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b) a lé gi ri asz tás el ren de lé sé nek, il let ve fel ol dá sá nak
vé te lé re mû sor idõ ben fo lya ma tos ügye le ti szolgálatot mû -
köd tet,

c) gon dos ko dik a ri asz tás jel zé sé re, a lé gi ri a dó fel ol dá -
sá ra szol gá ló ok má nyok (esz kö zök) meg bíz ha tó õr zé sé rõl, 
a köz lés fel té te le i nek meg te rem té sé rõl és technikai
végrehajtásáról,

d) meg te rem ti a la kos ság ma ga tar tá si sza bá lya i ra vo -
nat ko zó köz le mé nyek adá sá nak feltételeit.

(2) A kü lön jog sza bály ban ki je lölt or szá gos, kör ze ti és
he lyi rá dió és te le ví zió mû sor szol gál ta tók mû sor csa tor ná i -
nak ri asz tá si köz le mény adá sá ra tör té nõ köz pon ti át- és
vissza kap cso lá sát a ki épí tett mûszaki rendszerben az MR
végzi.

A légiriadó elrendelése és feloldása

11.  §

A lé gi ri asz tás ra vo nat ko zó, az ügye le tes tá bor nok tól ér -
ke zõ jel zés vé te lét köve tõen

a) az MR, az MTV és a Duna TV köz szol gá la ti mû sor -
szol gál ta tá sá ban,

b) a pol gá ri vé de lem ri asz tá si rend sze re he lyi ri asz tó
esz kö ze in (szi ré nák, hang szó rók stb.), valamint

c) az or szág ban mû kö dõ – az a) pont ban nem em lí tett –
kü lön jog sza bály ban ki je lölt or szá gos, kör ze ti és he lyi rá -
dió- és te le ví zió mû sor szol gál ta tás ban az MR köz le mé -
nyé nek át vé te lé vel
a lé gi ri asz tást ha la dék ta la nul vég re kell haj ta ni.

12.  §

(1) A lé gi ri asz tás ra vo nat ko zó, az ügye le tes tá bor nok tól 
ér ke zõ jel zés vé te lét köve tõen az MR, az MTV, va la mint a
Duna TV stú di ó já ból a lé gi ri a dó el ren de lé se, il let ve fel ol -
dá sa – öt má sod per ces meg sza kí tá sok kal, há rom szor meg -
is mé tel ve – a következõ szöveg leadásával történik:

a) Ma gyar or szág egész te rü le té re:

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!

FIGYELEM! FIGYELEM!
AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!
AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!”

vagy

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!

FIGYELEM! FIGYELEM!
LÉGIRIADÓ ELMÚLT!
LÉGIRIADÓ ELMÚLT!”

b) A ve szé lyez te tett te rü let re:

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!

FIGYELEM! FIGYELEM!
DUNÁNTÚL! DUNÁNTÚL!

vagy

DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!
DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!

LÉGIRIADÓ!
LÉGIRIADÓ!”

il let ve

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!

FIGYELEM! FIGYELEM!
DUNÁNTÚL! DUNÁNTÚL!

vagy

DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!
DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!

LÉGIRIADÓ ELMÚLT!
LÉGIRIADÓ ELMÚLT!”

(2) A lé gi ri asz tás jele a pol gá ri vé de lem ri asz tá si rend -
sze rén: há rom szor egy más után meg is mé telt, 30 má sod -
per cig tar tó, vál ta ko zó hang ma gas sá gú (280 Hz és 400 Hz
kö zöt ti) szi ré na hang, a jel zé sek kö zöt ti 30 má sod per ces
szü ne tek kel. A lé gi ria dó fel ol dá sa: két szer egy más után
meg is mé telt 30 má sod per cig tar tó egyen le tes hang ma gas -
sá gú (400 Hz) szirénahang, a jelzések közötti 30 má sod -
per ces szünettel.

Záró rendelkezések

13.  §

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

(2) A 3.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti meg ál la -
po dást a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 120 na pon be lül
kell megkötni.

(3) Az óvó he lyi vé de lem, az egyé ni vé dõ esz köz-el lá tás,
a la kos ság ri asz tá sa, va la mint a ki te le pí tés és be fo ga dás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: R.) 17.  §-ának (2) be kez dé sé ben
„A ka taszt ró fa- és lé gi ri a dó” szö veg rész helyébe „A ka -
taszt ró fa ri a dó” szövegrész lép.

(4) 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 -
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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 100/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let
11.  §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„b) kü lön jog sza bály sze rint vég zi a lé gi ri asz tá si rend -
szer mû köd te té sé vel kap cso la tos feladatokat,”

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

a) a vá rat lan lé gi tá ma dás ese tén az or szág lé gi ri asz tá -
sá ról  szóló 133/1994. (X. 21.) Korm. ren de let és a vá rat lan
lé gi tá ma dás ese tén az or szág lé gi ri asz tá sá ról  szóló
133/1994. (X. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
32/1996. (II. 27.) Korm. rendelet, valamint

b) az R. 13.  §-a.

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

A Kormány
187/2007. (VII. 18.) Korm.

rendelete

az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a helyi
önkormányzatok részére nyújtható támogatás

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének szabályairól

A Kor mány – az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben 
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a
(1)  bekezdésének i) pont ja sze rin ti fel adat kör ében el jár va –
az Eu ró pai Unió Szo li da ri tá si Alap já ból a he lyi ön kor mány -
za tok ré szé re nyújt ha tó tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

Általános szabályok

1.  §

(1) A Duna, a Ti sza, il let ve ezek mel lék fo lyói 2006. ta -
va szi ára dá sá val érin tett, az e ren de let 1. szá mú mel lék le te
sze rin ti te rü le te ken lévõ he lyi ön kor mány za tok (a továb -
biak ban: ön kor mány zat) tá mo ga tást igé nyel het nek azon
in do kolt vé de ke zé si, il let ve hely re ál lí tá si ki adá sa ik hoz,

a) ame lyek az ár víz ál tal oko zott köz vet len ká rok hely -
re ál lí tá sát, va la mint az el sõd le ges ve szély hely ze ti te vé -
keny sé gek fi nan szí ro zá sát szol gál ták; és

b) ame lyek hez nem vagy csak rész le ge sen ré sze sül tek
tá mo ga tás ban az aláb bi jog sza bá lyok alapján:

ba) a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá -
mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or

tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let, vagy

bb) a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá -
mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or
tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet, vagy

bc) a mû kö dés kép te len he lyi ön kor mány za tok egyéb
tá mo ga tá sá val kap cso la tos dön tés-elõ ké szí té si fel ada tok -
ról  szóló 9/2006. (BK 5.) BM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
25/2006. (BK 10.) BM utasítás.

(2) Pá lyá za tot csak azon ön kor mány za tok nyújt hat nak
be, ame lyek az (1) be kez dés ba)–bc) pont ja alap ján a 2006. 
év ben az ár víz zel kap cso la tos ki adá sa ik hoz köz pon ti költ -
ség ve té si támogatást igényeltek.

(3) Tá mo ga tás az aláb bi szük sé ges és in do kolt in téz ke -
dé sek rész be ni tá mo ga tá sá hoz igényelhetõ:

a) az inf ra struk tú ra és be ren de zé sek azon na li hely re ál -
lí tá sa az ener gia el lá tás, víz el lá tás, szenny víz el ve ze tés,
táv köz lés, köz le ke dés, egész ség ügyi el lá tás és oktatás
mûködése területén:

aa) a ká ro so dott ár víz vé del mi és sza bá lyo zá si rend sze -
rek azon na li hely re ál lí tá sa mi ni má lis mû kö dé sük biz to sí -
tá sá nak cél já ból, to váb bá a leg fon to sabb védekezési be -
avat ko zá sok,

ab) az ár ví zi vé de ke zés so rán tönk re ment és meg ron gá -
ló dott vé de ke zé si esz kö zök és anya gok azon na li hely re ál -
lí tá sa a vé de ke zé si in téz ke dé se ket megelõzõ értékük
össze gén,

ac) az azon na li vé de ke zés és hely re ál lí tás költ sé ge i nek
tá mo ga tá sa (ide ért ve a já ru lé kos költségeket is),

ad) az ön kor mány za ti tu laj don ban levõ utak ban be kö -
vet ke zett ká rok hely re ál lí tá sa;

b) ide ig le nes szál lás biz to sí tá sa és a men té si szol gá la -
tok fi nan szí ro zá sa az érin tett la kos ság azon na li igé nye i nek 
ki elé gí té se ér de ké ben:

ba) az azon na li és rend kí vü li köz egész ség ügyi-jár -
vány ügyi fel ada tok el lá tá sá ból ke let ke zett több let ki adá -
sok tá mo ga tá sa,

bb) a men tés ben részt ve võ, je len tõ sen igény be vett
esz kö zök szük sé ges ja ví tá sa, élel me zé si és ru há za ti el lá tá -
sá hoz kap cso ló dó anya gok és esz kö zök vissza pót lá sa a
men té si mû ve le te ket meg elõ zõ ér té kük össze gé ben;

c) a szük sé ges inf ra struk tú ra azon na li biz to sí tá sa és in -
téz ke dé sek a kul tu rá lis örök ség azon na li vé del mé re:

ca) je len tõs kul tu rá lis hely szí nek azon na li vé del me ér -
de ké ben tett in téz ke dé sek,

cb) a kul tu rá lis örök ség szük sé ges hely re ál lí tá sa az ár -
víz elõt ti ál la pot vissza ál lí tá sá nak ér de ké ben,

cc) az ár víz vé del mi inf ra struk tú ra nél kü löz he tet len
rész hely re ál lí tá sa a mi ni má lis szük sé ges mû kö dés biz to sí -
tá sa és az ár víz vé del mi biz ton ság ér de ké ben,

cd) az ár víz vé de ke zés já ru lé kos költ sé ge i nek tá mo ga -
tá sa;
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d) a ka taszt ró fa súj tot ta te rü let azon na li re ha bi li tá lá sa,
a ter mé sze ti öve ze te ket is ideértve:

da) az ár víz ál tal súj tott te rü le tek azon na li re ha bi li tá lá -
sá hoz szük sé ges nö vény- és ta laj vé del mi költ sé gek rész fi -
nan szí ro zá sa,

db) a ka taszt ró fa súj tot ta te rü let azon na li re ha bi li tá lá -
sá hoz szük sé ges ta ka rí tá si költségek.

(4) Az ár víz ál tal oko zott köz vet len ká rok hely re ál lí tá sa
csak ab ban az eset ben tá mo gat ha tó, ha az érin tett épít mény 
(épü let, út, híd, komp, ár- és bel víz vé del mi lé te sít mény,
köz mû és mû tár gyai), il let ve a természetvédelmi terület:

a) ön kor mány za ti tu laj don ban van, és

b) – a (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti eset ki vé te lé vel –
kö te le zõ ön kor mány za ti fel adat el lá tá sát szol gál ja, vagy a
ká ro so dás a bel te rü le ti köz le ke dés biz ton sá gát ve szé lyez -
te ti, illetve veszélyeztette.

(5) Kül te rü le ten levõ utak hely re ál lí tá sá hoz tá mo ga tás
ki zá ró lag ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha azok la kott kül te -
rü let meg kö ze lí té sét szolgálják.

(6) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás a ká ro so dást meg elõ zõ ál -
la pot hoz ké pest jobb kö rül mé nyek ki ala kí tá sá hoz. Nem tá -
mo gat ha tók to váb bá a hely re ál lí tá son túli inf ra struk tu rá lis
fej lesz té sek, az ár víz el len biz to sí tott, il let ve ár víz el len
biz to sít ha tó épít mé nyek ká rai, a ki zá ró lag meg elõ zõ jel le -
gû in téz ke dé sek, az elsõ kár ese ményt meg elõ zõ pre ven tív
in téz ke dé sek, a be vé tel csök ke nés és -ki esés, köz mun ka
ke re té ben a köz mun kát vég zõk át cso por to sí tá sá val ke let -
ke zõ költ sé gek, il let ve a ma gán sze mé lyek nél be kö vet ke -
zett kár.

(7) A tá mo ga tás ke re té ben nem is mer he tõk el a szük ség -
te len és in do ko lat lan, va la mint a hely re ál lí tá si mun ká la -
tok kal köz vet le nül össze nem füg gõ költségek, így
különösen:

a) a szak ér tõi költ sé gek;

b) a pá lyáz ta tás költ sé gei (ide ért ve a köz be szer zé si el -
já rás sal kap cso la tos kiadásokat is);

c) a mû sza ki el len õri költ sé gek;

d) a mun ká la tok el vég zé sét biz to sí tó mû ve le tek (így
kü lö nö sen az út le zá rás, jel zõ táb lák kihelyezése).

(8) Nem tar toz nak a tá mo gat ha tó in téz ke dé sek kö ré be
olyan mun ká la tok, ame lyek nem az ár víz okoz ta ká rok
mû kö dõ ké pes ség hez fel tét le nül szük sé ges hely re ál lí tást
cé loz zák, il let ve az olyan in téz ke dé sek, ame lyek nem ha -
laszt ha tat la nok (így kü lö nö sen ki rán du ló utak, me zõ gaz -
da sá gi utak hely re ál lí tá sa).

2.  §

(1) Az ár víz el le ni vé de ke zés, il let ve az el sõd le ges ve -
szély hely ze ti te vé keny sé gek költ sé gei – 2006. áp ri lis 4. és
2006. au gusz tus 31. kö zött ki ál lí tott – szám la és tel je sí -
tés-iga zo lás alapján igényelhetõk.

(2) Az ár vi zet kö ve tõ hely re ál lí tás költ sé gei a követ -
kezõ do ku men tu mok alap ján igé nyel he tõk:

a) amennyi ben a hely re ál lí tás már be fe je zõ dött, szám la 
és tel je sí tés-iga zo lás, va la mint a kö te le zett ség vál la lás
dokumentuma alapján;

b) amennyi ben a hely re ál lí tás még nem kez dõ dött el
vagy fo lya mat ban van, a hely re ál lí tás ki vi te le zõ jé vel, il let -
ve ki vi te le zõ i vel kötött szerzõdés alapján.

(3) Amennyi ben az ön kor mány zat a meg je lölt vé de ke -
zé si, il let ve hely re ál lí tá si mun ká la tok hoz az 1.  § (1) be kez -
dés ba)–bc) pont jai sze rin ti jog sza bá lyok alap ján rész le ges 
tá mo ga tás ban ré sze sült, úgy tá mo ga tást ki zá ró lag az e tá -
mo ga tá si összegen felüli költségekhez igényelhet.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti eset ben a vé de ke zé si, és az
el sõd le ges ve szély hely ze ti mun ká la tok tel jes költ sé gé rõl
be kell nyúj ta ni a (2) be kez dés sze rin ti do ku men tu mo kat,
és nem csak a je len ren de let alap ján igé nyelt tá mo ga tás
össze gé rõl. Ugyan ezt a sza bályt kell al kal maz ni, ha az ön -
kor mány zat már be fe je zett hely re ál lí tá si mun ká la tok hoz
igé nyel tá mo ga tást. Eb ben az eset ben a szám la-, il let ve
költ ség össze sí tõn fel kell tün tet ni, hogy az ön kor mány zat
mely ele mek hez mek ko ra köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga -
tást ka pott.

A támogatás igénylése

3.  §

(1) Az ön kor mány za tok pá lyá za ta i kat – pa pír ala pon
egy ere de ti és egy má so la ti pél dány ban, va la mint elekt ro -
ni kus úton – a Ma gyar Ál lam kincs tár re gi o ná lis igaz ga tó -
sá ga i hoz (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) 2007. au gusz tus
24-éig nyújt hat ják be. A határidõ elmulasztása jogvesztõ
hatályú.

(2) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ mel lék -
le te ket:

a) az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pot;

b) az ön kor mány zat in do ko lá sát ar ról, hogy a pá lyá zat -
ban meg je lölt mun ká la tok, il let ve in téz ke dé sek mi ért nél -
kü löz he tet le nek a mû kö dõ ké pes ség azon na li hely re ál lí tá -
sá hoz, il let ve a köz vet len ká rok el há rí tá sá hoz (mun ká la -
ton ként, il let ve in téz ke dé sen ként kü lön-kü lön ér té kel ve, a
szám la-, il let ve költ ség össze sí tõ ele mei sze rint bemu -
tatva);

c) a kép vi se lõ-tes tü let nyi lat ko za tát a kö vet ke zõk rõl:

ca) a meg je lölt tá mo ga tá si igé nyek olyan mun ká la tok -
hoz, in téz ke dé sek hez kap cso lód nak, ame lyek nél kü löz he -
tet le nek a mû kö dõ ké pes ség azon na li hely re ál lí tá sá hoz, il -
let ve a közvetlen károk el há rí tá sá hoz,

cb) az érin tett épít mény(ek) mi lyen kö te le zõ ön kor -
mány za ti fel adat(ok) el lá tá sát szol gál ják, il let ve a ká rok
ve szé lyez te tik-e (ve szé lyez tet ték-e) a köz le ke dés biz ton -
sá gát,
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cc) a hely re ál lí tan dó épít mény re az ön kor mány zat ár -
víz el le ni biz to sí tás sal nem ren del ke zik (in do ko lás sal el -
lát va),

cd) hely re ál lí tá si mun ká la tok ese tén an nak iga zo lá sát,
hogy az ár víz köz vet le nül okoz ta a ká ro so dá so kat,

ce) amennyi ben a kárt szen ve dett ön kor mány za ti tu laj -
do nú épü let re az ön kor mány zat nem ren del ke zik ér ték kö -
ve tõ biz to sí tás sal, és az biz to sít ha tó, úgy vál lal ja, hogy az
épü let re ha tá ro zat lan idõ tar ta mú, ér ték kö ve tõ biz to sí tást
köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli fenntartását;

d) leg alább két biz to sí tó iga zo lá sát arra vo nat ko zó an,
hogy az érin tett épít mény re ár víz el len nem köt biztosítást;

e) a 2.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint a tel je sí tés-iga zo -
lás(oka)t, szám lá(ka)t, a kö te le zett ség vál la lás do ku men tu -
ma it, szerzõdés(eke)t;

f) mû sza ki szak ér tõ ál tal ké szí tett nyi lat ko za tot, amely
tar tal maz za:

fa) a ke let ke zett ká rok té te les fel so ro lá sát (a kár he lye,
mér té ke), a ká rok ki ala ku lá sá nak oka it,

fb) a ká ro so dott épít mény ál ta lá nos jel lem zé sét (így kü -
lö nö sen az épí tés évét, a leg utób bi fel újí tás dá tu mát, a kar -
ban tar tás gya ko ri sá gát, az építés tech no ló gi á ját),

fc) az utak ban, hi dak ban, kom pok ban ke let ke zett ká rok 
ese tén a köz le ke dés biz ton sá gá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot
in do ko lás sal (az adott kár mennyi re és mi ben ve szé lyez te ti 
a köz le ke dés biz ton sá gát, il let ve mi lyen hely re ál lí tá si
mun ká la tok szük sé ge sek a biztonságos közlekedés meg te -
rem té sé hez),

fd) az épít mény ká ro so dás elõt ti ál la po tá nak meg fe le lõ
hely re ál lí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot, a hely re ál lí tás költ -
sé ge i nek tételes bemutatását;

g) az el vég zett, il let ve el vég zen dõ mun ká la tok, in téz -
ke dé sek rész le tes költ ség ve té sét, rész le tes indokolással;

h) az ön kor mány za ti tu laj don iga zo lá sá hoz szük sé ges
tu laj do ni lapokat;

i) szám la-, il let ve költ ség össze sí tõt.

(3) Amennyi ben a pá lyá zat be nyúj tá sá ig a kép vi se -
lõ-tes tü let nem hív ha tó össze, a (2) be kez dés c) pont ja sze -
rin ti nyi lat ko za tot az ön kor mány zat leg ké sõbb 2007. szep -
tem ber 26-áig küldi meg az ÖTM részére.

(4) A vé de ke zé si, el sõd le ges ve szély hely ze ti te vé keny -
sé gek, il let ve a már be fe je zett hely re ál lí tá si mun ká la tok
ese té ben a pá lyá zat hoz csa tol ni kell az e te vé keny sé gek -
rõl, il let ve mun ká la tok ról készített szakmai beszámolót is.

(5) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja a pá lyá zat sza bály sze -
rû sé gét és szük ség ese tén hi ány pót lás ra, mó do sí tás ra hív ja 
fel az ön kor mány za tot. Hi ány pót lás ra a hi ány pót lá si fel -
szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 munkanapon belül van 
lehetõség.

(6) Amennyi ben az ön kor mány zat az (5) be kez dés sze -
rin ti fel hí vás nak ha tár idõ ben nem tesz ele get vagy nem
meg fele lõen tel je sí ti azt, az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si
igényt nem to váb bít ja az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um nak (a továb biak ban: ÖTM) és errõl
értesíti a pályázót.

(7) Az Igaz ga tó ság a pá lyá za to kat – a (6) be kez dés sze -
rin ti eset ki vé te lé vel – elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon
egy ere de ti pél dány ban leg ké sõbb 2007. szep tem ber 5-éig
to váb bít ja az ÖTM ré szé re.

Döntési rendszer, a támogatás folyósítása

4.  §

(1) A be nyúj tott pá lyá za tok ról és a tá mo ga tá si össze -
gek rõl az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
2007. szep tem ber 28-áig dönt. Az ÖTM a dön tés elõ ké szí -
té sé hez – szük ség ese tén, a kár el há rí tás költ sé ge i nek meg -
ál la pí tá sa ér de ké ben – a 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot ta kon kí vül to váb bi dokumentumokat is bekérhet a
pályázó önkormányzattól.

(2) Az ÖTM a dön tés-elõ ké szí tés idõ sza ká ban jo go sult
hely szí ni el len õr zést foly tat ni az érin tett te le pü lé sen. Ezen
el len õr zés be – a ká ro so dás jel le gé tõl füg gõ en – bevonhat
szakértõket is.

(3) Amennyi ben az ön kor mány zat meg nem kez dett,
vagy fo lya mat ban levõ hely re ál lí tás hoz nyer el tá mo ga -
tást, úgy az összeg fel hasz ná lá sá nak fel té te le it az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, va la mint az ön -
kor mány zat meg ál la po dás ban (a továb biak ban: támoga -
tási meg ál la po dás) rög zí ti.

(4) A tá mo ga tá si meg ál la po dást az ön kor mány za ti és te -
rü let fej lesz té si mi nisz te ri dön tést köve tõen leg ké sõbb
2007. ok tó ber 10-éig meg kell köt ni, amely nek az ön kor -
mány zat hi bá já ból tör té nõ elmulasztása jogvesztõ hatályú.

(5) A tá mo ga tást az ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár egy összeg ben folyósítja.

A támogatás felhasználása, elszámolása és ellenõrzése

5.  §

(1) A tá mo ga tás fe lett az ön kor mány zat ren del ke zik és
fe le lõs an nak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért.

(2) Az ön kor mány zat nak – meg nem kez dett, il let ve fo -
lya mat ban levõ hely re ál lí tá si mun ká la tok ese tén – biz to sí -
ta nia kell a tá mo ga tás cél nak meg fe le lõ fel hasz ná lá sát, kü -
lö nö sen bel sõ el len õr zés meg va ló sí tá sá val a ha té kony és
ered mé nyes pénzgazdálkodás elveivel összhangban.

(3) A meg nem kez dett, il let ve fo lya mat ban levõ hely re -
ál lí tá si mun ká la tok ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak
vég sõ ha tár ide je 2008. jú ni us 30., amely nek meg hosszab -
bí tá sá ra nincs le he tõ ség. E ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül 
az ön kor mány zat kö te les rész le tes szak mai és pénz ügyi
be szá mo lót be nyúj ta ni az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az
ÖTM felé. A pénz ügyi be szá mo ló nak rész le tes nek, szám -
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lák kal, tel je sí tés-iga zo lá sok kal és a kötelezettségvállalás
dokumentumaival alátámasztottnak kell lennie.

(4) A tá mo ga tott ön kor mány zat 2008. jú li us 31-éig kö -
te les az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM felé nyi lat ko za -
tot be nyúj ta ni, amely tar tal maz za a következõket:

a) a vég re haj tott te vé keny sé gek lis tá ja az 1.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti te vé keny sé gi tí pu sok sze rint osz tá lyoz va,
és az eh hez kap cso ló dó an fel hasz nált támogatási összeg;

b) az ár víz zel kap cso lat ban tény le ge sen fel me rült és ki -
fi ze tett költ sé gek tel jes összege;

c) a ká rok kor lá to zá sa vagy a ha son ló ka taszt ró fák új -
bó li elõ for du lá sá nak le he tõ leg na gyobb mér té kû meg elõ -
zé se ér de ké ben be ve ze tett vagy ja va solt meg elõ zõ
intézkedések bemutatása.

(5) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja a be nyúj tott be szá mo -
ló kat és nyi lat ko za to kat, majd szük ség ese tén hi ány pót lás -
ra hív ja fel az ön kor mány za tot. A hi ány pót lá si fel hí vás nak 
az ön kor mány zat öt munkanapon belül tehet eleget.

(6) A fe lül vizs gált be szá mo ló kat és nyi lat ko za to kat az
Igaz ga tó ság – vé le mé nye csa to lá sá val – leg ké sõbb 2008.
szep tem ber 1-jé ig to váb bít ja az ÖTM felé. Amennyi ben az 
ÖTM a be szá mo lók vizs gá la ta so rán to váb bi tá jé koz ta tást, 
il let ve do ku men tu mok meg kül dé sét tart ja szük sé ges nek,
eze ket az ön kor mány za tok – külön felhívásra – kötelesek
részére teljesíteni.

(7) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán az e ren de let ben
nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az ál lam ház tar tás mû kö dé -
si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben
(a továb biak ban: Ámr.), va la mint az Eu ró pai Bi zott ság és
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti, az Eu ró pai Unió 
Szo li da ri tá si Alap já ból szár ma zó tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra vo nat ko zó meg va ló sí tá si szer zõ dés ben (a továb biak -
ban: Szerzõdés) foglaltakat kell alkalmazni.

6.  §

(1) A tá mo ga tást – az Eu ró pai Bi zott ság felé fi ze ten dõ
ka mat tal nö velt összeg ben – vissza kell fi zet ni a köz pon ti
költ ség ve tés be, ha azt nem a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak,
a Szer zõ dés ben és a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban rög zí tett
fel té te lek nek meg fele lõen használják fel.

(2) Amennyi ben az el len õr zés re jo go sult ál la mi szerv,
vagy az Eu ró pai Bi zott ság az el len õr zé se so rán az ön kor -
mány zat ál tal igény be vett tá mo ga tás nál sza bály ta lan sá got 
ész lel, és ezért a Ma gyar Ál lam nak az Eu ró pai Unió felé
vissza fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zik, úgy az ön kor -
mány zat kö te les a vissza fi ze ten dõ összeget a központi
költségvetés felé megtéríteni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben az ÖTM fel szó lít ja
az ön kor mány za tot a vissza fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té -
sé re. Az ön kor mány zat a fel szó lí tás kéz hez vé te lét kö ve tõ
30 na pon be lül kö te les eleget tenni a kötelezettségének.

(4) Amennyi ben az ön kor mány zat a (3) be kez dés sze -
rin ti ha tár idõ ben nem tel je sí ti vissza fi ze té si kö te le zett sé -
gét, úgy az ÖTM er rõl tá jé koz tat ja a Ma gyar Ál lam kincs -
tá rat, és a kö ve te lés ér vé nye sí té sé re – az Ámr. sza bá lyai
sze rint – azon na li be sze dé si meg bí zás al kal ma zá sá val ke -
rül sor.

7.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát az ÖTM, az Eu ró pai Bi -
zott ság tiszt ség vi se lõi és egyéb al kal ma zot tai, to váb bá
jog sza bály ban erre fel jo go sí tott egyéb szer vek el len õriz -
he tik.

(2) Az ön kor mány zat kö te les a ka pott tá mo ga tást el kü -
lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil ván tar ta ni úgy, hogy a tá mo -
ga tás sal kap cso la tos min den tranz ak ció, és min den egyes
ki adá si té telt alá tá masz tó, a tá mo ga tás hoz kap cso ló dó kí -
sé rõ do ku men tu mok azo no sít ha tók le gye nek. Ezt a sza -
bályt ak kor is al kal maz ni kell, ha az ön kor mány zat vé de -
ke zé si, el sõd le ges ve szély hely ze ti te vé keny sé gek vagy
már befejezett helyreállítási munkálatok költségeihez
igényelt támogatást.

(3) Az ön kor mány zat kö te les az el len õr zés re fel jo go sí -
tott szer vek meg ke re sé sé re az el len õr zés le foly ta tá sá hoz
szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, a kért do ku men tu mo kat
ren del ke zés re bo csá ta ni, a helyszíni ellenõrzést lehetõvé
tenni.

8.  §

(1) Amennyi ben az e ren de let fel té te le i nek meg fe le lõ
pá lyá za tok kö zött a ren del ke zés re álló for rás nem oszt ha tó
fel, úgy a ma rad vány össze ge a Ma gyar Köz tár sa ság 2007.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény
1. szá mú mel lék le te sze rin ti IX. He lyi ön kor mány za tok tá -
mo ga tá sai fe je zet, 8. Vis ma i or tar ta lék cím elõ irány za tát
nö ve li. Eb ben az eset ben a ma rad vány össze ge a már köz -
pon ti lag fi nan szí ro zott köz ki adá sok vissza pót lá sát szol -
gál ja, így az Eu ró pai Bi zott ság felé az el szá mo lás alap ja az 
ön kor mány za tok nak nyúj tott ko ráb bi köz pon ti költ ség ve -
té si tá mo ga tás.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el szá mo lás ér de ké ben az
ÖTM ada to kat és do ku men tu mo kat kér het az érin tett ön -
kor mány za tok tól és a me gyei te rü let fej lesz té si taná -
csoktól.

9.  §

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

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

7136 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/95. szám



1. számú melléklet a 187/2007. (VII. 18.) Korm. rendelethez

Magyarország által az Európai Unió Szolidaritási Alapjából igényelt támogatásra vonatkozó pályázatban
megjelölt, árvízzel sújtott területek

Ár víz ál tal érin tett me gyék: Bács-Kis kun, Ba ra nya, Bé kés, Gyõr-Mo son-Sop ron, Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol -
nok, Ko má rom-Esz ter gom, Pest, Sza bolcs-Szat már-Be reg, Tol na.

Du nai ár víz ál tal súj tott te rü le tek: Ko má rom–Al más fü zí tõ, Tát–Esz ter gom, Du na bog dány, Szent end re, Szent -
endrei-sziget, Bu da ka lász, Érd, Du na fü red, Er csi, Adony, Ipoly töl gyes, Göd, Bu da pest–Ba ja, Vi seg rád.

Ti szai ár víz ál tal súj tott te rü le tek: Bod rog köz, Rony va zug, Bod rog ha lász, Vá mos új fa lu, Sze gi long, Tak ta köz, Tak ta -
har kány, Ti sza luc, Tak ta–Sa jó-Her nád köz, Dél bor sod, Csin cse–Eger köz, Po rosz ló, Las kó–Ti sza–Zagy va–Tar na köz,
Tar na–Tar nó ca köz, Tar nó ca–Tar na–Be ne köz, Be ne–Tar na–Gyön gyös köz, Gyön gyös–Tar na–Ágó köz, Bor só ha lom,
Szé kes ér, Jász fény sza ru, Pe tõ fi bá nya, Lõ rinci, Bol dog, Jász be rény, Já nos hi da, Szol nok, Ti sza kécs ke, Al pár, Csong rád,
Sze ged, Ti sza nagy fa lu–Ti sza lök, Hor to bágy, Ti sza ör vény, Nagy kun ság, Fegy ver nek–Mes ter szál lás, Al csi szi get,
 Bivalytó, Ci bak há za, Kö rös-zug, Nagy-Sár rét, Be rettyó új fa lu, Ér mel lék, Kis-Sár rét, Sar kad, Re me te, Gyu la, Bé kés,
 Körös–Ti sza–Ma ros köz, Torontál.

2. számú melléklet a 187/2007. (VII. 18.) Korm. rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

1. Ön kor mány zat neve:
2. Ön kor mány zat KSH kód ja:
3. Ön kor mány zat címe:
4. Kap cso lat tar tó neve:
5. Te le fon:
6. Fax:
7. E-ma il:

Igé nyelt tá mo ga tás cé lok sze rin ti meg bon tá sa
Igé nyelt 

tá mo ga tás
 fo rint ban

8. A Ren de let 1.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint az inf ra struk tú ra és be ren de zé sek azon na -
li hely re ál lí tá sa az ener gia el lá tás, víz el lá tás, szenny víz el ve ze tés, táv köz lés, köz le ke dés, egész -
ség ügyi el lá tás és ok ta tás mû kö dé se te rü le tén (9+10+11+12): 0

9. aa) a ká ro so dott ár víz vé del mi és sza bá lyo zá si rend sze rek azon na li hely re ál lí tá sa mi ni má lis
mû kö dé sük biz to sí tá sá nak cél já ból, to váb bá a leg fon to sabb vé de ke zé si be avat ko zá sok;

10. ab) az ár ví zi vé de ke zés so rán tönk re ment és meg ron gá ló dott vé de ke zé si esz kö zök és anya gok
azon na li hely re ál lí tá sa a vé de ke zé si in téz ke dé se ket meg elõ zõ ér té kük össze gén;

11. ac) az azon na li vé de ke zés és hely re ál lí tás költ sé ge i nek tá mo ga tá sa (be le ért ve a já ru lé kos költ -
sé ge ket is);

12. ad) az ön kor mány za ti tu laj don ban levõ utak ban be kö vet ke zett ká rok hely re ál lí tá sa;  
13. Eb bõl*:

amennyi ben a Ren de let 1.  §-a (3) be kez désének a) pont ja sze rin ti, jö võ ben vég zen dõ munká -
latokban köz mun ka vagy köz hasz nú mun ka ke re té ben fog lal koz ta tot tak is részt vesz nek, úgy
az ön kor mány zat
a) mi lyen össze gû tá mo ga tás ban ré sze sült az e célt szol gá ló köz fog lal koz ta tás megvalósí -
tá sához
  aa) a köz mun ka pá lyá zat ke re té ben, Ft
  ab) a köz hasz nú mun ka pá lyá zat ke re té ben, Ft
b) hány % sa ját for rást biz to sít
  ba) a köz mun ka pá lyá zat az e célt szol gá ló ré szé nek ke re té ben, %
  bb) a köz hasz nú mun ka pá lyá zat az e célt szol gá ló ré szé nek ke re té ben, %
c) mi lyen össze gû tá mo ga tást igé nyel je len pá lyá zat ke re té ben
  ca) a köz mun ka pá lyá zat e célt szol gá ló ré szé hez szük sé ges sa ját for rás biz to sí tá sá hoz, Ft
  cb) a köz hasz nú mun ka pá lyá zat e célt szol gá ló ré szé hez szük sé ges sa ját for rás biz to sí-
    tá sá hoz? Ft
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Igé nyelt tá mo ga tás cé lok sze rin ti meg bon tá sa
Igé nyelt 

tá mo ga tás
 fo rint ban

14. A Ren de let 1.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint ide ig le nes szál lás biz to sí tá sa és a men té si 
szol gá la tok fi nan szí ro zá sa az érin tett la kos ság azon na li igé nye i nek ki elé gí té se ér de ké ben
(15+16): 0

15. ba) rend kí vü li köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ada tok el lá tá sá ból ke let ke zett több let ki adá sok
tá mo ga tá sa;

16. bb) a men tés ben részt ve võ, je len tõ sen igény be vett esz kö zök szük sé ges ja ví tá sa, élel me zé si
és ru há za ti el lá tá sá hoz kap cso ló dó anya gok és esz kö zök vissza pót lá sa a men té si mû ve le te ket
meg elõ zõ ér té kük össze gé ben;

17. A Ren de let 1.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint a meg elõ zõ inf ra struk tú rák azon na li biz -
to sí tá sa és in téz ke dé sek a kul tu rá lis örök ség azon na li vé del mé re (18+19+20+21): 0

18. ca) je len tõs kul tu rá lis hely szí nek azon na li vé del me ér de ké ben tett in téz ke dé sek,
19. cb) a kul tu rá lis örök ség szük sé ges hely re ál lí tá sa az ár víz elõt ti ál la pot vissza ál lí tá sá nak ér de -

ké ben,
20. cc) pre ven ci ós ár víz vé del mi inf ra struk tú ra nél kü löz he tet len rész hely re ál lí tá sa a mi ni má lis

szük sé ges mû kö dés biz to sí tá sa és az ár víz vé del mi biz ton ság ér de ké ben,
21. cd) az ár víz vé de ke zés já ru lé kos költ sé ge i nek tá mo ga tá sa;
22. Eb bõl*:

amennyi ben a Ren de let 1.  §-a (3) be kez désének c) pont ja sze rin ti, jö võ ben vég zen dõ mun ká la -
tok ban köz mun ka, vagy köz hasz nú mun ka ke re té ben fog lal koz ta tot tak is részt vesz nek, úgy az 
ön kor mány zat
a) mi lyen össze gû tá mo ga tás ban ré sze sült az e célt szol gá ló köz fog lal koz ta tás meg va ló sí-
tá sá hoz
  aa) a köz mun ka pá lyá zat ke re té ben, Ft
  ab)  a köz hasz nú mun ka pá lyá zat ke re té ben, Ft
b) hány % sa ját for rást biz to sít
  ba) a köz mun ka pá lyá zat az e célt szol gá ló ré szé nek ke re té ben, %
  bb)  a köz hasz nú mun ka pá lyá zat az e célt szol gá ló ré szé nek ke re té ben, %
c) mi lyen össze gû tá mo ga tást igé nyel je len pá lyá zat ke re té ben
  ca) a köz mun ka pá lyá zat e célt szol gá ló ré szé hez szük sé ges sa ját for rás biz to sí tá sá hoz, Ft
  cb) a köz hasz nú mun ka pá lyá zat e célt szol gá ló ré szé hez szük sé ges sa ját for rás biz to sí-
     tá sá hoz? Ft

23. A Ren de let 1.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja sze rint a ka taszt ró fa súj tot ta te rü let azon na li re -
ha bi li tá lá sa, a ter mé sze ti öve ze te ket is ide ért ve (24+25): 0

24. da) az ár víz ál tal súj tott te rü le tek azon na li re ha bi li tá lá sá hoz szük sé ges nö vény- és ta laj vé del -
mi költ sé gek rész fi nan szí ro zá sa,

25. db) a ka taszt ró fa súj tot ta te rü let azon na li re ha bi li tá lá sá hoz szük sé ges ta ka rí tá si költ sé gek.
26. Össze sen (8+14+17+23): 0

* Ezek ben a so rok ban kell be mu tat ni, hogy a 9–12., va la mint a 18–21. so rok ban sze rep lõ össze ge ken be lül mek ko ra a köz fog lal koz ta tás hoz kapcsolódó
igény.

For rás össze té tel:

26. A Ren de let 1.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti jog sza bá lyok alap ján ka pott köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tás össze ge: %

27. Sa ját for rás: %
28. Egyéb for rás: %
29. Igé nyelt tá mo ga tás: %
30. Össze sen: 100%

Hoz zá já ru lok, hogy az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 18/C.  § (13)–(14) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ada to kat a 18/C.  § (12) és (14) be kez dé sé ben fel so rolt szer vek az (5)–(8) be kez dés ben, va la mint a 18/C.  §
(12)–(13) be kez dés ben fog lal tak sze rint fel hasz nál ják. Nyi lat ko zom to váb bá ar ról, hogy az adat la pon és a csa tolt pá lyá -
zat ban fog lal tak a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: ..........................................., ................ év .................................. hó ...................  nap.

P. H.
................................... ..................................

(kör)jegy zõ pol gár mes ter
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A Kormány
188/2007. (VII. 18.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz
történõ csatlakozást köve tõen alkalmazandó
munkaerõpiaci viszonosság és védintézkedés

szabályairól  szóló 
93/2004. (VI. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.)
7.  §-a (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ 
csat la ko zást köve tõen al kal ma zan dó mun ka erõ pi a ci vi -
szo nos ság és véd in téz ke dés sza bá lya i ról  szóló 93/2004.
(VI. 27.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) be -
kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ren de let ha tá lya ki ter jed:]

„d) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal ra és a re gi o -
ná lis mun ka ügyi köz pont ra (a továb biak ban: mun ka ügyi
köz pont).”

2.  §

Az R. 6.  § (1) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá -
ban a „fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be „szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter”
szö veg rész lép.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A 2.  §
(2) be kez dés a) pont ja sze rin ti or szá gok” címû ré szé bõl a
„Hol lan dia” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
189/2007. (VII. 18.) Korm.

rendelete

a Bolgár Köztársaságnak és Romániának
az Európai Unióhoz történõ csatlakozását köve tõen

a Magyar Köztársaság által alkalmazandó,
a munkavállalók szabad áramlására vonatkozó

átmeneti szabályokról  szóló
354/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 7.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai
Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár -
sa ság ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál la lók sza bad áram lá -
sá ra vo nat ko zó át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 354/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let mel lék le te he lyé be e ren de let
mel lék le te lép.

2.  §

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

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

Melléklet
a 189/2007. (VII. 18.) Korm. rendelethez

[Melléklet
a 354/2006. (XII. 23. ) Korm. rendelethez]

Azon FEOR-számmal azonosított foglalkozások
listája, amelyek tekintetében az engedélyt a rendelet
2.  §-a (3) bekezdése szerint a munkaerõpiaci helyzet

vizsgálata nélkül ki kell adni

Fog lal ko zás kód ja és meg ne ve zé se

Fel sõ fo kú mû sza ki és ter mé szet tu do má nyi fog lal ko zá sok
2117 Gé pész mér nök
2118 Erõs ára mú vil la mos mér nök
2121 Gyen ge ára mú vil la mos mér nök
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2129 Egyéb mér nök
2131 Szá mí tás tech ni kai tu do má nyos fog lal ko zá sú 

(pl. ana li ti kus, mo dell ké szí tõ, ope rá ció ku ta tó)
2132 Szá mí tás tech ni kai szer ve zõ
2133 Szoft ver fej lesz tõ

In for ma ti kus
2142 Csil la gász
2143 Me te o ro ló gus
2145 Far ma ko ló gus
2146 Ge o ló gus

Geo fi zi kus
2147 Ma te ma ti kus
2148 Bi o ló gus

Bo ta ni kus
Zo o ló gus
Öko ló gus

2190 Egyéb mû sza ki fog lal ko zá sú
Fel sõ fo kú egész ség ügyi fog lal ko zá sok

2211 Ál ta lá nos or vos
2212 Szak or vos
2213 Fog or vos
2214 Fog szak or vos
2215 Gyógy sze rész
2216 Szak gyógy sze rész
2222 Op to met ris ta
2223 Di e te ti kus
2224 Gyógy tor nász
2226 Men tõ tiszt

Fel sõ fo kú szo ciá lis és mun ka erõ pi a ci szol gál ta tó
fog lal ko zá sok

2321 Szo ciá lis mun kás
2322 Sza ko sí tott szo ciá lis mun kás (pl.

men tál hi gi é nés, geron tológiai, re ha bi li tá ci ós
ta nács adó)

Szak kép zett pe da gó gu sok
2442 Kon duk tor
2443 Egész ség ne ve lõ

Gaz da sá gi, jogi és tár sa da lom tu do má nyi fog lal ko zá sok
2522 Üz let kö tõ
2523 Hu mán po li ti kai szer ve zõ
2536 Sza ba dal mi ügy vi võ
2541 Fi lo zó fus
2543 Tör té nész

Ré gész
2544 Nép rajz ku ta tó
2545 Szo ci o ló gus

De mog rá fus
2546 Nyel vész

Iro da lom tör té nész
2549 Egyéb tár sa da lom tu do má nyi fog lal ko zá sok

Fel sõ fo kú kul tu rá lis, sport, mû vé sze ti 
és val lá si fog lal ko zá sok

2611 Könyv tá ros
2612 Le vél tá ros

Fog lal ko zás kód ja és meg ne ve zé se

2613 Mu ze o ló gus (kon zer vá tor, res ta u rá tor)
Pre pa rá tor

2614 Kul tu rá lis szer ve zõ
2615 Könyv- és lap ki adó szer kesz tõ je
2616 Új ság író
2618 Szak kép zett edzõ

Sport szer ve zõ, -irá nyí tó
2619 Egyéb ma ga sabb kép zett sé get igény lõ

kul tu rá lis fog lal ko zá sok
2621 Író (új ság író nél kül)
2622 Mû for dí tó
2623 Kép zõ mû vész
2624 Ipar mû vész
2625 Ze ne szer zõ
2627 Ope ra tõr

Fo tó mû vész
2629 Egyéb al ko tó mû vé szi fog lal ko zá sok
2631 Szí nész

Elõ adó mû vész
Báb mû vész

2632 Ze nész
Éne kes

2633 Ko re og rá fus
Tánc mû vész

2639 Egyéb elõ adó mû vé szi fog lal ko zá sok
Egyéb ma ga san kép zett ügy in té zõk

2910 Egyéb ma ga san kép zett ügy in té zõk
Tech ni ku sok és ha son ló mû sza ki fog lal ko zá sok

3121 Gyen ge ára mú vil la mos ipa ri tech ni kus
3122 Köz le ke dé si tech ni kus
3129 Egyéb tech ni ku sok
3131 Szá mí tó gép há ló zat üze mel te tõ
3139 Egyéb szá mí tás tech ni kai fog lal ko zás
3151 Ener gia gaz dál ko dó
3161 Ten ge ri és bel ví zi ha jó pa rancs nok
3162 Ha jós-, fe dél ze ti tiszt

Ha jó ve ze tõ
3163 Lé gi jár mû-ve ze tõ

Ha jó zó mér nök
3166 Pos ta for gal mi és hír köz lé si szak mai irá nyí tó
3191 Újí tá si mû sza ki ügy in té zõ
3193 Anyag- és ter mék vizs gá ló

Mi nõ sí tett la bo ráns
Egyéb fel sõ fo kú vagy kö zép fo kú egész ség ügyi fog lal ko zá sok

3211 Ál ta lá nos ápo ló nõ, ápo ló
3212 Szak ápo ló
3231 Ál ta lá nos asszisz tens
3232 Szak asszisz tens (or vo si)
3233 Fo gá sza ti asszisz tens
3234 Gyógy szer tá ri asszisz tens
3235 Gyógy szer el lá tá si szak asszisz tens
3242 Szü lész nõ

Szo ciá lis és mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá si fog lal ko zá sok
3311 Szo ciá lis asszisz tens
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3312 Men tál hi gi é nés asszisz tens
3313 Szo ciá lis ápo ló, gon do zó
3315 Szo ciá lis és gyer mek vé del mi ügy in té zõ
3319 Egyéb szo ciá lis fog lal ko zá sok

Pe da gó gus fog lal ko zá sok
3414 Egész ség ne ve lõ-asszisz tens
3415 Gyógy pe da gó gi ai asszisz tens

Igaz ság szol gál ta tá si, élet- és va gyon vé del mi ügy in té zõk
3521 Tûz ren dész

Gaz da sá gi és pénz in té ze ti ügy in té zõk
3601 Ál ta lá nos tit kár
3621 Ke res ke del mi ügy in té zõ
3622 Ki ál lí tá si és ke res ke del mi pro pa gan da

ügy in té zõ
3623 Anyag gaz dál ko dó

Anyag be szer zõ
3627 Be csüs

Ár ve re zõ
3629 Egyéb ke res ke del mi, áru for gal mi, ér té ke sí té si

ügy in té zõk
3633 Pénz- és ér ték jegy-ér té ke sí tõ ügy in té zõ
3635 Ér ték pa pír- és de vi za ke res ke dõ (pl.

tõzs de ügy nök)
3644 Hos tess

Fel sõ fo kú kul tu rá lis, sport, mû vé sze ti és val lá si
 foglalkozások

3711 Könyv tá ri mun ka társ
3712 Le vél tá ri mun ka társ
3713 Kul tu rá lis szer ve zõ mun ka társ
3715 Könyv- és lap ki adó szer kesz tõ mun ka társ
3716 Hi va tá sos spor to ló

Sport mun ka társ
3717 For dí tó

Tol mács
3721 Se géd szí nész
3722 Se géd ren de zõ
3723 Nép ze nész
3725 Cir kusz mû vész
3729 Egyéb mû vé sze ti fog lal ko zá sok

Egyéb ügy in té zõk
3910 Egyéb ügy in té zõk

Iro dai jel le gû fog lal ko zá sok
4111 Köny ve lõ (ana li ti kus)
4119 Egyéb ana li ti kus jel le gû szám vi te li

fog lal ko zá sok
4123 Könyv tá ri nyil ván tar tó

Le vél tá ri nyil ván tar tó
Egyéb irat ke ze lõ

4194 Iro dai sok szo ro sí tó
Ügy vi te li (ügy fél for gal mi) jel le gû fog lal ko zá sok

4220 Szá mí tás tech ni kai ad mi niszt ra tív jel le gû
foglalko zások
Ke res ke del mi és ven dég lá tó ipa ri fog lal ko zá sok

5123 Fel szol gá ló

Fog lal ko zás kód ja és meg ne ve zé se

5124 Sza kács
Köz le ke dé si, pos tai és hír köz lé si fog lal ko zá sok

5213 Utas kí sé rõ, lé gi utas-kí sé rõ
5224 Vo nat fel- és át ve võ
5232 Moz gó pos ta ke ze lõ
5233 Já rat kí sé rõ

Nem anya gi jel le gû szol gál ta tá si fog lal ko zá sok
5312 Koz me ti kus
5315 Ház ve ze tõ nõ
5316 Vegy tisz tí tó

Kel me fes tõ
5319 Egyéb sze mé lyi szol gál ta tá si fog lal ko zá sok
5330 Szo ciá lis szol gál ta tá si fog lal ko zá sok (pl.

fa lu gond nok, házi gon do zó)
5341 Fény ké pész

Fo tó la bo ráns
Moz gó film la bo ráns

5343 Dísz le te zõ
Dí szí tõ

5344 Mo zi gé pész
Ve tí tõ gé pész

5349 Egyéb kul tu rá lis, sport-, szó ra koz ta tá si
szol gál ta tá si fog lal ko zá sok

5353 Egész ség ügyi kár te võ ir tó
Me zõ gaz da sá gi fog lal ko zá sok

6121 Gyógy nö vény ter mesz tõ
6131 Ál ta lá nos ál lat tar tó és -te nyész tõ
6132 Szar vas mar ha tar tó és -te nyész tõ
6133 Ser tés tar tó és -te nyész tõ
6134 Ló tar tó és -te nyész tõ
6135 Juh tar tó és -te nyész tõ
6136 Ba rom fi tar tó és -te nyész tõ
6137 Kis ál lat te nyész tõ
6139 Egyéb ál lat tar tá si és ál lat te nyész té si

fog lal ko zá sok
6213 Kézi és gépi fa ki ter me lõ

Bá nyá sza ti fog lal ko zá sok
7129 Egyéb kõ olaj- és föld gáz ki ter me lõ, ku ta tó fú ró

fog lal ko zá sok
Élel mi szer ipa ri fog lal ko zá sok

7211 Hús fel dol go zó (hen tes, mé szá ros)
Hal- és ba rom fi fel dol go zó

7212 Tar tó sí tó ipa ri mun kás
Gyü mölcs-, zöld ség fel dol go zó

7216 Sü tõ ipa ri, tész ta ipa ri mun kás
Pék

7223 Sör gyár tó
Könnyû ipa ri fog lal ko zá sok

7321 Sza bó
Var ró nõ
Mo dell ké szí tõ

7323 Ka la pos
Sap ka ké szí tõ

7332 Szíj gyár tó
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7335 Ci pész
Ci põ ké szí tõ, -ja ví tó

7341 Bú tor asz ta los
7342 Épü let asz ta los
7345 Ká dár

Bog nár
7351 Be tû sze dõ

Nyom dai szö veg szer kesz tõ
Vas- és fém ipa ri fog lal ko zá sok

7419 Egyéb ko há sza ti fog lal ko zá sok
7421 La ka tos
7422 Szer szám ké szí tõ
7423 For gá cso ló
7425 He gesz tõ

Láng vá gó
7429 Egyéb fém meg mun ká lók, -fe lü let ke ze lõk
7441 Me cha ni kai mû sze rész
7443 Elekt ro mû sze rész
7445 Vil la mos sá gi sze re lõ
7446 Lát sze rész
7490 Egyéb vas- és fém ipa ri fog lal ko zá sok

Há zi ipa ri, ve gyes ipa ri és rak tá ro zá si fog lal ko zá sok,
 laboránsok

7522 Ék szer ké szí tõ
Öt vös
Drá ga kõ csi szo ló

7524 Üveg gyár tó
7526 Hang szer ké szí tõ
7530 Rak tár ke ze lõ

Épí tõ ipa ri fog lal ko zá sok
7611 Kõ mû ves
7612 Ács

Áll vá nyo zó
7613 Vas be ton sze re lõ
7614 Épü let szer ke zet-sze re lõ
7621 Ve ze ték- és csõ há ló zat sze re lõ
7624 Vil lany sze re lõ
7631 Épít mény- és épü let szi ge te lõ
7632 Te tõ fe dõ
7633 Épü let-, épít mény bá do gos
7634 Bur ko ló
7635 Fes tõ és má zoló
7637 Kály hás
7641 Út épí tõ

Út kar ban tar tó
7643 Híd szer ke zet-épí tõ

Fel dol go zó ipa ri gé pek ke ze lõi
8113 Do hány gyár tó gép ke ze lõ
8122 Ru há za ti gép ke ze lõ és gyár tó sor mel lett

dol go zó
8125 Fa fel dol go zó gép ke ze lõ és gyár tó sor mel lett

dol go zó
8132 Gáz gyár tó

Gáz fel dol go zó gép ke ze lõ

Fog lal ko zás kód ja és meg ne ve zé se

8133 Ve gyi alap anya got és ter mé ket gyár tó
gép ke ze lõ

8142 Fi nom ke rá mia-ter mé ket gyár tó gép ke ze lõ
8145 Mész-, ce ment ter mé ket gyár tó gép ke ze lõ
8192 Fém meg mun ká ló gép ke ze lõ
8193 Gyár tó so ri össze sze re lõ

Egyéb hely hez kö tött gé pek ke ze lõi
8224 Víz tur bi na gé pész

Víz tur bi na gép ke ze lõ
Mo bil gé pek ke ze lõi

8311 Me zõ gaz da sá gi erõ gép-ve ze tõ
Me zõ gaz da sá gi erõ gép-ke ze lõ

8324 Hid ro me cha ni kus és úszó mun ka gép-ke ze lõ
8325 Kút fu ró gép-ke ze lõ
8332 Te le pü lés tisz ta sá gi szip pan tó gép-ke ze lõ
8343 Tar gon ca ve ze tõ
8353 Met ró ve ze tõ
8361 Uszály kor má nyos
8362 Fe dél zet mes ter

Gép mes ter
8364 Kis ha jó ve ze tõ

Egy sze rû szol gál ta tá si jel le gû fog lal ko zá sok
9113 Ház tar tá si al kal ma zott
9114 Kony hai ki se gí tõ
9116 Mo só nõ

Va sa ló nõ
9125 Hor dár

Cso mag ki hor dó
9131 Kézi anyag moz ga tó

Kézi anyag cso ma go ló
9140 Ku bi kos
9190 Egyéb se géd mun ká sok
9210 Egy sze rû me zõ gaz da sá gi fog lal ko zá sok
9220 Egy sze rû er dé sze ti, va dá sza ti, ha lá sza ti

foglalko zások

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
68/2007. (VII. 18.) GKM

rendelete

az autópályák, autóutak és fõutak használatának
díjáról  szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet,

valamint a díjfizetés ellenében használható
autópályákról, autóutakról és fõutakról  szóló 

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
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zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va
– az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az au tó pá lyák, au tó utak és fõ utak hasz ná la tá nak díj ár ól 
 szóló 36/2007. (III. 26.) GKM ren de let a kö vet ke zõ
10.  §-sal és azt meg elõ zõ al cím mel egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

10.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szolgálja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/62/EK irány -
el ve (1999. jú ni us 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról; 7. cikk (5)
és (7) be kez dé se, 10. cik ke;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/38/EK irány -
el ve (2006. má jus 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról  szóló
1999/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról; 1. cikk 2. a) (1) pont -
ja, 1. cikk 2. a) (2) a) pont ja, 1. cikk 6. pont ja, 1. cikk
8. pont já val meg ál la pí tott 9. a) pont ja, 1. cikk 10–12. pont -
jai, 1. cikk 14. pont ja, 2. cikk (1) be kez dé se, va la mint I. és
III. mel lék le te.”

2.  §

A díj fi ze tés el le né ben hasz nál ha tó au tó pá lyák ról, au tó -
utak ról és fõ utak ról  szóló 37/2007. (III. 26.) GKM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának (1) be kez dé se a követ -
kezõ új p) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
p)–v) pont meg je lö lé se q)–w) pont ra vál to zik:

[Az aláb bi utak díj men te sen hasz nál ha tó ak a kü lön jog -
sza bály sze rin ti D1 ka te gó ri á ba tar to zó jármûvel:]

„p) az M8 au tó pá lya 6. sz. fõút és 51. sz. fõút kö zöt ti
sza ka szán

(szel vény szám: 10+300–15+500);”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 6.  §-sal egé szül ki:
„6.  § Ez a ren de let a ne héz te her gép jár mû vek re egyes

inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról  szóló
1999/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. má jus
17-i 2006/38/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
1. cikk 2. a) (1) pont já nak való meg fe le lést szol gál ja.”

4.  §

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

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
30/2007. (VII. 18.) HM

rendelete

a védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti
szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi

célú térképellátásról  szóló 
35/2000. (XII. 20.) HM rendelet módosításáról

A föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény 29.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és
b) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé de lem -
rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 
52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti fel adat kö röm -
ben el jár va a vé del mi cé lo kat szol gá ló föld mé ré si és tér ké -
pé sze ti szak igaz ga tá si fel ada tok ról, va la mint a hon vé del -
mi célú tér kép el lá tás ról  szóló 35/2000. (XII. 20.) HM ren -
de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí -
tom:

1.  §

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

„(1) A vé del mi cé lo kat szol gá ló föld mé ré si és tér ké pé -
sze ti szak igaz ga tá si fel ada tok ban or szá gos ille té kességgel
a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) geo in for má -
ci ós tá mo ga tá sá ért fe le lõs szer ve ze te és a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um (a továb biak ban: HM) vé del mi célú tér ké pé -
sze ti ter mé kek elõ ál lí tá sá ért fe le lõs ter me lõ és szol gál ta tó
szer ve ze te – a je len ren de let ben meg ha tá ro zott hatás -
körmegosztás sze rint – jár el.”
 (2) Az R. 1.  § (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge és
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az MH geo in for má ci ós tá mo ga tá sá ért fe le lõs szer -
ve ze te gon dos ko dik a hon vé de lem tér kép el lá tá sá hoz szük -
sé ges fel ada tok vég re haj tá sá ról, szak ma i lag ko or di nál ja
más ága za tok hon vé de lem mel kap cso la tos föld mé ré si és
tér ké pé sze ti te vé keny sé gét, be le ért ve ezek szab vá nyo sí tá -
si, sza bá lyo zá si kér dé se it is. Ez zel össze füg gés ben:

a) a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke dön té sei alap ján ter -
ve zi és szer ve zi a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban:
MH) – to váb bá mi nõ sí tett idõ szak ra vo nat ko zó an – a rend -
vé del mi szer vek, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek
tér ké pé sze ti és ka to na föld raj zi biz to sí tá sát, megállapítja
az ellátási normákat;”

2.  §

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

„(1) Hon vé del mi célú tér ké pé sze ti anyag el lá tás nak mi -
nõ sül az MH-nak a rend vé del mi és a vé del mi igaz ga tá si
szer vek nek, va la mint a mi nõ sí tett idõ sza ki fel adat el lát ás -
ban és a hon vé del mi fel ké szü lés fel ada ta i ban részt vevõ
egyéb köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nek, va la mint a
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cent rá lis alá ren delt sé gû köz igaz ga tá si szer vek nek az or -
szág vé del mi fel ada ta i hoz szük sé ges tér ké pek kel, tér ké pé -
sze ti in for má ci ók kal, táv ér zé ke lé si anya gok kal, ge o dé zi ai, 
geo fi zi kai ada tok kal tör té nõ el lá tá sa (a továb biak ban:
ellátás).”

3.  §

Az R. 4.  § (2) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az MH geo in for má ci ós tá mo ga tá sá ért fe le lõs szer ve -
ze te bé ké ben annyi tér ké pet tá rol tat, amennyi a mi nõ sí tett
idõ szak ban az MH igé nyén kí vül ki elé gí ti a rend vé del mi
szer vek és a vé del mi igaz ga tá si szer vek tér ké pé sze ti
anyag szük ség le tét is.”

4.  §

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

„A rend vé del mi szer vek el lá tá sa

(1) A rend vé del mi szer ve ket, a vé del mi igaz ga tás szer -
ve it, va la mint a mi nõ sí tett idõ sza ki fel adat el lát ás ban és az
or szág moz gó sí tás fel ada ta i ban részt vevõ egyéb köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer ve ket, a cent rá lis alá ren delt sé gû köz -
igaz ga tá si szer ve ket mi nõ sí tett idõ sza kon kí vül a HM vé -
del mi célú tér ké pé sze ti ter mé kek elõ ál lí tá sá ért fe le lõs ter -
me lõ és szol gál ta tó szer ve ze te lát ja el tér ké pé sze ti, táv ér -
zé ke lé si és ge o dé zi ai anya gok kal.”
 (2) Az R. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Mi nõ sí tett idõ szak ban az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, 
va la mint az ál ta luk irá nyí tott, meg ha tá ro zott fel ada tok ban
érin tett szer ve ze tek a HM mi nõ sí tett idõ sza ki el lá tá sá nak
meg fele lõen té rí tés men te sen kap ják a tér ké pé sze ti anya -
go kat.”

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg az R. 1.  § (2) be kez dé sé ben, a 2.  §
(1)–(3) be kez dé se i ben, az 5.  § (2) be kez dés e) pont já ban és 
(6)–(7) be kez dé se i ben az „MH TÉHI” szö veg rész he lyé be
az „MH geo in for má ci ós tá mo ga tá sá ért fe le lõs szerve -
zete”; a 2.  § (4) be kez dé sé ben az „MH TÉHI” szö veg rész
he lyé be az „MH geo in for má ci ós tá mo ga tá sá ért fe le lõs
szer ve ze té nek”; az 5.  § (1) be kez dé sé ben az „MH
 TÉHI-hez” szö veg rész he lyé be az „MH geo in for má ci ós
tá mo ga tá sá ért fe le lõs szer ve ze té hez”; az 5.  §
(4)–(5)  bekezdéseiben az „MH TÉ HI-vel” szö veg rész he -
lyé be az „MH geo in for má ci ós tá mo ga tá sá ért fe le lõs szer -
ve ze té vel”; az 1.  § (3) be kez dés g) pont já ban, a
(4)–(5)  bekezdéseiben, az 5.  § (6)–(7) be kez dé se i ben a

„HM Tér ké pé sze ti Kht.” szö veg rész he lyé be a „HM vé del -
mi célú tér ké pé sze ti ter mé kek elõ ál lí tá sá ért fe le lõs ter me lõ 
és szol gál ta tó szer ve ze te”; a 2.  § (3) be kez dé sé ben a „HM
Tér ké pé sze ti Kht.-val” szö veg rész he lyé be a „HM vé del -
mi célú tér ké pé sze ti ter mé kek elõ ál lí tá sá ért fe le lõs ter me lõ 
és szol gál ta tó szer ve ze té vel”, az 5.  § (4) be kez dé sé ben a
„HM Tér ké pé sze ti Kht.-n” szö veg rész he lyé be a „HM vé -
del mi célú tér ké pé sze ti ter mé kek elõ ál lí tá sá ért fe le lõs ter -
me lõ és szol gál ta tó szer ve ze tén” szö veg rész lép.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter,
valamint a pénzügyminiszter
37/2007. (VII . 18.) IRM–PM

együttes rendelete

a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott
költségvetési elõirányzat felhasználási rendjérõl  szóló

2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes rendelet
módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 1996. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1995. évi CXXI. tör vény 112.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter nek az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já -
ban, va la mint a pénz ügy mi nisz ter nek a pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ál la pí tott feladatkörökben
eljárva az alábbi rendeletet hoz zuk:

1.  §

A fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sá ra jó vá ha gyott költ ség -
ve té si elõ irány zat fel hasz ná lá si rend jé rõl  szóló 2/1996.
(III. 13.) IM–PM együt tes ren de let 2/A.  § (l) be kez dé se he -
lyé be a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2.  § a) pont ja sze rin ti elõ irány zat igény be vé te lé re 
a gaz dál ko dó szer ve ze tek a meg elõ zõ nap tá ri ne gyed év -
ben fog lal koz ta tott fog va tar tot tak át la gos dol go zói lét szá -
má nak arányában jogosultak.”

2.  §

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

Dr. Ta kács Al bert s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök 
144/2007. (VII. 18.) KE

határozata

rendõr altábornagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
elõ ter jesz té sé re dr. Ben cze Jó zsef rend õr ve zér õr na gyot
2007. jú li us 15-ei ha tállyal rend õr altábornaggyá
elõléptetem.

Bu da pest, 2007. jú li us 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú li us 11.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2855/2007.

A Köztársasági Elnök 
145/2007. (VII. 18.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban fog lalt
jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ -
ter jesz té sé re Dö mény Sán dor bün te tés-vég re haj tá si ez re -
dest 2007. au gusz tus 1-jei ha tállyal bün te tés-vég re haj tá si
dandártábornokká kinevezem.

Bu da pest, 2007. jú li us 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú li us 11.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2813/2007.

A Köztársasági Elnök 
146/2007. (VII. 18.) KE

határozata

bíró felmentésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Tanács elõ ter jesz té sé re,

le mon dá sá ra te kin tet tel

Koz má né dr. Szi ge ti And re át

2007. jú li us 15-ei ha tállyal bí rói tiszt sé gé bõl fel -
mentem.

Bu da pest, 2007. jú li us 10.

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

KEH ügy szám: IV-1/2811-0/2007.

A Köztársasági Elnök 
147/2007. (VII. 18.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

a ma gyar–vi et na mi kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként
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Tran Huu Tung-nak, a Vi et na mi Szo ci a lis ta Köztár -
saság bu da pes ti rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy -
követének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. jú li us 10.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/2823/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1056/2007. (VII. 18.) Korm.

határozata

az európai területi együttmûködés célkitûzés operatív
programjainak, valamint az elõcsatlakozási

támogatási eszközbõl támogatott operatív programok
elfogadásáról

A Kor mány az uni ós tag ál la mok kal, kü lö nö sen a szom -
szé dos or szá gok kal való együtt mû kö dés erõ sí té se, va la -
mint az or szág elõtt meg nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ré sze -
ként az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dés cél ki tû zés Eu ró pai
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap já ból (ERFA) szár ma zó for rá -
sa i nak eredményes és hatékony felhasználása érdekében:

1. egyet ért a Ma gyar or szág–Szlo vá kia Ha tá ron Át -
nyúló Együtt mû kö dés Ope ra tív Prog ram, a Ma gyar or -
szág–Ro má nia Ha tá ron Át nyú ló Együtt mû kö dé si Prog ram 
és a Dél-ke let Eu ró pai Transz na ci o ná lis Együtt mû kö dé si
Prog ram cél ki tû zé se i vel és pri o ri tá sa i val, és fel hív ja az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert, hogy – az
Eu ró pai Bi zott ság hi va ta los el já rá sa ke re té ben, az érin tett
part ner ál la mok jó vá ha gyá sá val, va la mint a szük sé ges
tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sát köve tõen – a felsorolt
programokat jóváhagyás céljából nyújtsa be az Európai
Bi zott ság nak;

Ha tár idõ: 2007. jú li us 31.

2. egyet ért az Auszt ria–Ma gyar or szág Eu ró pai Te rü le ti 
Együtt mû kö dés Ope ra tív Prog ram, a Szlo vé nia–Ma gyar -
or szág Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés Ope ra tív Prog -
ram, a Kö zép-eu ró pai Transz na ci o ná lis Te rü le ti Együtt -
mû kö dés Ope ra tív Prog ram, az In ter reg IVC In ter re gi o ná -
lis Ope ra tív Prog ram, az Es pon Ope ra tív Prog ram, az
 Interact2 Ope ra tív Prog ram és az Ur bact Ope ra tív Prog ram 
cél ki tû zé se i vel és pri o ri tá sa i val, és hoz zá já rul, hogy az
adott prog ram Irá nyí tó Ha tó sá ga – az Eu ró pai Bi zott ság
hi va ta los el já rá sa ke re té ben, az érin tett part ner ál la mok jó -
vá ha gyá sá val, va la mint a szük sé ges tech ni kai fel té te lek
biz to sí tá sát köve tõen – a fel so rolt prog ra mo kat jóvá -
hagyás cél já ból be nyújt sa az Eu ró pai Bi zott ság nak;

3. egyet ért a Ma gyar or szág–Hor vát or szág Ha tá ron át -
nyú ló Együtt mû kö dé si Prog ram, a Ma gyar or szág–Szer bia
Ha tá ron Át nyú ló Együtt mû kö dé si Prog ram cél ki tû zé se i -
vel és pri o ri tá sa i val, és fel hív ja az ön kor mány za ti és te rü -
let fej lesz té si mi nisz tert, hogy – az Eu ró pai Bi zott ság hi va -
ta los el já rá sa ke re té ben, az érin tett part ner ál la mok jó vá ha -
gyá sá val, va la mint a szük sé ges tech ni kai fel té te lek biz to -
sí tá sát köve tõen – a fel so rolt prog ra mo kat jó vá ha gyás cél -
já ból nyújt sa be az Eu ró pai Bi zott ság nak;

Ha tár idõ: 2007. jú li us 31.

4. fel hív ja az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz tert, il let ve az ál ta la írás ban ki je lölt sze mé lye ket, hogy
az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dés cél ki tû zés be nyúj tott
ope ra tív prog ram ja i val kap cso la tos uni ós tár gya lá sok so -
rán az érin tett part ner ál la mok kal együtt mû köd ve jár jon el,
to váb bá a tár gya lá sok le zá rá sá ról a Kor mány nak je len tés -
ben szá mol jon be.

Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

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

A Kormány
1057/2007. (VII. 18.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007. júliusban
induló két konstrukciójáról

A Kor mány a ma gyar tár sa da lom és gaz da ság elõtt meg -
nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ered mé nyes és ha té kony fel hasz -
ná lá sa érdekében:

1. a) egyet ért az zal, hogy a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség meg te gye a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog -
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ram (TÁMOP) ke re té ben az aláb bi pá lyá zat el in dí tá sá hoz
szükséges intézkedéseket:

TÁMOP 3.2.2. Te rü le ti együtt mû kö dé sek, tár su lá sok,
há ló za ti ta nu lás; „A” kom po nens: Te rü le ti együttmûkö -
dések

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 31.

1. b) fel ha tal maz za a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök sé -
get, hogy el in dít sa a TÁMOP ke re té ben az aláb bi ki emelt
projektet:

TÁMOP 3.3.1. „Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer -
me kek in teg rált ne ve lé sét és esély egyen lõ sé gé nek biz to sí -
tá sát meg ala po zó szak mai fej lesz té sek és szolgáltatások
biztosítása”

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 31.

2. Az 1. a) és 1. b) pont ban fog lalt prog ra mo kat a
 TÁMOP-nak az Eu ró pai Bi zott ság ál tal tör té nõ jó vá ha -
gyá sá ig, il let ve a prog ram ki vá lasz tá si kri té ri u ma i nak a
Mo ni tor ing Bi zott ság ál tal való el fo ga dá sá ig a Ma gyar
Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. OKM fe je ze te XX/12/2/2 sora ál tal biz to sí tott
társfinanszírozás terhére kell finanszírozni.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
52/2007. (VII. 18.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 57.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog -
kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter
javaslatára

dr. Pi ros At ti lát, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um szak ál lam tit ká rá vá

2007. jú li us 5-ei ha tállyal

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
53/2007. (VII. 18.) ME

határozata

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
fõigazgatójának kinevezésérõl

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény 7.  § (2) be kez dé se alapján

Var ga Csa bát a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te fõ igaz ga tó já vá

– 2007. jú li us 1-jei ha tállyal, hat évi idõ tar tam ra –

ki ne ve zem; ez zel egy ide jû leg meg ál la pí tom, hogy a
18/2005. (II. 10.) ME ha tá ro zat ban fog lalt fõigazgató-
 helyettesi meg bí za tá sa megszûnt.

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

A Miniszterelnök
54/2007. (VII. 18.) ME

határozata

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
fõigazgató-helyettesének kinevezésérõl

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény 7.  § (2) be kez dé se alapján

Er dõs Mi hályt a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te fõ igaz ga tó-he lyet te sé vé

– 2007. jú li us 1-jei ha tállyal, hat évi idõ tar tam ra –

ki ne ve zem.

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

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek 
sorszámát teszi közzé:
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468006C
148087A
057346E
477313F
952086A
966806A
251718F
625382A
842280D
021810F
491459B
528407C
158504E
968340B
700423E
938426D
826758F
351889B
753244B
838574G
839783B
388061C
326636A
841607B
994327D
123264A
583283F
112863F
370880C
419348B
917350A
358548C
971975A
063783C
463110C
456354C
066422E
489832D
921358E
201975E
983379C
346031A
639780G
591055C
675044B
599386E
686122G
021174H
694281C
593865F
604394D
290595G
172786F
840089A
739097C
886639E

133424D
483455G
612545B
622197F
242040E
861164F
536147B
258196F
342645D
232543F
216416F
957280E
689027B
590163C
012107E
501816E
189616F
195488D
373187D
824853F
611816B
596394A
356592F
239546E
239548E
327652F
566247E
521051D
426184F
111391F
112172E
388215C
611823E
642289D
366350D
745711G
380535C
077114E
402864B
153250B
094644D
060100F
932001C
777253D
718507E
947005G
248973D
232440B
342925G
486964D
966024C
441285E
810215B
724992C
362504F
973509F
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315598H
497593G
415347D
763035C
497843B
735387B
370883D
694351B
497828D
513372C
312655H
564930G
486612A
967591E
046293H
866247D
365711B
424605D
663639F
546590C
581518D
567757E
328730E
878424F
079707D
528043G
597315F
086351E
012178G
579966B
565380F
961198F
645888B
709596A
657230G
513730G
611129A
707178A
387193B
427009D
602037D
429807F
338415B
985817E
526120E
682643A
195157F
367310B
041959A
410512D
271274D
634639D
475486C
347625C
851799E
166196A

398386G
733107B
619774E
922038D
408733F
849325E
129018D
399738B
789237A
021661C
965838E
581904F
553354D
763593G
054907B
305201D
568209C
035443F
076027F
902912C
666929G
673069G
170653G
913895C
565711F
647312E
145854G
551047G
549418D
573343D
477831D
385942F
244464A
843739F
084965B
049607H
847359F
925681G
181414B
189251D
612580F
578949D
671427E
644589B
571322F
882892B
368089D
945086E
018807E
705515A
724728A
295937D
073996G
475003D
328525H
438074C
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568533F
614993E
604885F
286033G
614964F
037678D
240965D
171410F
769909G
948560B
511292B
516340E
439922D
448292B
005685D
380899C
076626H
866564D
168618C
118848E
440225A
922174B
523021C
593470F
149569C
494689G
244002A
725281D
387834B
197585D
764280B
757510E
045450H
700977C
006971G
144100D
440414C
677427F
125104F

959117C
633140D
805752F
579576C
397906C
853005B
821441B
210996D
678417D
908282F
947597D
947438B
088434C
412341G
616801G
957210B
308362D
529942A
364838D
806494D
334063F
559638B
167180G
041195D
050974F
783189C
424104F
719715B
701176C
327993F
880891B
555688A
071666A
306977A
996377C
158000F

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

7150 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/95. szám



2007/95. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7151

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

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

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

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

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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