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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
220/2007. (VIII. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi

levéltárakban õrzött, és az Egyesült Államok
Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott

Holocaust-dokumentumokban található személyes
adatok védelme tárgyában Washingtonban,

2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerzõdés
mellékletének kiegészítésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kor mány a kö zött a ma gyar or szá gi le vél tá rak ban õr zött, és
az Egye sült Ál la mok Ho lo ca ust Em lék mú ze u ma ré szé re
át adott Ho lo ca ust-do ku men tu mok ban ta lál ha tó sze mé lyes
ada tok vé del me tár gyá ban Was hing ton ban, 2003. no vem -
ber 5-én lét re jött adat vé del mi szer zõ dés (a továb biak ban:
Szer zõ dés) mel lék le té nek ki egé szí té se (a továb biak ban:
Ki egé szí tés) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Ki egé szí tést e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Ki egé szí tés hi te les szö veg e a kö vet ke zõ:

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok Kor mány a kö zött a ma gyar or szá gi le vél tá -
rak ban õr zött, és az Egye sült Ál la mok Ho lo ca ust Em lék -
mú ze u ma ré szé re át adott Ho lo ca ust-doku men tu mok ban
ta lál ha tó sze mé lyes ada tok vé del me tár gyá ban Was hing -
ton ban, 2003. no vem ber 5-én lét re jött adat vé del mi szer zõ -
dés (a továb biak ban: Szer zõ dés) mel lék le te he lyé be az
aláb bi, a Szer zõ dés 10. Cikk (1) be kez dé se alap ján ki egé -
szí tett mel lék let lép:

„Melléklet a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között

a magyarországi levéltárakban õrzött, védett személyes
adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok

másolatának az Egyesült Államok Holocaust
Emlékmúzeuma részére történõ átadása és felhasználása

tárgyában megkötött adatvédelmi szerzõdéshez

Az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá rá -
ban õr zött, a Szer zõ dés 3. Cik ké nek (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ku ta tá sok hoz szük sé ges ira tok té ma kö rök
és jel ze tek sze rin ti fel so ro lá sa, az iratok 2007. évi
feldolgozottsága alapján.

A há bo rús fõ bû nö sök vizs gá la ti ira tai

  1. A-1236
  2. A-1272
  3. A-612/1
  4. A-647
  5. A-711
  6. A-721
  7. A-814
  8. A-814/1
  9. A-814/2
 10. V-101407
 11. V-101412
 12. V-101501
 13. V-101531
 14. V-101578
 15. V-101594
 16. V-101594/1
 17. V-104061
 18. V-115868
 19. V-116532
 20. V-117742
 21. V-119575
 22. V-119950
 23. V-129749
 24. V-146147
 25. V-19430
 26. V-55184
 27. V-77426
 28. V-79348
 29. V-79802
 30. V-79802
 31. V-83749
 32. V-87737
 33. V-93320
 34. V-98722
 35. V-98980
 36. V-99145
 37. V-99185
 38. V-99231

Csend õrök sze re pe a zsi dó ül dö zé sek ben

 39. V-126758
 40. V-57430
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 41. V-57650
 42. V-57748
 43. V-5902
 44. V-60031
 45. V-60194
 46. V-60253
 47. V-60449
 48. V-60522
 49. V-60573
 50. V-60911
 51. V-78022
 52. V-79293
 53. V-79958
 54. V-80570
 55. V-81645
 56. V-83666
 57. V-85843
 58. V-87816
 59. V-96915
 60. V-96915/1
 61. V-98981

A de por tá lá sok kal kap cso la tos ira tok

 62. K-347
 63. P-010
 64. P-168
 65. P-1968
 66. P-26
 67. P-39
 68. V-101670
 69. V-102343
 70. V-102418
 71. V-103834
 72. V-105427
 73. V-112537
 74. V-116292
 75. V-129353
 76. V-135366
 77. V-141097
 78. V-146147
 79. V-18551
 80. V-23665
 81. V-36002
 82. V-47834
 83. V-52513
 84. V-5529
 85. V-57554
 86. V-58453
 87. V-58651
 88. V-58780
 89. V-58782
 90. V-59004
 91. V-59704

 92. V-60005
 93. V-6032
 94. V-60657
 95. V-60674
 96. V-60689
 97. V-6159
 98. V-78644
 99. V-79293
100. V-79348
101. V-79802
102. V-79977
103. V-80251
104. V-80719
105. V-81226
106. V-81760
107. V-88272
108. V-96718
109. V-99374
110. V-99377

Ira tok a Zsi dó Ta nács mû kö dé sé rõl

111. V-129355
112. V-60775
113. V-89656
114. zárt VI/54 – V-150299
115. zárt VI/74-a – V-111788/1

A get tók fel ál lí tá sá val, mû köd te té sé vel kap cso la tos ira tok

116. K-1978
117. O-14847/53
118. O-14975/153
119. V-101741
120. V-102383
121. V-10344
122. V-112676
123. V-11809
124. V-11867
125. V-127336
126. V-145392
127. V-145393
128. V-145707
129. V-146158
130. V-20103
131. V-20283
132. V-20979
133. V-21515
134. V-21603
135. V-22243
136. V-37164
137. V-37689
138. V-37700
139. V-38765
140. V-5255
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141. V-5554
142. V-57836
143. V-57863
144. V-57973
145. V-58044
146. V-58294
147. V-58303
148. V-58367
149. V-58379
150. V-58554
151. V-58563
152. V-5857
153. V-5862
154. V-58634
155. V-58686
156. V-5909
157. V-59577
158. V-59615
159. V-60430
160. V-60475
161. V-60487
162. V-60500
163. V-60562
164. V-60876
165. V-60893
166. V-60930
167. V-60935
168. V-61307
169. V-6240
170. V-6390
171. V-6606
172. V-75128
173. V-78129
174. V-78668
175. V-79287
176. V-79865
177. V-81793
178. V-82997
179. V-83819
180. V-87971
181. V-89651
182. V-92582

Há bo rús bû nö sök ve gyes vizs gá la ti ira tai

183. A-1107
184. A-1114
185. A-1115
186. A-1126
187. A-1214/4
188. A-1329
189. A-924
190. A-958
191. A-959

192. A-963
193. O-13851/1
194. O-13851/2
195. O-13851/3
196. V-158286/1
197. V-158286/2
198. V-158286/3
199. V-158286/4
200. V-158286/5
201. V-60136
202. V-77903
203. V-78365
204. V-82865
205. V-85325
206. V-88695
207. V-9610
208. V-98684
209. V-98790
210. V-98848
211. V-99159

A hort hys ta és nyi las köz igaz ga tás sal kap cso la tos ira tok

212. A-415
213. A-417
214. O-14847/57
215. V-101697
216. V-101836
217. V-102272
218. V-106569
219. V-107275
220. V-107275/1
221. V-128424
222. V-135341
223. V-135778
224. V-55184
225. V-59574
226. V-700/48
227. V-98220
228. V-98357
229. V-98580
230. V-98808
231. V-98988

A KEOKH sze re pe a de por tá lá sok ban

232. V-104252
233. V-122405
234. V-138271
235. V-138271/a
236. V-141629
237. V-26364
238. V-26409
239. V-54660
240. V-90419
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A mun ka szol gá la to sok kal szem be ni in téz ke dé sek re,
kegyet lenkedésekre vo nat ko zó ira tok

241. V-101625

242. V-102529

243. V-103858

244. V-105555

245. V-111827

246. V-111983

247. V-113170

248. V-11525

249. V-115729

250. V-120377

251. V-121636

252. V-122398

253. V-127551

254. V-129605

255. V-134851

256. V-140906

257. V-144390

258. V-151164

259. V-1896

260. V-26290

261. V-41889

262. V-4982

263. V-4983

264. V-5010

265. V-50924

266. V-5268

267. V-5353

268. V-5460

269. V-5492

270. V-5522

271. V-5560

272. V-5637

273. V-6027

274. V-60418

275. V-61121

276. V-63451

277. V-6498

278. V-65495

279. V-81129

280. V-83823

281. V-85027

282. V-88080

283. V-88334

284. V-88617

285. V-88622

286. V-88786

287. V-90529

288. V-92767

289. V-93841

A mun ka szol gá la to sok kal kap cso la tos ira tok

290. K-1146
291. O-12085
292. V-101560
293. V-101705
294. V-102648
295. V-103210
296. V-121209
297. V-37156
298. V-38675
299. V-41165
300. V-5480
301. V-5497
302. V-56055
303. V-5636
304. V-57389
305. V-57833
306. V-57851
307. V-58151
308. V-58161
309. V-58163
310. V-58215
311. V-58250
312. V-58253
313. V-58459
314. V-58549
315. V-58682
316. V-58696
317. V-58718
318. V-58856
319. V-58872
320. V-58879
321. V-58900
322. V-59014
323. V-59017
324. V-59035
325. V-59118
326. V-59267
327. V-59352
328. V-59444
329. V-59910
330. V-59975
331. V-59976
332. V-60044
333. V-60405
334. V-60421
335. V-60426
336. V-60455
337. V-60489
338. V-60498
339. V-60518
340. V-60519
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341. V-60530
342. V-60566
343. V-60592
344. V-60648
345. V-60692
346. V-60733
347. V-60744
348. V-60762
349. V-60793
350. V-60862
351. V-60890
352. V-60965
353. V-60978
354. V-60991
355. V-7212
356. V-78400
357. V-85700
358. V-90518

Nyi las ve ze tõk, a szél sõ jobb ol da li pro pa gan da ira tai

359. O-14847/30
360. O-14847/82
361. V-101407
362. V-101412
363. V-101501
364. V-101531
365. V-101558
366. V-101576
367. V-101578
368. V-101618
369. V-101708
370. V-102381
371. V-102643
372. V-103647
373. V-103964
374. V-104273
375. V-104274
376. V-115868
377. V-11625
378. V-116532
379. V-117742
380. V-118415
381. V-119950
382. V-120779
383. V-128418
384. V-129749
385. V-130792
386. V-135498
387. V-141648
388. V-16103
389. V-43286
390. V-43319
391. V-47832

392. V-54380
393. V-55964
394. V-56041
395. V-5934
396. V-60640
397. V-60760
398. V-60879
399. V-80981
400. V-82522
401. V-83749
402. V-83760
403. V-87668
404. V-87737
405. V-88583
406. V-89740
407. V-90222
408. V-90689
409. V-91146
410. V-92585
411. V-93437
412. V-98571
413. V-98839
414. V-98980
415. V-99145
416. V-99231

Nyi las párt szol gá la to sok zsi dó el le nes te vé keny sé gé nek
ira tai

417. O-12022
418. O-14847/74
419. P-1146
420. V-101790
421. V-102121
422. V-102232
423. V-102335
424. V-102488
425. V-102581
426. V-103625
427. V-103653
428. V-103725
429. V-103910
430. V-104195
431. V-104436
432. V-11475
433. V-116073
434. V-116554
435. V-117376
436. V-118226
437. V-121341
438. V-121894
439. V-121897
440. V-127808
441. V-130737
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442. V-136778
443. V-146224
444. V-153693
445. V-19699
446. V-24130
447. V-25889
448. V-26227
449. V-26396
450. V-26396
451. V-29556
452. V-35632
453. V-36433
454. V-45420
455. V-45661
456. V-46504
457. V-46508
458. V-54588
459. V-55477
460. V-56031
461. V-57037
462. V-57286
463. V-59645
464. V-60441
465. V-60543
466. V-60590
467. V-60763
468. V-60772
469. V-60818
470. V-60946
471. V-61300
472. V-62149
473. V-6232
474. V-63681
475. V-73196
476. V-77182
477. V-78360
478. V-78525
479. V-80458
480. V-80871
481. V-81033
482. V-81642
483. V-81645
484. V-82865
485. V-83936
486. V-84900
487. V-85316
488. V-87319
489. V-87620
490. V-87650
491. V-87661
492. V-88028
493. V-88087
494. V-88175

495. V-88215
496. V-88237
497. V-88537
498. V-88588
499. V-88634
500. V-88644
501. V-88667
502. V-89716
503. V-90622
504. V-91252
505. V-91261
506. V-93202
507. V-93323
508. V-93326
509. V-93355
510. V-93506
511. V-93656
512. V-93842
513. V-96581
514. V-98179
515. V-99301

A zsi dó ja vak el tu laj do ní tá sá val kap cso la tos ira tok

516. M-37809/2
517. O-14847/100
518. O-14967/30
519. O-14967/62
520. O-15945/175
521. O-15945/929
522. O-15945/933
523. V-102309
524. V-102382
525. V-103654
526. V-104219
527. V-104284
528. V-118643
529. V-121103
530. V-16758
531. V-23733
532. V-24490
533. V-26243
534. V-2789
535. V-38734
536. V-56996
537. V-57149
538. V-57192
539. V-57196
540. V-57298
541. V-57431
542. V-57462
543. V-57524
544. V-57642
545. V-57832
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546. V-57881
547. V-57926
548. V-57933
549. V-57944
550. V-58038
551. V-5804
552. V-58098
553. V-5831
554. V-58550
555. V-59939
556. V-60090
557. V-60277
558. V-60399
559. V-60406
560. V-60476
561. V-60488
562. V-60614
563. V-60651
564. V-60652
565. V-60671
566. V-60714
567. V-60737
568. V-60749
569. V-60840
570. V-60841
571. V-60916
572. V-87642
573. V-88606
574. V-93418
575. V-93518
576. V-93543
577. V-98717
578. V-98918
579. V-99185
580. zárt VI/57 – V-150303

Gyil kos sá gok ra, ki vég zé sek re vo nat ko zó ira tok

581. A-1089
582. K-114
583. M-16786
584. O-14847/115
585. O-14847/125
586. O-14980/158
587. V-102614
588. V-104207
589. V-107372
590. V-107426
591. V-111668
592. V-114917
593. V-115602
594. V-117196
595. V-118016
596. V-119575

597. V-120151
598. V-121588
599. V-121729
600. V-122697
601. V-122710
602. V-122934
603. V-127375
604. V-127722
605. V-130989
606. V-134696
607. V-135247
608. V-135335
609. V-135513
610. V-1363
611. V-145611
612. V-145611/1
613. V-146213
614. V-19678
615. V-26448
616. V-36027
617. V-36458
618. V-38656
619. V-40751
620. V-43371
621. V-43440
622. V-43589
623. V-45072
624. V-47431
625. V-47702
626. V-51014
627. V-54484
628. V-55436
629. V-55770
630. V-55808
631. V-56239
632. V-57360
633. V-57864
634. V-59817
635. V-60170
636. V-60646
637. V-60711
638. V-60741
639. V-60754
640. V-60756
641. V-60855
642. V-60861
643. V-62515
644. V-70856
645. V-73083
646. V-77426
647. V-78552
648. V-80432
649. V-82117
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650. V-87614
651. V-87859
652. V-87987
653. V-88011
654. V-88307
655. V-88311
656. V-88433
657. V-89773
658. V-90604
659. V-91150
660. V-91171
661. V-91236
662. V-91244
663. V-91390
664. V-92603
665. V-92686
666. V-93021
667. V-93312
668. V-93403
669. V-93421
670. V-94175
671. V-99028
672. V-9950

Zsi dó men té sek kel kap cso la tos ira tok

673. A-415/1
674. V-102557
675. V-104164
676. V-4843
677. V-57017
678. V-57441
679. V-5802
680. V-58924
681. V-60564
682. V-60687
683. V-60994
684. V-72349
685. V-77758
686. V-85843
687. V-92740

A volt ál lam biz ton sá gi szer vek ál tal, a ho lo ca ust tal kap -
cso lat ban össze gyûj tött hát tér anyag

688. A-1133
689. A-1325
690. A-2112
691. A-2126/28
692. A-2126/33
693. A-2126/37
694. A-503
695. A-542
696. A-550
697. A-612

698. A-618
699. A-643
700. A-643/1
701. A-643/2
702. A-643/3
703. A-643/4
704. A-643/5
705. A-643/a
706. A-645
707. A-645/1
708. A-692
709. A-701/1
710. A-701/2
711. A-712
712. A-720/1
713. A-745
714. A-747
715. A-921
716. A-926
717. A-955
718. A-961
719. A-963
720. A-963/1
721. A-964/1
722. A-972
723. A-983
724. V-32000/22
725. V-32000/23
726. V-32000/24
727. V-32000/25
728. V-32000/28

A volt ál lam biz ton sá gi szer vek ál tal, a há bo rús bû nö sök kel 
kap cso lat ban össze gyûj tött hát tér anyag

729. A-1349
730. A-2092 J/50
731. A-2117
732. A-2124
733. A-2126/24
734. A-2126/25
735. A-2126/26
736. A-2126/32
737. A-2126/35
738. Mód szer ta ni gyûj te mény-831.
739. T-9224

An ti sze mi ta te vé keny sé gek kel kap cso la tos ira tok

740. K-121
741. K-2157
742. O-14847/2a
743. O-15894/228
744. P-1217
745. P-1247
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746. P-1254
747. P-1272
748. P-1280
749. V-106583
750. V-1327
751. V-21288
752. V-25076
753. V-29464
754. V-36320
755. V-38666
756. V-57128
757. V-57898
758. V-58186
759. V-58351
760. V-58373
761. V-58404
762. V-58461
763. V-58546
764. V-58551
765. V-58579
766. V-58602
767. V-58604
768. V-58625
769. V-58756
770. V-58817
771. V-58819
772. V-58870
773. V-58871
774. V-58873
775. V-58890
776. V-58898
777. V-58928
778. V-58944
779. V-58988
780. V-59382
781. V-60077
782. V-60223
783. V-60419
784. V-60440
785. V-60503
786. V-60507
787. V-60514
788. V-60541
789. V-60553
790. V-60571
791. V-60576
792. V-60582
793. V-6060
794. V-60606
795. V-60611
796. V-60629
797. V-60634
798. V-60656

799. V-60669
800. V-60709
801. V-60727
802. V-60730
803. V-60745
804. V-60750
805. V-60799
806. V-60887
807. V-60931
808. V-60949
809. V-60957
810. V-6288
811. V-6333
812. V-6424
813. V-88056
814. V-89906
815. V-99013
816. V-99031

A dél vi dé ki vé reng zé sek kel kap cso la tos ira tok

817. A-1116
818. A-1117
819. A-1117/1
820. A-1117/2
821. A-1117/3
822. A-1117/4
823. A-1118
824. A-1119
825. K-657
826. O-9324
827. P-121
828. P-296
829. P-417
830. P-418
831. V-101683
832. V-118117
833. V-146090
834. V-15911/8
835. V-25591
836. V-32000/13
837. V-32304
838. V-47629
839. V-88270

Az et ni kai ki sebb sé gek ül dö zé sé vel kap cso la tos ira tok

840. V-57690
841. V-60568
842. V-60724

Ja cob son

843. zárt VII/13/1 - V-101890/1
844. zárt VII/13/2 - V-101890
845. zárt VII/13-a - V-101890/2
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846. zárt VII/13-b - V-101890/3

847. zárt VII/13-c - V-101890/4

848. zárt VII/13-d - V-101890/4-a

849. zárt VII/13-e - V-101890/5

850. zárt VII/13-f - V-101890/6

851. zárt VII/13-g - V-101890/6-a

852. zárt VII/13-h - V-101890/7

Jo int

853. zárt VI/31 - V-150266

854. zárt VII/14 - O-195

855. zárt VII/14-a - O-195/2

Nem zet gya lá zás

856. P-1258/2

857. P-1270

Po li ti kai ül dö zé sek kel kap cso la tos ira tok

858. A-1109

859. A-1111

860. A-1112

861. A-1280

862. A-1310

863. A-2001

864. A-2001/1

865. A-2001/2

866. A-2001/3

867. A-2001/4

868. A-2001/5

869. A-2001/6

870. A-2126/21

871. A-779

872. A-779/1

873. A-779/10

874. A-779/11

875. A-779/12

876. A-779/13

877. A-779/14

878. A-779/15

879. A-779/16

880. A-779/2

881. A-779/3

882. A-779/4

883. A-779/5

884. A-779/6

885. A-779/7

886. A-779/8

887. A-779/9

888. O-11541

889. P-1220

890. V-104358

891. V-116356

892. V-145705

893. V-145705/1

894. V-145971

895. V-145975

896. V-145977

897. V-146243

898. V-146243/1

899. V-146344

900. V-146344/1

901. V-146344/a

902. V-33211

903. V-57025

904. V-57850

905. V-58276

906. V-60097

907. V-60221

908. V-60286

909. V-60297

910. V-60409

911. V-60521

912. V-60535

913. V-60625

914. V-60635

915. V-60694

916. V-60701

917. V-60738

918. V-60751

919. V-60814

920. V-60838

921. V-60966

922. V-60997

923. V-6835

924. V-77545

925. V-98270”

4. §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 15.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

mi nisz ter
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A Kormány
221/2007. (VIII. 23.) Korm.

rendelete

a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult
rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein

ezen év elsõ hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvíz 
 miatt keletkezett károk enyhítésérõl  szóló

155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban meg ha tá ro zott 
fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Ma gyar or szág fo lyó in 2006 ta va szán ki ala kult rend -
kí vü li ár víz, valamint az or szág egyes te rü le te in ezen év
elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke zett je len tõs bel víz  miatt ke let -
ke zett ká rok eny hí té sé rõl  szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé -
szül ki:

„4/A.  § (1) A 2006 ta va szán ki ala kult rend kí vü li ár víz,
valamint a 2006. év elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke zett je len -
tõs bel víz  miatt ke let ke zett ká rok eny hí té sé vel össze füg -
gés ben ke let ke zett tá mo ga tá si több let igé nyek ki elé gí té sét
biz to sí tó, a 2007. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta -
lé ká ból szár ma zó 82 721 ezer fo rint össze gû for rást azon
ön kor mány za tok igé nyel he tik, ame lyek át cso por to sí tá si
igé nyét a me gyei új já épí té si bi zott ság 2007. ja nu ár 10-ig
meg küld te az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter nek, és ame lyek igé nyé nek jog sze rû sé gé rõl – az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium meg ke re sé sé -
re – a me gyei új já épí té si bi zott ság nyi lat ko zott.

(2) Az ön kor mány zat az (1) be kez dés sze rin ti fel té te lek -
nek meg fe le lõ tá mo ga tá si igé nyét az e ren de let mel lék le te
sze rin ti adat lap nak az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si 
Mi nisz té ri um hoz 2007. szep tem ber 21-ig tör té nõ meg kül -
dé sé vel tart hat ja fenn. A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.
Az ön kor mány zat ál tal az adat la pon fel tün te tett igény nem
ha lad hat ja meg a me gyei új já épí té si bi zott ság ál tal a te le -

pü lés vo nat ko zá sá ban az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um nak az (1) be kez dés sze rint jel zett
igényt.

(3) A tá mo ga tá si igé nyek fe lül vizs gá la tát köve tõen a tá -
mo ga tás ról az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter 2007. ok tó ber 5-ig dönt.

(4) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról az Ön kor mány za ti és Te -
rü let fej lesz té si Mi nisz té rium 2007. ok tó ber 15-ig gon dos -
ko dik.

(5) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra a 6.  § (6) be kez dé sét
kell al kal maz ni az zal, hogy a tá mo ga tás el szá mo lá sá ra vo -
nat ko zó tá mo ga tot tan kén ti té te les el szá mo lás be nyúj tá sá -
nak ha tár ide je a kö vet ke zõ évre át hú zó dó hely re ál lí tá si
mun ká la tok ese tén 2008. no vem ber 30-a.

(6) A már el vég zett hely re ál lí tá si, új já épí té si mun ká la -
tok ese tén ki zá ró lag hi te les szám la el le né ben ad ha tó tá mo -
ga tás.

(7) Az ön kor mány zat az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás 
ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról a tárgy év ben de cem ber
31-i ha tár nap pal a min den ko ri zár szám adás ke re té ben és
rend je sze rint kö te les el szá mol ni.”

2.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti mel lék let tel egé -
szül ki.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg a ha tá lyát vesz ti az R. 4.  §-ának
(3) be kez dé se.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján a ha tá lyát vesz ti.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 15.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 221/2007. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

[Mel lék let a 155/2006. (VII. 26.) Korm. ren de let hez]

Igénybejelentõ adatlap
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Ká ro so dott
in gat lan fek vé se
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hrsz.)

A ká ro so dott
in gat lan ban lakó
tu laj do nos neve

A ká ro so dott in gat lan A 2006. jú ni us
14-ig el vég zett

kár fel mé rés
alap ján a kár
be csült ér té ke
(ezer forint)
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter, valamint a földmûvelésügyi

és vidékfejlesztési miniszter
21/2007. (VIII. 23.) MeHVM–FVM

együttes rendelete

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból,

valamint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközbõl
származó támogatásokhoz kapcsolódó egyes fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 24.  §-ának (9) be kez dé sé ben ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény
53.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ben, a
 Miniszterelnöki Hi va tal ról, valamint a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 2.  §-ának e) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kör ben, a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ál la pí tott fel adat kör ben – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
minisz terrel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény) 1. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott

a) a XIX. EU In teg rá ció fe je zet 2. cím 1. al cím I. Nem -
ze ti Fej lesz té si Terv, a 2. cím 4. al cím az Új Ma gyar or szág
Fej lesz té si Terv fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra;

b) a kö vet ke zõ fe je ze tek EU In teg rá ció fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány za tok ra:

ba) X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet 9. cím, 7. al cím,
bb) XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -

rium fe je zet 13. cím, 1. és 3. al cím,
bc) XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -

té rium fe je zet 11. cím,
bd) XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fe je -

zet 26. cím,
be) XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium

fe je zet 11. cím,

bf) XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium fe je zet
12. cím,

bg) XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té rium fe je zet 11. cím,
bh) XXVI. Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium fe je -

zet 17. cím, 1. és 3. al cím;
c) a fe je zet rend szer ke ze ti vál to zá sai  miatt meg ál la pí -

tott új elõ irány za tok ra;
d) valamint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 

217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ámr.) 46.  §-ának (5) be kez dé se alap ján év köz ben meg ál -
la pí tott új elõ irány za tok ra.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ér vé nye sí tés: az Ámr. 135.  §-ának (3)–(6) be kez dé -

sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség;
b) kö te le zett ség vál la lás: az Ámr. 134.  §-ának (1)–(8),

(11), illetve (13)–(15) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé -
keny ség;

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

d) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé se: az Ámr.
134.  §-ának (9)–(12) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé -
keny ség;

e) kom po nens: egy in téz ke dés nek a prog ram ki egé szí tõ
do ku men tum ban meg ha tá ro zott ele me;

f) tá mo ga tá si konst ruk ció: egy pá lyá za ti ki írás, illetve
egy vagy több ha son ló cél lal meg va ló su ló ki emelt pro jekt,
illetve nagy pro jekt;

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

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

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

j) ala pok: az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap, az
Euró pai Szo ciá lis Alap, a Ko hé zi ós Alap, a 2004–2006
prog ra mo zá si idõ szak vo nat ko zá sá ban az elõ zõek ben fel -
so rol ta kon kí vül az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és 
Ga ran cia Alap, valamint a Ha lá sza ti Ori en tá ci ós Pénz ügyi
Esz köz.

(2) A 2.  § (1) be kez dé sé ben nem sze rep lõ fo gal mak az
Euró pai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló, és egyes nem zet kö zi meg -
ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott prog ra mok mo ni tor ing
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló
102/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let ben, a Nem ze ti Fej lesz -
té si Terv ope ra tív prog ram jai, az EQUAL Kö zös sé gi Kez -
de mé nye zés prog ram és a Ko hé zi ós Alap pro jek tek tá mo -
ga tá sá nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá -
si, szám vi te li és el len õr zé si rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 
360/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let ben, az Euró pai Unió
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struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá -
mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl
 szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), a 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak ban az Euró pai
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap -
ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá -
sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
ren de let ben, a 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az
Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo -
ciá lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá -
sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in -
téz mé nye i rõl  szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let ben, 
a 2007–2013 idõ szak ban az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si 
Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak ál ta lá nos 
el já rá si sza bá lya i ról  szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM együt tes ren de let ben, valamint az Ámr.-ben 
fog lalt meg ha tá ro zá sok sze rint ér tel me zen dõk.

Elõirányzatonkénti eljárási és hatásköri szabályok

3.  §

Az 1.  § a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok
fel hasz ná lá sa so rán e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott in téz ke dé sek, illetve kom po nen sek, illetve tá mo ga tá si 
konst ruk ci ók ese té ben, a mel lék let ben meg ha tá ro zott ked -
vez mé nye zet tek szá má ra fej lesz té si tá mo ga tás pá lyáz ta tás
nél kül nyújt ha tó. A tá mo ga tás meg íté lé sét ez eset ben is
meg kell elõz nie a pro jekt ja vas lat ki dol go zá sá nak és ér té -
ke lé sé nek.

4.  §

Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok vo nat ko zá sá -
ban az 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zot tak, valamint az 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott a XV. fe je zet 26. cím 2. al cím
Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val meg va ló su ló köz le ke dé si
pro jek tek és a XVI. fe je zet 11. cím 2. al cím Ko hé zi ós Alap 
tá mo ga tá sá val meg va ló su ló kör nye zet vé del mi pro jek tek
elõ irány za ta i nak ki vé te lé vel:

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

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az OP IH ve ze tõ
ja vas la tá ra, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (a továb -
biak ban: NFÜ) gaz da sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se 
ál tal írás ban ki je lölt sze mély, az 1.  § b) pont já nak bc) al -
pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az OP IH pénz ügyi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

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

d) ér vé nye sí tõ: az OP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban 
ki je lölt sze mély, az Ámr. 135.  §-ának (4) be kez dé sé ben
elõ írt kép zett ség gel ren del ke zõ sze mély;

e) utal ványt el len jegy zõ: az OP IH ve ze tõ ja vas la tá ra,
az NFÜ gaz da sá gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se ál tal
írás ban ki je lölt sze mély, az 1.  § b) pont já nak bc) al pont já -
ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok ese té ben az OP IH pénz -
ügyi ve ze tõ je, vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

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

A 2004–2006 programozási idõszakban
a Kohéziós Alapból származó támogatásokhoz
kapcsolódó költségvetési elõirányzatok eljárási

és hatásköri szabályai

5.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban az 1.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott a XV. fe je zet 26. cím 2. al cím Ko hé zi ós Alap tá -
mo ga tá sá val meg va ló su ló köz le ke dé si pro jek tek és a
XVI. fe je zet 11. cím 2. al cím Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá -
val meg va ló su ló kör nye zet vé del mi pro jek tek ese té ben
éven te, illetve új pro jekt in dí tá sa kor vagy már fo lya mat -
ban levõ pro jekt mó do sí tá sa kor a Ko hé zi ós Alap köz re mû -
kö dõ szer ve zet nek az Ámr. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott és az Ámr. 5. szá mú mel lék le -
té ben rész le te zett „Fi nan szí ro zá si Alap ok mány ISPA for -
rás ból/Ko hé zi ós Alap ból Szár ma zó Tá mo ga tás sal Meg -
valósuló Pro jek tek re” do ku men tu mot (a továb biak ban:
 Finanszírozási Alap ok mány) kell a (2) be kez dés ben fog -
lal tak sze rint el ké szí te ni.

(2) A Fi nan szí ro zá si Alap ok mánnyal kap cso la to san:
a) ki töl tõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet, illetve a ked vez -

mé nye zett ve ze tõ je ál tal írás ban ki je lölt sze mély;
b) ,,Kö te le zett ség vál la ló alá írá sa” he lyén alá író: a

 Finanszírozási Alap ok mány 5. pont já ban meg ha tá ro zott
elõ irány zat fö löt t ren del ke zõ sze mély;

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

d) jó vá ha gyó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
fel ha tal ma zott sze mély.

(3) Az (1) be kez dés sze rint ki töl tött do ku men tum egy,
a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) ál tal
alá írt pél dá nyát a Kincs tár kö te les a Ko hé zi ós Alap Irá nyí -
tó Ha tó sá gá nak (a továb biak ban: KA IH) meg kül de ni.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány za tok
vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a Fi nan szí ro zá si Alap ok mány
5. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint a köz re mû kö dõ szer -
ve zet ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá -
gi ügye kért fe le lõs el nök he lyet te se vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély;
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c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Fi nan szí ro zá si Alap ok -
mány 7. pont já ban a ki töl tés kor meg ha tá ro zott sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je ál tal
írás ban ki je lölt, az Ámr. 135.  §-ának (4) be kez dé sé ben
elõ írt kép zett ség gel ren del ke zõ sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet 
pénz ügyi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je,
illetve a Fi nan szí ro zá si Alap ok mány 7. pont já ban a ki töl -
tés kor meg ha tá ro zott sze mé lyek.

Záró rendelkezések

6.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, valamint

Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok hoz kap cso ló -
dó költ ség ve té si elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 6/2005. (III. 23.) TNM–FMM–FVM–
GKM–KvVM–PM–TNM együt tes ren de let, valamint az
Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, valamint Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó költ ség -
ve té si elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 6/2005. (III. 23.) TNM–FMM–FVM–GKM–
KvVM–PM–TNM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról szóló
10/2006. (XI. 3.) MeHVM–SZMM–FVM–GKM–
KvVM–PM együt tes ren de let.

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

Bu da pest, 2007. jú ni us 28.

Dr. Szil vá sy György s. k., Gráf Jó zsef s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz ter mi nisz ter
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Melléklet a 21/2007. (VIII. 23.) MeHVM–FVM együttes  rendelethez

Intézkedések, komponensek, illetve kedvezményezettek, amelyek esetében, illetve amelyek számára fejlesztési
támogatás pályáztatás nélkül nyújtható

Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram

Tér sé gi inf ra struk tú ra és te le pü lé si
kör nye zet fej lesz té se

– –

A hu mán erõ for rás-fej lesz tés re gi o ná -
lis di men zi ó já nak erõ sí té se

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil
szer ve ze tek ka pa ci tás épí té se

Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta -
tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont; 
Re gi o ná lis közi gaz ga tá si hi va ta lok1. Kom po nens: A he lyi köz igaz ga tás

ka pa ci tás épí té se kép zé si prog ra mok
ré vén

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil
szer ve ze tek ka pa ci tás épí té se

VÁTI Kht.

2. Kom po nens: A te rü let fej lesz tés ben 
érin tett in téz mé nyek, valamint a ci vil
sze rep lõk ka pa ci tás épí té se

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil
szer ve ze tek ka pa ci tás épí té se

Re gi o ná lis fej lesz té si ügynök sé gek,
Ba la ton In teg rá ci ós Kht.

3. Kom po nens: Re gi o ná lis és kis tér -
sé gi szin tû együtt mû kö dé sek ösz tön -
zé se
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Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

3.2. He lyi fog lal koz ta tá si kez de mé -
nye zé sek tá mo ga tá sa

Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít -
vány

3. Kom po nens: A he lyi fog lal koz ta tá -
si kez de mé nye zé sek hosszú távú
fenn tart ha tó sá gá hoz szük sé ges szak -
mai ka pa ci tá sok ki épí té se és meg erõ -
sí té se

3.4. Ré gió spe ci fi kus szak mai kép zé -
sek tá mo ga tá sa

Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra,
ke res ke del mi és ipar ka ma rák

1. Kom po nens: A re gi o ná lis mun ka -
erõ pi a ci ke res let és kí ná lat kö zöt ti
össz hang erõ sí té se

3.4. Ré gió spe ci fi kus szak mai kép zé -
sek tá mo ga tá sa

VÁTI Kht.

2. Kom po nens: Szak kép zé si és szak -
mai to vább kép zé si prog ra mok le bo -
nyo lí tá sa

Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram, XV. GKM

Be ru há zá sösz tön zé si elõ irány zat 1.3. Pro-ak tív be ru há zá sösz tön zé si
 tanácsadás

Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de lem -
fej lesz té si Kht. (ITDH)

Kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té -
se elõ irány zat

2.2. Vál lal ko zói kul túr a és is me re tek
fej lesz té se /
2.2.1. Alap szin tû ta nács adás kom po -
nens

He lyi vál lal ko zói köz pon tok

Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram, XVI. KvVM

Kör nye zet vé del mi elõ irány zat 1.5. Ter mé szet vé de lem és fenn tart ha -
tó ár víz vé de lem;

1.5. Nem ze ti Park Igaz ga tó sá gok,
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó sá gok, Víz ügyi és Kör nye zet vé del -
mi Köz pon ti Igaz ga tó ság

1.6. A le ve gõ szennye zés és a zaj -
terhelés mé ré se

1.6. Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé -
del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek;
Buda pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta;
Kör nye zet vé del mi és Vízgazdálko -
dási Ku ta tó In té zet

Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram, XV. GKM

Köz le ke dé si inf ra struk tú ra fej lesz té se 
elõ irány zat

2.1. A fõ út há ló zat mû sza ki szín vo na -
lá nak eme lé se;

2.1. NA Zrt.

2.2. Kör nye zet ba rát köz le ke dé si
infra struktúra fej lesz té se

2.2. MÁV ZRt; Észak-Du nán tú li Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó -
ság (ÉDUKÖVIZIG)

Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram

Ak tív mun ka erõ pi a ci po li ti kák tá mo -
ga tá sa

1.1. A mun ka nél kü li ség meg elõ zé se
és ke ze lé se /
1.1.1. Mun ka nél kü li és inak tív sze -
mé lyek tar tós mun ka nél kü li vé vá lá sá -
nak meg elõ zé se, mun ka erõ pi a ci
in teg rá ci ó juk elõ se gí té se

Re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok

1.2. ÁFSZ mo der ni zá ci ó ja /
1.2.1. ÁFSZ mo der ni zá ci ó ja

Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal,
to váb bá re gi o ná lis mun ka ügyi köz -
pon tok
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Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

Tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de -
lem a mun ka erõ pi ac ra tör té nõ be lé pés 
se gít sé gé vel

2.1. Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók
esély egyen lõ sé gé nek biz to sí tá sa az
ok ta tá si rend szer ben /
2.1.1. A hát rá nyos hely ze tû, el sõ sor -
ban a roma és sa já tos ne ve lé si igé nyû
gyer me kek, ta nu lók ok ta tá sá ban érin -
tett szak em be rek kép zé se, az in teg rá -
ci ós ok ta tás sal kap cso la tos ok ta tá si
prog ra mok ki fej lesz té se

„Su li No va” Köz ok ta tás-fej lesz té si és
Pe da gó gus-to vább kép zé si Köz hasz nú 
Tár sa ság

2.2. A tár sa dal mi be fo ga dás elõ se gí -
té se a szo ciá lis te rü le ten dol go zó
szak em be rek kép zé sé vel, valamint a
szo ciá lis és mun ka ügyi szol gál ta tá sok 
együtt mû kö dé si mo dell jé nek ki dol go -
zá sá val

Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té -
zet, Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va -
tal

Egész éle ten át tar tó ta nu lás és al kal -
maz ko dó ké pes ség tá mo ga tá sa

3.1. Az egész éle ten át tar tó ta nu lás -
hoz szük sé ges kész sé gek, ké pes sé gek 
és kom pe ten ci ák fej lesz té se /
3.1.1. Pe da gó gu sok és ok ta tá si szak -
ér tõk fel ké szí té se kom pe ten cia ala pú
kép zés és ok ta tás fel ada ta i ra

„Su li No va” Köz ok ta tás-fej lesz té si és
Pe da gó gus-to vább kép zé si Köz hasz nú 
Tár sa ság, Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ
In té zet, Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál -
ta tó Kht.

3.2. A szak kép zés tar tal mi, mód szer -
ta ni és szer ke ze ti fej lesz té se /
3.2.1. Új szak kép zé si szer ke zet ki ala -
kí tá sa

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép -
zé si In té zet, Edu ca tio Tár sa dal mi
Szol gál ta tó Kht., Aper tus Köz ala pít -
vány

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej -
lesz té se /
3.5.1. Kor sze rû fel nõtt kép zé si mód -
sze rek ki dol go zá sa és al kal ma zá sa

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép -
zé si In té zet, Fog lal koz ta tá si és Szo -
ciá lis Hi va tal, Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pon tok

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej -
lesz té se /
3.5.2. In téz mény há ló zat ki ala kí tá sa a
hát rá nyos hely ze tû fel nõt tek di gi tá lis
ok ta tá sá nak és szak mai kép zé sé nek
tá mo ga tá sá ra és fog lal koz ta tá suk elõ -
se gí té sé re

Aper tus Köz ala pít vány

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej -
lesz té se /
3.5.3. Lépj egyet elõ re

Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal

Az ok ta tá si, szo ciá lis és egész ség ügyi 
inf ra struk tú ra fej lesz té se

4.3. Egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej -
lesz té se az el ma ra dott ré gi ók ban /
4.3.1. Re gi o ná lis egész ség cent rum
mo dell in téz mény lét re ho zá sa

Deb re ce ni Egye tem Or vos és Egész -
ség tu do má nyi Cent rum

Vég re haj tás Ope ra tív Prog ram

1–2. pri o ri tás Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség,
Pénz ügy mi nisz té rium, KEHI



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

90/2007. (VIII. 23.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  §

(1) Az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„a) te rü le ti szak ta nács adá si köz pont (a továb biak ban:

TSzK): olyan, Ma gyar or szá gon vagy az Euró pai Unió más
tag ál la má ban be jegy zett, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té rium (a továb biak ban: FVM) ál tal akk re -
di tált és nyil ván tar tott szer ve zet, amely a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk és er dõ gaz dál ko dók meg ren de lé sé re, a ve lük kö -
tött meg álla po dás alap ján, a ha zai és kö zös sé gi jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott – és a kö zös sé gi, illetve a nem ze ti
tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján tá mo ga -
tás ban ré sze sít he tõ – szak ta nács adói szol gál ta tást vé gez a
tá mo ga tás ra jo go sult ré szé re, köz vet le nül a TSzK szék he -
lyén, vagy az ál ta la te rü le ti kor lá to zá sok nél kül mû köd te -
tett, szol gál ta tá si vég pon to kon;”

(2) Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„c) be jegy zett szak ta nács adó: a Szak ta nács adói Név -

jegy zék rõl  szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM ren de let 1.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti név jegy zék ben vagy a Nem ze ti Vi -
dék fej lesz té si Terv hez kap cso ló dó Ta nács adói Név jegy -
zék rõl  szóló 65/2005. (VII. 4.) FVM ren de let sze rin ti név -
jegy zék ben sze rep lõ szak ta nács adó, illetve ta nács adó;”

2.  §

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

„(1) A szak ta nács adá si szol gál ta tás ese tén a tá mo ga tá si
összeg meg ál la pí tá sa egy nap tá ri év ben az 5.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ügy fe len ként a 2. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ ha tár ér té kek figye lembe véte lével tör té nik.
Az euró pai mé ret egy ség (a továb biak ban: EUME) meg ha -
tá ro zá sa kor a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lyai ér vé nye sek.
Ker té sze ti ter me lõ ese tén csak ker té sze ti te vé keny sé ge
alap ján szá mí tott EUME ve he tõ figye lembe.”

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

„(5) Nem tá mo gat ha tó az olyan TSzK-val kö tött szol -
gál ta tá si szer zõ dé sen ala pu ló tá mo ga tá si ké re lem, amely
40 000 fo rin tot – er dõ gaz dál ko dó ügy fél ese té ben
20 000 fo rin tot – el nem érõ össze gû tá mo ga tás igény lé sé re 
irá nyul.”

3.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult
a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ,
b) az er dõ gaz dál ko dó,
c) a ker té sze ti ter me lõ

[a továb biak ban az a)–c) pon tok együtt: ügy fél], ha a
TSzK-val a 3.  § sze rin ti cél te rü le tek re leg fel jebb egy nap -
tá ri évre  szóló szol gál ta tói szer zõ dést köt a 3. szá mú mel -
lék let ben sze rep lõ – a mi ni má li san szük sé ges ada to kat tar -
tal ma zó – szer zõ dés min ta alap ján.”

(2) Az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek aa) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ügy fél – to váb bi jo go sult sá gi fel té tel ként – a szak ta -
nács adá si szol gál ta tás hoz kap cso ló dó tá mo ga tást csak
ab ban az eset ben ve he ti igény be, ha nem mi nõ sül be jegy -
zett szak ta nács adó nak, és

a) me zõ gaz da sá gi ter me lõ ként]
„aa) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ le zárt

gaz da sá gi év ben – me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gét a tárgy -
év ben kez dõ ügy fél ese té ben a tárgy év ben – a gaz da sá gá -
nak mé re te leg alább 2 EUME;”

(3) Az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az ügy fél – to váb bi jo go sult sá gi fel té tel ként – a szak ta -
nács adá si szol gál ta tás hoz kap cso ló dó tá mo ga tást csak
ab ban az eset ben ve he ti igény be, ha nem mi nõ sül be jegy -
zett szak ta nács adó nak, és)

„c) ker té sze ti ter me lõ ként a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ le zárt gaz da sá gi év ben – ker té sze ti te vé -
keny sé gét a tárgy év ben kez dõ ügy fél ese té ben a tárgy év -
ben – a gaz da sá gá nak a ker té sze ti te vé keny sé ge alap ján
szá mí tott mé re te leg alább 1 EUME.”

(4) Az R. 5.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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(Az ügy fél a tá mo ga tás igény be vé te lé re ak kor jo go sult,
ha)

„b) egy nap tá ri év ben csak egy TSzK-val kö tött egy
szol gál ta tói szer zõ dés re, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jo go sult sá gi jog cí mek egyi ke alap ján nyújt be tá mo -
ga tá si ké rel met,”

4.  §

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

„(1) Az ügy fél a tá mo ga tá si ké rel mét a TSzK in teg rált
rend sze rén ke resz tül nyújt hat ja be. A TSzK a vele szol gál -
ta tá si szer zõ dést kö tött ügy fe lek tá mo ga tá si ké rel me it

a) a 2007. év ben a 2007. évre  szóló szer zõ dé sek re: az
Irá nyí tó Ha tó ság ál tal – a te rü le ti szak ta nács adá si köz pon -
tok akk re di tá ci ó já ról  szóló – köz le mény ben meg ha tá ro -
zott idõ pont tól szep tem ber 15-ig,

b) a 2008. év tõl kez dõ dõ en éven te
ba) tárgy évi szer zõ dé sek re: ja nu ár 1-jé tõl 31-ig,
bb) tárgy évi szer zõ dé sek re: má jus 1-jé tõl 31-ig,
bc) kö vet ke zõ évi szer zõ dé sek re: no vem ber 1-jé tõl

30-ig
gyûj ti be.”

(2) Az R. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si idõ pont já nak a
TSzK ál tal össze sí tett tá mo ga tá si ké re lem MVH ki ren delt -
ség ré szé re tör té nõ be nyúj tá sá nak idõ pont ja te kin ten dõ.”

(3) Az R. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A tá mo ga tá si ké re lem a TSzK-val kö tött szol gál ta -
tá si szer zõ dés kö te le zõ mel lék le tét ké pe zi. Az ügy fél tá -
mo ga tá si ké rel mé nek a TSzK ál tal el len jegy zett má sod pél -
dá nyát a TSzK az ügy fél ren del ke zé sé re bo csát ja. A TSzK
fo lya ma to san ve ze tett nap ló ban kö te les nyil ván tar ta ni a
szer zõ dé sek meg kö té sét és az ügy fe lek tá mo ga tá si ké rel -
me it a dá tu mok fel tün te té sé vel.”

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

„(6) A TSzK az össze sí tett tá mo ga tá si ké rel me ket, az
(1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na pon 
be lül be nyújt ja az MVH ré szé re. A TSzK az össze sí tett tá -
mo ga tá si ké rel mek MVH ré szé re tör té nõ be nyúj tá sá ért tel -
jes körû anya gi fe le lõs ség gel tar to zik.”

5.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § A tá mo ga tá si ké rel me ket a TSzK kvó tá já nak

figye lembe véte lével az MVH a Tv. 32.  §-ának (1) be kez -
dés b) pont ja sze rint, a TSzK és az ügy fél kö zött lét re jött

szol gál ta tá si szer zõ dés dá tu ma sze rin ti sor rend alap ján bí -
rál ja el az zal, hogy a 15 000 euro vagy an nál na gyobb
össze gû köz vet len ki fi ze tés tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy -
fe lek a bí rá lat so rán el sõbb sé get él vez nek.”

6.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ki fi ze té si ké rel met az az ügy fél nyújt hat be, aki
ren del ke zik az MVH ál tal ki bo csá tott szak ta nács adá si
szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez nyúj tan dó tá mo ga tá si ké -
rel met jó vá ha gyó tá mo ga tá si ha tá ro zat tal. Tárgy évi tá mo -
ga tá si ha tá ro zat tal oda ítélt tá mo ga tá si összeg re leg ké sõbb
a kö vet ke zõ év elsõ ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ sza -
ká ban nyújt ha tó be ki fi ze té si ké re lem.”

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

„(2) Az ügy fél a ki fi ze té si ké rel mét a TSzK in teg rált
rend sze rén ke resz tül nyújt hat ja be. A TSzK a vele szol gál -
ta tá si szer zõ dést kö tött ügy fe lek ki fi ze té si ké rel me it

a) a 2007. év ben no vem ber 1–30.,
b) a 2008. év tõl kez dõ dõ en éven te
ba) ja nu ár 1–31.,
bb) áp ri lis 1–30.,
bc) jú li us 1–31.,
bd) ok tó ber 1–31.

kö zött gyûj ti be.”

(3) Az R. 8.  §-ának (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A TSzK a vele szol gál ta tá si szer zõ dést kö tött ügy -
fe lek ki fi ze té si ké rel me it össze sít ve nyújt ja be a TSzK
szék he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes MVH ki ren delt ség -
hez. A ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ pont já nak a TSzK
ál tal össze sí tett ki fi ze té si ké re lem MVH ki ren delt ség ré -
szé re tör té nõ be nyúj tá sá nak idõ pont ja te kin ten dõ. A TSzK 
fo lya ma to san ve ze tett nap ló ban kö te les nyil ván tar ta ni az
ügy fe lek ki fi ze té si ké rel me it. Az ügy fél ki fi ze té si ké rel -
mé nek a TSzK ál tal el len jegy zett má sod pél dá nyát a TSzK
az ügy fél ren del ke zé sé re bo csát ja.

(5) A TSzK az össze sí tett ki fi ze té si ké rel me ket a (2) be -
kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na pon be lül 
be nyújt ja az MVH ré szé re.

(6) A ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell az igény be
vett szak ta nács adá si szol gál ta tás tel je sí té sét iga zo ló pénz -
ügyileg ren de zett bi zony lat(ok) (a továb biak ban: bi zony -
lat) má so la tát. A TSzK fe le lõs a szak ta nács adá si napló ve -
ze té sé ért, amely ben a szak ta nács adá si szol gál ta tás tel je sí -
té sé nek min den ese mé nye fel tün te tés re ke rül, és amely nek 
be jegy zé se it az ügy fél és a szak ta nács adó alá írá sá val iga -
zol ja. A napló kö te le zõ tar tal ma: a szer zõ dés szá ma, a
TSzK, a szak ta nács adó, valamint az ügy fél neve, re giszt rá -
ci ós szá ma, a szol gál ta tás he lye, idõ pont ja, idõ tar ta ma,
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mód ja, a szol gál ta tás – 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott – kód szá ma és rö vid le írá sa. A TSzK kö te les a nap lót
öt évig meg õriz ni, és ellen õr zés ese tén be mu tat ni.”

7.  §

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

„(1) Ha az ügy fél az 5.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, a tá mo -
ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.”

(2) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem ben a szol gál ta -
tás tar tal ma és a szol gál ta tás díja kö zött je len tõs arány ta -
lan ság áll fenn, az MVH szak ér tõi vizs gá la tot ve het igény -
be az FVM VKSZI-tõl, amely nek ered mé nyé tõl füg gõ en a
tá mo ga tá si ké re lem el uta sí tás ra ke rül het.”

8.  §

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

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

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

9.  §

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

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

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez

[1. szá mú mel lék let az 52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let hez]

Azo no sí tó kód SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Cél te rü let
a ren de let

3.  §-a sze rint

Szán tó föl di nö vény ter mesz tés

Ntc1 Ener ge ti kai terv ké szí tés (1) c)

Ntc2 Gé pe sí té si terv ké szí tés (1) c)

Ntc3 Kör nye zet vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Ntc4 Köz re mû kö dés táb la törzs könyv ve ze tés ben (kom plex elem zé sek kel), GN ve ze té sé vel kap cso la -
tos ta nács adás

(1) c)

Ntc5 Köz vet len tá mo ga tá si ké re lem el ké szí té se (1) c)

Ntc6 Nö vény vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Ntc7 Öko ló gi ai nö vény ter mesz tés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Ntc8 Táp anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Ntc9 Tech no ló gi ai ter vek mû ve le ten ként (tá ro lás is) (1) c)

Ntc10 Ter mesz tés tech no ló gia ké szí té se (1) c)

Ntc11 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó) (1) c)

Ntc12 Víz gaz dál ko dás (1) c)

Ntc13 Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat (JMGy) (1) c)

Nta1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5. kö ve tel mény) (1) a)

Nta2 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és 4. kö ve tel mény) (1) a)

Nta3 Nö vény vé de lem 23.4 (köl csö nös meg fe lel te tés 9. kö ve tel mény) (1) a)

Nta4 He lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot, he lyes gaz dál ko dá si gya kor lat 23.7 (1) a)

Ntb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Ál lat te nyész tés

Átc1 Ál lat ál lo mány-nyil ván tar tás, vál to zá si terv ké szí tés (1) c)

Átc2 Ál lat egész ség ügyi ta nács adás (1) c)

Átc3 Ál lat jó lé ti ta nács adás (1) c)
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Azo no sí tó kód SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Cél te rü let
a ren de let

3.  §-a sze rint

Átc4 Fe jé si terv ké szí tés (1) c)

Átc5 Hi gi é ni ai terv ké szí tés (1) c)

Átc6 Kör nye zet ter he lés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Átc7 Köz vet len tá mo ga tá si ké re lem el ké szí té se (1) c)

Átc8 Le gel te té si terv ké szí tés (1) c)

Átc9 Öko ló gi ai ál lat te nyész tés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Átc10 Pá ro sí tá si terv ké szí tés (1) c)

Átc11 Ta kar má nyo zá si terv ké szí tés (1) c)

Átc12 Tar tás tech no ló gi ai terv ké szí tés (1) c)

Átc13 Te lep irá nyí tá si és ál lo mány ke ze lõ in for ma ti kai esz kö zök höz kap cso ló dó szak ta nács adás, rend -
szer kar ban tar tás, nyil ván tar tás

(1) c)

Átc14 Trá gya ke ze lé si ta nács adás (1) c)

Átc15 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó) (1) c)

Átc16 Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat (JMGy) (1) c)

Áta1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5. kö ve tel mény) (1) a)

Áta2 Ál lat te nyész tés 23.3 (köl csö nös meg fe lel te tés 6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. kö ve tel mény) (1) a)

Áta3 Ál lat egész ség ügy 23.6 (köl csö nös meg fe lel te tés 12., 13., 14. és 15. kö ve tel mény) (1) a)

Áta4 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és 4. kö ve tel mény) (1) a)

Átb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Ker té szet (zöld ség-, gyü mölcs-, szõ lõ-, dísz nö vény-, gyógy nö vény ter mesz tés)

Kec1 Kör nye zet vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Kec2 Köz re mû kö dés táb la törzs könyv ve ze tés ben (kom plex elem zé sek kel), GN ve ze té sé vel kap cso la -
tos ta nács adás

(1) c)

Kec3 Köz vet len tá mo ga tá si ké re lem el ké szí té se (1) c)

Kec4 Nö vény vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Kec5 Öko ló gi ai ter mesz tés tech ni ka (1) c)

Kec6 Szõ lõ ki vá gá si tá mo ga tás ké re lem ké szí té se (1) c)

Kec7 Szõ lõ szer ke zet át ala kí tó tá mo ga tá si ké re lem ké szí té se (1) c)

Kec8 Táp anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Kec9 Te le pí té si és faj ta vál tá si ta nács adás (1) c)

Kec10 Ter mesz tés tech no ló gia ké szí té se (1) c)

Kec11 Víz gaz dál ko dás (1) c)

Kec12 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó) (1) c)

Kec13 Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat (JMGy) (1) c)

Kea1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5. kö ve tel mény) (1) a)

Kea2 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és 4. kö ve tel mény) (1) a)

Kea3 Nö vény vé de lem 23.4 (köl csö nös meg fe lel te tés 9. kö ve tel mény) (1) a)

Kea4 He lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot, he lyes gaz dál ko dá si gyakorlat 23.7 (1) a)

Keb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Er dõ- és fa gaz dál ko dás

Erc1 Er dõ ér ték becs lés (1) c)

Erc2 Er dõ te le pí té si terv (1) c)

Erc3 Éves er dõ gaz dál ko dá si terv és el szá mo lás (1) c)

Erc4 Fa anyag ke ze lés (szám ba vé tel, ki adás stb.) (1) c)

Erc5 Ter mõ hely-fel tá rá si szak vé le mény (1) c)

Erc6 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem támogatható) (1) c)

Erc7 Er dõ gaz dál ko dó nyil ván tar tás ba vé te li eljárás (1) c)
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Azo no sí tó kód SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Cél te rü let
a ren de let

3.  §-a sze rint

Erc8 Üzem ter vek el ké szí té se, illetve ab ban való köz re mû kö dés (1) c)

Erc9 Ener gia erdõ ter ve zés (1) c)

Erc10 Vad kár-meg elõ zé si tech no ló gi ák ter ve zé se (1) c)

Erc11 Vad kár fel mé rés (1) c)

Era1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5. kö ve tel mény) (1) a)

Erb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Vad gaz dál ko dás

Vac1 Élõ hely fej lesz tés (1) c)

Vac2 Éves vad gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Vac3 Gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Vac4 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem támogatható) (1) c)

Vaa1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5. kö ve tel mény) (1) a)

Vab1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Föld ügyek (in gat lan-nyil ván tar tás, föld mé rés, föld vé de lem, föld mi nõ sí tés, bir tok ren de zés)

Föc1 Bir tok ren de zés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Föc2 Föld hasz ná la ti ügy in té zés Föld hi va tal nál (1) c)

Föc3 Föld hasz no sí tás, be le ért ve a te rep ren de zést meg ala po zó szak vé le ményt (1) c)

Föc4 Föld vé de lem mel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Föc5 GPS te rü let mé ré sen ala pu ló üze mi par cel la tér kép ké szí té se (a tá mo ga tás igény lé sek el ké szí té sé -
hez), par cel lán kén ti mé ré si jegy zõ könyv vel, illetve parcella vázlattal

(1) c)

Ter mék fel dol go zás

Tec1 A gaz da ság ban elõ ál lí tott mg-i mel lék ter mé kek és hul la dé kok hasz no sí tá sá val kap cso la tos
tanácsadás

(1) c)

Tec2 Ener gia ter me lés célú bio massza elõ ál lí tá sá val és el sõd le ges fel dol go zá sá val kap cso la tos
tanácsadás

(1) c)

Tec3 Me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti elsõd le ges élel mi sze rek fel dol go zá sa, hasz no sí tá sá val kap cso la tos
tanács adás

(1) c)

Tec4 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a pá lyá za tí rás nem támogatható) (1) c)

Tea1 Élel misz ter-biz ton ság 23.5 (köl csö nös meg fe lel te tés 11. kö ve tel mény) (1) a)

Tea2 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és 4. kö ve tel mény) (1) a)

Teb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Farm me nedzs ment

Fmc1 Üz le ti terv ké szí té se (1) c)

Fmc2 Ve ze tõi in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sa (1) c)

Fmc3 Pénz ügyi gaz dál ko dás sal kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Fmc4 Ál ta lá nos ag rár sza bá lyo zá si in for má ció szol gál ta tás, stra té gi ai jel le gû is me re tek, ak tu á lis té mák, 
új jog sza bá lyok gaz dál ko dó által kért témakörökben

(1) c)

Fmc5 Elekt ro ni kus adat szol gál ta tás (1) c)

Fmc6 Pá lyá zat fi gye lés (1) c)

Fmc7 Pá lyá za tok kal kap cso la tos éves je len té sek el ké szí té se (1) c)

Fmc8 Pénz for gal mi terv ké szí té se (Be vé tel-Ki adás) (1) c)

Fmc9 Anyag gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Ag ro tu riz mus

Agc1 Fa lu si tu riz mus fej lesz té si terv el ké szí té se (1) c)

Agc2 Fej lesz té si pro jekt ki dol go zá sa (1) c)

Ta laj vé de lem

Tvc1 Eró zió el le ni vé del met vagy te rep ren de zést meg ala po zó ta laj ta ni szakvélemény (1) c)

Tvc2 Híg trá gya el he lye zést meg ala po zó ta laj ta ni szak vé le mény (1) c)
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Azo no sí tó kód SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Cél te rü let
a ren de let

3.  §-a sze rint

Tvc3 Hu musz men té si ta laj ta ni szak vé le mény ké szí té se (1) c)

Tvc4 Re kul ti vá ci ós terv (1) c)

Tvc5 Szak sze rû ta laj min ta vé tel (GPS-es je lö lés sel), rajz zal egy be köt ve (1) c)

Tvc6 Szenny víz iszap ki he lye zé si szak vé le mény (1) c)

Tvc7 Ta laj ja ví tá si szak vé le mény (1) c)

Tvc8 Ön tö zés hez szük sé ges ta laj ta ni szak vé le mény (1) c)

Tvc9 Ül tet vény te le pí tést meg ala po zó ta laj ta ni szak vé le mény (1) c)

Tvc10 Víz ren de zést mega la po zó ta laj ta ni szak vé le mény (1) c)

Tva1 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és 4. kö ve tel mény) (1) a)

Tva2 He lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot, he lyes gaz dál ko dá si gyakorlat 23.7 (1) a)

Tvb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Vi dék fej lesz tés

Vfc1 Me zõ gaz da sá gi ter me lõk, er dõ gaz dál ko dók vi dék fej lesz té si prog ra mok ban való rész vé te lé vel
kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Vfc2 Te vé keny ség di ver zi fi ká lás (1) c)

2. számú melléklet a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez

[2. szá mú mel lék let az 52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let hez]

A támogatási összeg felsõ határa

1. Er dõ gaz dál ko dó ese tén:

Er dõ gaz dál ko dó er dõ te rü le té nek mé re te (ha) a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá nak idõpontjában

Tá mo ga tás össze gé nek fel sõ ha tá ra
(fo rint/ügy fél/nap tá ri év)

1–10  30 000

11–100  60 000

101< 190 000

2. Me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese tén:

Me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz da ság mé re te (EUME)
Tá mo ga tás össze gé nek fel sõ ha tá ra

(fo rint/ügy fél/nap tá ri év)

2–5  40 000

6–11  60 000

12–39 100 000

40–149 190 000

150< 300 000

3. Ker té sze ti ter me lõ ese tén:

Ker té sze ti ter me lõk ker té sze ti gaz da ság mé re te (EUME)
Tá mo ga tás össze gé nek fel sõ ha tá ra

(fo rint/ügy fél/nap tá ri év)

1–2  40 000

3–8  60 000

9–20 100 000

21–100 190 000

101< 300 000
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3. számú melléklet a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez

[3. szá mú mel lék let az 52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let hez]

SZAKTANÁCSADÁSI SZERZÕDÉS

(Az ÚMVP 114. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele jogcímre támogatás kizárólag érvényes szerzõdés
alapján igényelhetõ!)

Szer zõ dés szá ma:

I. Szer zõ dõ fe lek

Meg ren de lõ neve: ............................................................................................................................................................
Ter mé sze tes sze mély ese tén any ja neve: ....................................... szül. év: ............ hely: ...............................................
Szék hely/lak hely ir.sz.: ....................... hely ség: ................................................... me gye: ............................................
 utca: .............................................................................................................. ház szám: ...............................................
Te le fon/te le fax szá ma: .......................................................................................................................................................
Le ve le zé si címe (ha a fen ti tõl el tér) ir.sz.: ........................... hely ség: .............................................................................
 me gye: ................................................................ utca: ......................................................... ház szám: ...................
Re giszt rá ci ós szá ma a 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze rint: ....................................................................................
Gaz da ság mé re te (me zõ gaz da sá gi ter me lõ és ker té sze ti ter me lõ ese té ben): ......................................................... EUME
Er dõ gaz dál ko dó üze mi te rü le te: ............................ ha
2007-ben in du ló vál lal ko zás (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be):  igen   nem 
Cég be jegy zés, vál lal ko zói iga zol vány vagy õs ter me lõi iga zol vány szá ma: .....................................................................
Adó szá ma: ........................................................................... Adó azo no sí tó jele: ...........................................................
Bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................................
Szám la ve ze tõ neve és címe: ..............................................................................................................................................
Meg ren de lõ a szol gál ta tást: er dõ gaz dál ko dó ként , me zõ gaz da sá gi ter me lõ ként , ker té sze ti ter me lõ ként 
ve szi igény be (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be – csak egy le he tõ ség je löl he tõ meg!)
Gaz dál ko dá si for ma (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be):
õs ter me lõ , egyé ni vál lal ko zó , csa lá di gaz da ság , tár sas vál lal ko zás , ön kor mány za ti költ ség ve té si
szerv , egyéb költ ség ve té si szerv , tár sas ön szer ve zõ dés 

Szol gál ta tó TSzK neve: ....................................................................................................................................................
TSzK akk re di tá ci ós szá ma: ...............................................................................................................................................
Címe, ir.sz.: .......................... hely ség: ................................................................. me gye: ..............................................
 utca: .............................................................................................................. ház szám: ...............................................
Te le fon/te le fax szá ma: .......................................................................................................................................................
Adó szá ma: .........................................................................................................................................................................
Bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................................
Szám la ve ze tõ neve és címe: ..............................................................................................................................................
A szer zõ dés tel je sí té se so rán al kal ma zott re zsi óra díj össze ge (Ft/óra): ............................................................................

II. A szer zõ dõ fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy Szol gál ta tó a Meg ren de lõ ré szé re a je len szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ
kü lön irat ban rész le te zett me zõ- és/vagy er dõ gaz dál ko dói szak ta nács adá si szol gál ta tást nyújt ja. A szer zõ dés csak a mel -
lék le tek kel együtt ér vé nyes.

III. A meg ren de lõ a II. pont sze rin ti szol gál ta tá so kért a szol gál ta tó nak szám la el le né ben tar to zik fi zet ni:
a) havi ............... Ft + áfa áta lány dí jat, ........ év ........... hó ......... nap já tól kez dõ dõ en, min den hó .......... nap já ig

ese dé ke sen, a szer zõ dés meg szû né sé ig, vagy
b) ................. Ft + áfa dí jat a szol gál ta tás ra vo nat ko zó szám la sze rin ti idõ pon tig.

IV. E szer zõ dés ......... év ......... hó ....... nap já val lép élet be. A szak ta nács adá si szol gál ta tást a Szol gál ta tó a Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal lal (a to váb bi ak ban: MVH) tá mo ga tá si ha tá ro za tá nak kéz hez vé te le kor kö te les meg -
kez de ni, és ...... év ...... hó ..... nap já ig tel je sí te ni. A szer zõ dést bár mely fél fel mond hat ja. A fel mon dást 30 nap pal a fel -
mon dás elõtt írás ban kell kö zöl ni a má sik fél lel, valamint az MVH-val. Fel mon dás ese tén az ad dig tel je sí tett és még el
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nem szá molt szol gál ta tás dí já ban a szer zõ dõ fe lek kü lön ál la pod nak meg. Fel mon dás ese tén a tel je sí tett szol gál ta tás nem
tá mo gat ha tó, ki vé ve, ha a köl csö nös meg fe lel te tés elõ írásainak való meg fe le lés re és a kö zös sé gi jog sza bá lyo kon ala pu ló 
mun ka he lyi biz ton sá gi elõ írások be tar tá sá ra vo nat ko zó szak ta nács adás meg va ló sult.

V. Meg ren de lõ a szol gál ta tást tá mo ga tás nél kül is igény be kí ván ja ven ni:  igen  nem

VI. Meg ren de lõ jog kö vet kez mény nél kül el áll hat a szer zõ dés tõl ab ban az eset ben, ha az MVH a tá mo ga tá si ké rel met el -
uta sít ja (ki vé ve, ha meg ren de lõ az V. pont ban úgy nyi lat ko zott, hogy a szol gál ta tást tá mo ga tás nél kül is igény be kí ván ja
ven ni).

VII. Szer zõ dõ fe lek a je len szer zõ dés bõl ere dõ jog vi ta ese té re köl csö nö sen alá ve tik ma gu kat a ......................... Bí ró ság
ki zá ró la gos ille té kességének.

VIII. A Szol gál ta tó a Meg ren de lõ vel szem ben kár té rí té si fe le lõs ség gel tar to zik, ha a tel je sí tett szak ta nács adás hi á nyos,
szak sze rût len vagy meg té vesz tõ.

IX. A Szol gál ta tó nak a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ szak ta nács adás ese mé nye i rõl rend sze re sen nap lót kell ve zet nie, mely -
nek egyes ese mé nye it a Meg ren de lõ iga zol ni kö te les.

X. Szol gál ta tó a szer zõ dés alá írá sá val egy idõ ben ki je len ti, hogy te vé keny sé gei kö zött nem sze re pel a szol gál ta tás hoz
kap cso ló dó in put anya gok kal össze füg gõ ke res ke del mi vagy ügy nö ki te vé keny ség.

XI. Meg ren de lõ a szer zõ dés alá írá sá val egy ben ki je len ti, hogy nem áll csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás
alatt, és le járt köz tar to zás sal (vám-, adó-, egész ség-, nyug díj biz to sí tá si já ru lék hát ra lék kal) nem ren del ke zik.

XII. Szer zõ dõ fe lek hoz zá já rul nak, hogy a szer zõ dés ben fog lalt, valamint a szer zõ dés tel je sí té se so rán ke let ke zett ada -
to kat az MVH, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium és az FVM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács -
adá si In té zet ke zel je és a tá mo ga tás sal kap cso la tos ellen õr zés so rán azo kat fel hasz nál ja.

XIII. A szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Ptk.-nak a vál lal ko zá si és meg bí zá si szer zõ dé sek re vo nat ko zó
ren del ke zé sei az irány adó ak.

A szer zõ dés 2 ere de ti pél dány ban ké szült.

Kap ják:

1 pél dányt Meg ren de lõ

1 pél dányt Szol gál ta tó

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

.........................................................................
Meg ren de lõ

.........................................................................
Szol gál ta tó

.........................................................................
a szol gál ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ért

fe le lõs szak ta nács adó

........................................................................
ok ira ti tanú

(ha a Meg ren de lõ nem cég sze rû en ír alá)

.........................................................................
ok ira ti tanú

(ha a Meg ren de lõ nem cég sze rû en ír alá)



2007/111. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8321

A Szer zõ dés mel lék le tei:

1. sz. mel lék let: A szak ta nács adá si szol gál ta tás rész le te zé se (dá tum mal és a szer zõ dõ fe lek alá írá sá val el lát va).
2. sz. mel lék let: Tá mo ga tá si ké re lem, me lyet az FVM VKSZI ál tal üze mel te tett, TSzK-k szer zõ dé se it nyil ván tar tó in -
for ma ti kai rend szer rel – a szer zõ dés ada ta i nak rög zí té se után – a TSzK ál lít elõ.

1. sz. mel lék let a szak ta nács adá si szer zõ dés hez

Tün tes se fel, hogy a szak ta nács adá si te vé keny ség mely szol gál ta tá sok ra és mi lyen mér ték ben ter jed ki.

Szol gál ta tás
A szol gál ta tás ra for dí tan dó
szak ta nács adói mun ka ó ra

A szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
re zsi óra díj jal szá mí tott szol gál ta tá si díj

(Ft)meg ne ve zé se azo no sí tó kód ja(i)

I. A köl csö nös meg fe lel te tés elõ írásainak való meg fe le lés [3.  § (1) a)]

II. A kö zös sé gi jog sza bá lyo kon ala pu ló mun ka he lyi biz ton sá gi elõ írások be tar tá sa [3.  § (1) b)]

III. A gaz dál ko dás össz tel je sít mé nyé nek ja ví tá sa [3.  § (1) c)]

Össze sen (a szer zõ dés III. pont já ban levõ összeg gel egyen lõ):

A táb lá zat so ra i nak szá ma igény sze rint nö vel he tõ.

A szak ta nács adá si szol gál ta tás ban részt ve võ szak ta nács adó(k) (több ta nács adó ese tén bõ vít he tõ):
1.
neve:
re giszt rá ci ós szá ma:
szak te rü le te(i)nek szá ma (1–23; össze sen 3 db le het max.):

2.
neve:
re giszt rá ci ós szá ma:
szak te rü le te(i)nek szá ma (1–23; össze sen 3 db le het max.):

3.
neve:
re giszt rá ci ós szá ma:
szak te rü le te(i)nek szá ma (1–23; össze sen 3 db le het max.):

A szak ta nács adá si te vé keny ség rész le tes szak mai le írá sa:

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

...................................................................
Meg ren de lõ

...................................................................
Szol gál ta tó



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

91/2007. (VIII. 23.) FVM
rendelete

az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló
feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegû

(de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó
1%-ának adófizetõk által felajánlott részébõl képzett

bevételbõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben  kapott fel ha tal ma zás alap ján, valamint a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) er dõ gaz dál ko dó: az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl

 szóló 1996. évi LIV. tör vény (a továb biak ban: Evt.)
13.  §-ának (1)–(2) be kez dé se sze rint – az er dé sze ti ha tó -
ság ként el já ró Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(a továb biak ban: MgSzH) ál tal – nyil ván tar tás ba vett er dõ -
gaz dál ko dó;

b) vá ro si erdõ: az Evt. 17.  §-a (2) be kez dé sé nek
h) pont ja sze rin ti vá ro sok, köz sé gek, a la kó te lep és más te -
le pü lést védõ te le pü lés vé del mi, valamint bel te rü le ti erdõ;

c) köz jó lé ti igény be vé tel szem pont já ból frek ven tált
erdõ: az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár (a to váb bi ak ban: 
Adat tár) sze rint nyil ván tar tott, az Evt. 15.  §-ának a),
c) pont jai sze rin ti ren del te té sû  erdõk, ki e mel ten az Evt.
19.  §-ának b) pont ja sze rin ti sport,  turisztika és üdü lés cél -
já ra ki je lölt üdü lõ er dõ (park er dõ);

d) nagy mé re tû sza po rí tó anyag: a gyök fõ tõl a csúcs rü -
gyig leg alább egy mé te res – az er dé sze ti sza po rí tó anya -
gok ról  szóló 110/2003. (X. 21.) FVM ren de let sze rint iga -
zolt szár ma zá sú – õs ho nos sza po rí tó anyag;

e) özön nö vény (in vá zi ós faj): olyan nem õs ho nos faj,
amely nek el ter je dé si te rü le te és po pu lá ció mé re te a szá má -
ra meg fe le lõ élõ he lye ken adott te rü le ten az adott tér- és
idõ ská lán mo no ton mó don nö vek szik;

f) ter mé szet kö ze li er dõ ke ze lés: olyan er dõ gaz dál ko dá si 
te vé keny ség, amit az ápo lás, er dõ ne ve lés so rán az ele gyes -
ség nö ve lé se, az õs ho nos er dõ tár su lá sok fenn tar tá sa, ki ala -
kí tá sa ér de ké ben az Evt.-ben és a ter mé sze t vé del mé rõl
 szóló 1996. évi LIII. tör vény ben meg ha tá ro zott elõ írások
tel je sí té se ér de ké ben foly tat nak, illetve fel újí tó vá gás sal
vagy szál al ás sal vé gez nek.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A támogatás célja, célterületek

2.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a fo lya ma tos er dõ bo rí tás sal járó
er dõ gaz dál ko dás ter jesz té se és annak meg va ló sí tá sa a vá -
ro si és a köz jó lé ti igény be vé tel szem pont já ból frek ven tált
er dõ te rü le te ken, valamint az er dõk vé del mé nek, fejlesz -
tésének elõ se gí té se, és az ezt szol gá ló szem lé let for má lás
szé les körû el ter jesz té se.

(2) Tá mo ga tás az aláb bi cél te rü le tek re nyújt ha tó:

a) a vá ro si és a köz jó lé ti igény be vé tel szem pont já ból
frek ven tált er dõ te rü le te ken a fo lya ma tos er dõ bo rí tás
 kialakítását elõ se gí tõ be avat ko zá sok hoz;

b) a ter mé szet kö ze li er dõ ke ze lé si mód sze rek fo ko zot -
tabb el ter je dé sét szol gá ló te vé keny sé gek hez;

c) a szak kép zé si prog ra mok hoz;

d) is me ret ter jesz tõ ren dez vé nyek tar tá sá hoz, er dé sze ti
er dei is ko lák mû köd te té sé hez, ki ad vá nyok hoz és kom mu -
ni ká ci ós te vé keny sé gek hez (meg je len te tés a nyom ta tott és 
elekt ro ni kus saj tó ban, in ter ne ten);

e) er dei tan ös vény, sza bad té ri ok ta tó bá zis be ren de zé -
sé nek ki ala kí tá sá hoz.

A támogatás jellege

3.  §

(1) E ren de let alap ján az elõ irány zat for rá sá ból a meg -
ha tá ro zott tá mo ga tá si cél te rü le tek re pá lyá za tos for má ban,
utó la gos fi nan szí ro zá sú, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
igé nyel he tõ.

(2) E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás a Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK
 bizottsági ren de let (a továb biak ban: ál ta lá nos de mi ni mis
ren de let) sze rin ti cse kély össze gû tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(3) Min den egyes de mi ni mis tá mo ga tás oda íté lé se kor
az adott pénz ügyi év ben, valamint az elõ zõ két év alatt
oda ítélt de mi ni mis tá mo ga tás tel jes össze gét figye lembe
kell ven ni.

(4) A tá mo ga tást igény be vevõ ér te sí té se, valamint a
 támogatás fo lyó sí tá sa so rán az ál ta lá nos de mi ni mis ren de -
let 2. és 3. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell el jár ni.
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A támogatás forrása

4.  §

(1) A tá mo ga tás for rá sa a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té rium (a továb biak ban: FVM) fe je ze ti
 kezelésû Er dõ te rü let köz jó lé ti célú vé del mé nek és bõ ví té -
sé nek fel ada ta elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la,
szám la szá ma: 10032000-01220191-52000001. A tá mo ga -
tá si ke re tet meg ha la dó, illetve éven túli (több évre  szóló)
kö te le zett ség az elõ irány zat ter hé re nem vál lal ha tó. A jo -
go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást ugyan er re a szám lá ra 
kell vissza fi zet ni.

(2) A tá mo ga tá si ke ret cél te rü le tek kö zöt ti ke ret meg -
osz lá sa:

a) a vá ro si és a köz jó lé ti igény be vé tel szem pont já ból
frek ven tált er dõ te rü le te ken a fo lya ma tos er dõ bo rí tás
 kialakítását elõ se gí tõ be avat ko zá sok tá mo ga tá sá ra 40%,

b) a ter mé szet kö ze li er dõ ke ze lé si mód sze rek fo ko zot -
tabb el ter je dé sét szol gá ló te vé keny sé gek tá mo ga tá sá ra
15%,

c) a szak kép zé si prog ra mok tá mo ga tá sá ra 15%,

d) az is me ret ter jesz tõ ren dez vé nyek tar tá sa, er dé sze ti
er dei is ko lák mû köd te té se, ki ad vá nyok és kom mu ni ká ci ós 
te vé keny sé gek (pub li ká lás a nyom ta tott és elekt ro ni kus
saj tó ban, in ter ne ten) tá mo ga tá sá ra 15%,

e) az er dei tan ös vény, a sza bad té ri er dei ok ta tó bá zis
be ren de zés lé te sí té sé nek tá mo ga tá sá ra 15%.

(3) Amennyi ben az el kü lö ní tett ke ret a pá lyá za tok el bí -
rá lá sa kor nem ke rül le kö tés re, a le nem kö tött összeg a
 többi cél te rü let re fel hasz nál ha tó ke re tet – a (2) be kez dés
sze rin ti ará nyok figye lembe véte lével – nö ve li.

A támogatás igénybevételének általános feltételei

5.  §

Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult az a ter mé sze tes
sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz -
da sá gi tár sa ság, illetve azok tár su lá sa, aki (amely):

a) kü lön jog sza bály sze rin ti ügy fél-re giszt rá ci ós kö te -
le zett sé gé nek ele get tett;

b) az MgSzH te rü le ti szer ve ál tal ha tá ro zat ban meg -
állapított be fi ze té si kö te le zett sé ge it tel je sí tet te;

c) nyi lat ko zik ar ról, hogy nincs le járt köz tar to zá sa, a
ké re lem be nyúj tá sa kor nem áll csõd-, fel szá mo lá si, vég el -
szá mo lá si el já rás alatt, illetve nem áll gaz dál ko dá si te vé -
keny sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si el já rás alatt; to váb bá

d) nyi lat ko zik a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ ket tõ
pénz ügyi év ben és a fo lya mat ban lévõ pénz ügyi év ben
 kapott va la mennyi, az ál ta lá nos de mi ni mis ren de let ha tá -
lya alá tar to zó cse kély össze gû tá mo ga tás össze gé rõl.

A pályázatok benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá sok hoz való hoz zá ju tás pá lyá za tos for -
má ban tör té nik. A pá lyá za ti fel hí vást a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
te szi köz zé.

(2) A pá lyá za tot az er dõ te rü let fek vé se sze rint ille té kes,
az er dõ te rü let hez nem kap cso ló dó tá mo ga tá sok ese té ben
a pá lyá zó la kó he lye, illetve szék he lye sze rint ille té kes
MgSzH te rü le ti szer vé hez kell be nyúj ta ni. A pá lyá za ti
 kérelem be nyúj tá sá nak ha tár ide je jog vesz tõ ha tá lyú.

(3) A pá lyá zat be nyúj tá sát köve tõen egy sze ri hi ány pót -
lás le het sé ges, ha a pá lyá za ti fel hí vás er rõl ren del ke zik.

(4) Egy pá lyá zó a 9–14.  §-ok ban meg je lölt tá mo ga tá si
jog cí mek mind egyi ké re csak egy-egy pá lyá zat alap ján
 részesülhet tá mo ga tás ban.

(5) Tá mo ga tás csak a pá lyá zat be nyúj tá sát köve tõen
meg kez dett te vé keny sé gek re ve he tõ igény be.

A pályázatok elbírálása

7.  §

(1) A ha tár idõ ben be nyúj tott pá lyá za to kat az MgSzH
 területi szer ve nyil ván tar tás ba ve szi.

(2) Az MgSzH te rü le ti szer ve át te kin ti a pá lyá za to kat,
és a pá lyá za ti hi á nyos sá gok jel zé sé vel, illetve ja vas la tá val
együtt – a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon
 belül – kö te les az összes pá lyá za tot to váb bí ta ni az MgSzH
Köz pont nak.

(3) A pá lyá za tok ér té ke lé sét – a szak mai és a kez de mé -
nye zõ ci vil szer ve ze tek tag ja it is ma gá ban fog la ló – a mi -
nisz ter ál tal fel kért bí rá ló bi zott ság vég zi. A bí rá ló bi zott -
ság te vé keny sé gé nek fel té te le it az MgSzH Köz pont biz to -
sít ja, mely a Tv. V. fe je ze té ben fog lal tak sze rint mû kö dik.
A pá lyá za to kat a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
45 na pon be lül ér té kel ni kell.

(4) A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott szem pon tok,
valamint az MgSzH te rü le ti szer vé nek ja vas la ta alap ján
a bí rá ló bi zott ság a pá lyá za tok ra vo nat ko zó an össze sí tett
ja vas la tot tesz.

(5) A tá mo ga tá sok kal kap cso la tos dön tést – a bíráló -
bizottság össze sí tett ja vas la ta alap ján – a mi nisz ter ál tal
 kijelölt ál lam i szerv ve ze tõ je hoz za meg. A dön tés vo nat -
koz hat a tá mo ga tás oda íté lé sé re, a tá mo ga tás mér té ké nek
meg ha tá ro zá sá ra, illetve a pá lyá zat el uta sí tá sá ra. A pá lyá -
za tot be nyúj tót a Tv. 68. §-ának (7) be kez dé se alap ján a
 bírálati jegy zõ könyv el ké szül té tõl szá mí tott 60 na pon
 belül kell ér te sí te ni a pá lyá za ti dön tés rõl.
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(6) Tá mo ga tás a ren del ke zés re álló ke ret mér té ké ig
nyújt ha tó.

(7) Az ál lam i ve ze tõ dön té se ellen, annak kéz hez vé te lét
kö ve tõ 15 na pon be lül ki fo gást le het be nyúj ta ni a mi nisz -
ter hez, aki azt 30 na pon be lül bí rál ja el. A mi nisz ter e dön -
té sét diszk re ci o ná lis jog kö ré ben hoz za meg.

Szerzõdéskötés

8.  §

(1) A nyer tes pá lyá zó ré szé re az MgSzH te rü le ti szer ve
a dön tést kö ve tõ 30 na pon be lül össze ál lít ja és pos táz za
a tá mo ga tá si szer zõ dést, mely ben meg ha tá roz za a tá mo ga -
tás rész le tes fel té te le it.

(2) A pá lyá zat ban fog lal ta kat vagy annak a tá mo ga tá si
dön tés alap ján el fo ga dott ré szét, a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben fog lal tak sze rin ti ha tár idõn be lül kell meg va ló sí ta ni.

(3) A tá mo ga tást nyúj tó a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
 köteles tá jé koz tat ni a jo go sul tat ar ról, hogy cse kély össze -
gû (de mi ni mis) tá mo ga tás ban ré sze sül, a meg hir de tett
 pályázati fel hí vás sze rint. A tá jé koz ta tás nak ki fe je zet ten
utal nia kell az ál ta lá nos de mi ni mis ren de let re, hi vat koz va
annak pon tos cí mé re, az Euró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap -
já ban való ki hir de té se nap já ra, valamint meg kell ha tá roz -
nia a tá mo ga tás pon tos össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban
(eu ró ban) ki fe jez ve.

(4) A tá mo ga tá si összeg eu ró ra tör té nõ át szá mí tá sa kor
a tá mo ga tás ról  szóló dön tés meg ho za ta la hó nap já nak elsõ
nap ján ér vé nyes, az Euró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé -
tett, euró át vál tá si ár fo lya mot kell al kal maz ni.

II. fejezet

A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI ÉS MÉRTÉKE

A városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából
frekventált erdõterületeken a folyamatos erdõborítás

kialakítását elõsegítõ beavatkozások támogatása

9.  §

(1) Tá mo ga tás igé nyel he tõ az 1.  § b) és c) pont ja sze rin ti 
er dõ te rü le te ken a fo lya ma tos er dõ bo rí tás ki ala kí tá sát elõ -
se gí tõ be avat ko zá sok tá mo ga tá sá ra a mel lék let ben meg -
határozott te vé keny sé gek re, a tá mo ga tás össze ge leg fel -
jebb a táb lá zat ban fel tün te tett mér té ké ig ter jed het.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult az 1.  §
a) pont ja sze rin ti er dõ gaz dál ko dó, amennyi ben meg fe lel
az 5.  §-ban elõ ír ta kon kí vül az aláb bi fel té te lek nek is:

a) az Evt. sze rin ti ér vé nyes üzem terv bir to ká ban van;
b) tá mo ga tott er dõ rész le te per- és igény men tes;

c) vál lal ja, hogy a tá mo ga tott er dõ rész le tet a tá mo ga tá -
si ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott leg alább öt évig ren -
del te té sé nek meg fele lõen mû köd te ti, ke ze li és fenn tart ja;

d) a mel lék let 1. pont ja ese té ben az er dõ rész let Adat tár
sze rin ti fa ál lo má nyát 50%-ot meg ha la dó an õs ho nos fa -
fajok al kot ják, me lyek át lag élet ko ra 40 év nél több;

e) a mel lék let 2. pont ja ese té ben az er dõ rész let Adat tár
sze rin ti fa ál lo má nyát 50%-ot meg ha la dó an nem õs ho nos
fe nyõ al kot ja, át lag élet ko ra 30 év nél több;

f) a mel lék let 3. pont ja ese té ben az Adat tár ban sze re -
pel, hogy az adott er dõ rész let ben ha gyás fák van nak;

g) a mel lék let 4. pont ja ese té ben az er dõ gaz dál ko dó az
MgSzH te rü le ti szer ve ál tal ki adott vég hasz ná la ti en ge -
déllyel ren del ke zik az adott er dõ rész let te kin te té ben;

h) a mel lék let 5. pont ja ese té ben az er dõ gaz dál ko dó az
MgSzH te rü le ti szer ve ál tal ki adott fa ki ter me lé si en ge -
déllyel ren del ke zik az adott er dõ rész let te kin te té ben;

i) a mel lék let 6. pont ja ese té ben az adott fa tu ris ta út tól,
vagy köz for ga lom szá má ra meg nyi tott út tól 20 mé te res
 távolságon be lül he lyez ke dik el;

j) a mel lék let 7. pont ja ese té ben az Adat tár ban az in vá -
zi ós nö vény fa jok je len lé te az adott er dõ rész let ben fel van
tün tet ve, és annak fa ál lo má nyát 50%-ot meg ha la dó an
 õshonos fa fa jok al kot ják.

A folyamatos erdõborítással járó természetközeli
erdõkezelési módszerek elterjedésének támogatása

10.  §

(1) A fo lya ma tos er dõ bo rí tás sal járó ter mé szet kö ze li
 erdõkezelési mód sze rek fo ko zot tabb el ter je dé se ér de ké -
ben az 1.  § a) pont ja sze rin ti er dõ gaz dál ko dó pá lyá za tot
nyújt hat be:

a) az üzem mód vál tást meg ala po zó szak mai ter vek
 készítési költ sé ge i nek, valamint

b) a ter mé szet kö ze li er dõ ke ze lés cél ja it szol gá ló vá gás -
je lö lés al kal ma zá sá nak tá mo ga tá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja ese té ben a tá mo ga tás
igény be vé te lé nek – az 5.  §-ban elõ ír ta kon kí vül – to váb bi
fel té te le:

a) a be nyúj tott szak mai terv ál tal érin tett er dõ te rü let
leg alább 3 hek tár le gyen;

b) a szak mai ter vet er dõ ter ve zõi jo go sult ság gal ren del -
ke zõ ter mé sze tes vagy jogi sze mély ké szít se el;

c) a tá mo ga tást igény lõ vál lal ja, hogy leg ké sõbb a
tárgy év vé gé ig az üzem mód meg vál toz ta tá sa iránt ké rel -
met nyújt be az MgSzH te rü le ti szer vé hez; to váb bá

d) a szak mai terv ben fog lal ta kat az ab ban érin tett te rü -
le ten al kal maz za.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás igény -
be vé te lé nek to váb bi fel té te le ként a pá lyá zó vál lal ja, hogy
a ter mé szet kö ze li er dõ ke ze lés vá gás je lö lé sé nél er dé sze ti
szak irá nyú vég zett ség gel ren del ke zõ, és a szál al ás al kal -

8324 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/111. szám



ma zá sá ban szer zett gya kor la ti ta pasz ta la tot re fe ren ci ák kal 
iga zo ló szak em bert al kal maz.

(4) A tá mo ga tás mér té ke a szám lá val iga zolt költ sé gek
net tó ér té ké nek 100%-a, de leg fel jebb

a) 3–5 hek tár tá mo ga tott te rü let ese tén 15 ezer Ft/ha,
b) 5,1–15 hek tár tá mo ga tott te rü let ese tén 75 ezer Ft

+ az 5 ha fe let ti te rü let re 10 ezer Ft/ha,
c) 15,1 hek tár tá mo ga tott te rü let ese tén 175 ezer Ft

+ a 15 ha fe let ti te rü let re 5 ezer Ft/ha
le het.

(5) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ese té -
ben a pá lyá zó kö te les az el ké szí tett szak mai ter vek hi te le -
sí tett pél dá nyát, a mun ka vég zés té nyét iga zo ló szám la hi -
te le sí tett pél dá nyát meg õriz ni, to váb bá a ha tó sá gi el len õr -
zés nél be mu tat ni.

(6) A szak mai terv, valamint a pá lyá zat ban fog lal tak
meg va ló sí tá sá nak hely szí ni el len õr zé sé re az MgSzH te rü -
le ti szer ve jo go sult.

Szakképzési programok támogatása

11.  §

(1) A 9. és 10.  §-ok sze rin ti te vé keny sé gek hez kap cso -
ló dó szak kép zé sek ér de ké ben tá mo ga tás igé nyel he tõ a ter -
mé szet vé del mi õrök, er dõ gaz dál ko dók, er dõ tu laj do no sok
és szak irá nyí tók to vább kép zé sé re vagy ta nul mány út szer -
ve zé sé re meg va ló sult ter mé szet kö ze li er dõ gaz dál ko dás
meg te kin té sé re (pél dá ul: je lö lés, tech no ló gi ák be mu ta tá sa
cél já ból).

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az a szak irá nyú fel sõ -
fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ sze mély vagy ilyen sze -
mélyt al kal ma zó szer ve zet jo go sult, aki/amely meg fe lel az 
5.  §-ban elõ írt fel té te lek nek, to váb bá re fe ren cia lis tá val és
szak mai ön élet rajz zal iga zol ja, hogy a pá lyá zott té ma kör -
ben leg alább két al ka lom mal 10 fõt meg ha la dó lét szá mú
cso port nak elõ adást tar tott. Az er dé sze ti és természet -
védelmi kép zést foly ta tó szak ok ta tá si in téz mé nyek men te -
sül nek ezen iga zo lás be nyúj tá sá tól.

(3) A szak kép zé si prog ram ra vo nat ko zó fel té te lek:
a) leg alább napi hat órás ok ta tá si idõ,
b) min den ok ta tá si na pon je len lé ti ívet kell ké szí te ni,

a mi ni má lis lét szám 6 fõ,
c) a szak kép zés, ok ta tás meg tar tá sá ról a prog ram meg -

kül dé sé vel leg alább 5 nap pal ko ráb ban írás ban ér te sí te ni
kell az MgSzH te rü le ti szer vét.

(4) A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb 30 000 Ft/ok ta tá si
nap, to váb bá az elõ adó ra és hall gat ón ként leg fel jebb
5000 Ft/nap el lá tás ra és uta zás ra.

(5) A pá lyá zat ban fog lal tak meg va ló sí tá sá nak, valamint 
a (3) be kez dés ben fog lal tak be tar tá sá nak és a szak kép zés
ki vi te le zé sé nek hely szí ni el len õr zé sé re az MgSzH te rü le ti
szer ve jo go sult.

Ismeretterjesztõ rendezvények tartása, erdészeti erdei
iskolák mûködtetése, kiadványok és kommunikációs

tevékenységek – megjelentetés nyomtatott
és elektronikus sajtóban, interneten – támogatása

12.  §

(1) A fo lya ma tos er dõ bo rí tás sal járó ter mé szet kö ze li
 erdõkezelési mód sze rek, illetve az er dõk köz jó lé ti szol gál -
ta tá sa i nak, azok fej lesz té sé nek meg is mer te té se és ter jesz -
té se ér de ké ben tá mo ga tás igé nyel he tõ ren dez vé nyek szer -
ve zé sé re.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az az er dé sze ti szak irá -
nyú ok ta tá si gya kor lat tal ren del ke zõ sze mély vagy ilyen
sze mélyt al kal ma zó szer ve zet vagy akk re di tált er dé sze ti
er dei is ko la jo go sult, aki (amely) meg fe lel az 5.  §-ban elõ -
írt fel té te lek nek, valamint re fe ren cia lis tá val és szak mai
ön élet rajz zal iga zol ja, hogy leg alább egy al ka lom mal
 erdõvel kap cso la tos is me ret ter jesz tõ ren dez vényt tar tott.

(3) A ren dez vény re vo nat ko zó fel té te lek:
a) azon ren dez vé nyi na pok ve he tõk figye lembe, me -

lyek leg alább hat órás, az ál ta lá nos is ko lák ese té ben két
órás el mé le ti és gya kor la ti is me ret át adás ra szol gál nak;

b) a ren dez vény min den nap ján je len lé ti ívet kell ké szí -
te ni;

c) a ren dez vény meg tar tá sá ról a prog ram meg kül dé sé -
vel leg alább 5 nap pal ko ráb ban írás ban ér te sí te ni kell az
MgSzH te rü le ti szer vét.

(4) A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb 30 000 Ft/nap
összeg le het.

(5) A pá lyá zat ban fog lal tak meg va ló sí tá sá nak, valamint 
a (3) be kez dés ben fog lal tak be tar tá sá nak és a ren dez vé -
nyek ki vi te le zé sé nek hely szí ni el len õr zé sé re az MgSzH
te rü le ti szer ve jo go sult.

13.  §

(1) Tá mo ga tás igé nyel he tõ a fo lya ma tos er dõ bo rí tás sal
járó ter mé szet kö ze li er dõ ke ze lés meg is mer te té sét és ter -
jesz té sét szol gá ló ki ad vá nyok elõ ál lí tá sá ra, az ezt szol gá ló 
kom mu ni ká ció cél já ra.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az 5.  §-ban elõ írt fel té -
te le ken kí vül jo go sult az az er dé sze ti szak irá nyú fel sõ fo kú
vég zett ség gel ren del ke zõ sze mélyt al kal ma zó szer ve zet,
amely köz ok irat ban meg ál la pí tot tan er dé sze ti is me ret ter -
jesz tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult, to váb bá a PR és
kom mu ni ká ci ós te vé keny sé get vég zõ szak mai szer ve zet
vagy ter mé sze tes sze mély.

(3) A tá mo ga tás mér té ke a szám lá val iga zolt, a költ ség -
ve tés ben meg ter ve zett költ sé gek net tó ér té ké nek 100%-a,
de leg fel jebb az aláb bi összeg le het:

a) B5 for má tu mú fe ke te fe hér szí nû ki ad vá nyok
30 Ft/ol dal,
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b) B5 for má tu mú szí nes ki ad vá nyok 80 Ft/ol dal,
c) or szá gos ha tás kö rû te le ví zió mû sor ese tén 1 000 000

Ft/adás, rá dió mû sor ese tén 50 000 Ft/adás,
d) in ter ne tes meg je le nés nyi tó ol da lon 50 000–100 000

Ft/hó nap.

(4) Az el szá mo lás hoz csa tol ni kell a ki ad vány ere de ti
pél dá nyát, valamint az el ké szí té si mun ka fo lya mat hoz kap -
cso ló dó szám lá kat.

Erdei tanösvény, szabadtéri erdei oktató bázis
berendezés létesítésének támogatása

14.  §

(1) Tá mo ga tás igé nyel he tõ a vá ro si és a köz jó lé ti igény -
be vé tel szem pont já ból frek ven tált er dõ te rü le te ken a fo lya -
ma tos er dõ bo rí tás sal járó ter mé szet kö ze li er dõ ke ze lés sel
járó er dé sze ti be avat ko zá sok meg is mer te té sét szol gá ló

a) tan ös vény, valamint
b) a sza bad té ri er dei ok ta tó bá zis be ren de zé sé nek lé te -

sí té sé hez.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az adott te rü le ten er dõ -
gaz dál ko dá si te vé keny sé get foly ta tó jo go sult, ha meg fe lel
az 5.  §-ban elõ írt fel té te lek nek.

(3) A tá mo ga tás mér té ke a szám lá val iga zolt, a költ ség -
ve tés ben meg ter ve zett költ sé gek net tó ér té ké nek 100%-a,
de leg fel jebb az aláb bi összeg le het:

a) min den, leg alább 3 be mu ta tó pon tot tar tal ma zó tan -
ös vény ki ala kí tá sá ra 300 000 Ft,

b) sza bad té ri er dei ok ta tó bá zis be ren de zé sé nek lé te sí -
té se ese tén, amely leg alább 20 fõ el he lye zé sé re al kal mas,
200 000 Ft.

(4) Az el szá mo lás hoz csa tol ni kell a be ru há zás meg -
valósítása so rán ké szí tett rész le tes nyil ván tar tást, valamint 
a be ru há zás meg va ló sí tá sát iga zo ló szám lák és bi zony la -
tok hi te le sí tett má so la tát.

(5) A pá lyá zat ban fog lalt be ru há zás meg va ló sí tá sá nak,
valamint a nyil ván tar tá sok ve ze té sé nek hely szí ni el len õr -
zé sé re az MgSzH te rü le ti szer ve jo go sult.

III. fejezet

A TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁRA,
KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ ELÕ ÍRÁSOK

15.  §

(1) A meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés nek meg fele lõen
a pá lyá zó a te vé keny ség meg va ló su lá sát köve tõen el szá -
mo lást ké szít, és azt a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ig, de leg ké sõbb 2008. feb ru ár 28-ig mel lék le tek kel,

 bizonylatokkal, szám lák kal együtt, az ille té kes MgSzH
 területi szer vé hez két pél dány ban be nyújt ja. Csak a pá lyá -
zat be nyúj tá sa után ki ál lí tott szám lák szá mol ha tók el.

(2) Az MgSzH te rü le ti szer ve az el szá mo lást ellen õr zi.
Amennyi ben az nem fe le l meg e ren de let ben, valamint az
egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek, vagy más ok -
ból ki egé szí tés re vagy ja ví tás ra szo rul, a pá lyá zót a hi á -
nyok meg je lö lé se mel lett 15 na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel a
hi bák ki ja ví tá sá ra, illetve pót lá sá ra szó lít ja fel. Amennyi -
ben ki de rül, hogy a pá lyá zó a meg va ló sí tás so rán nem a
be nyúj tott pá lyá za ti anyag ban és a szer zõ dés ben rög zí tett
fel té te lek sze rint járt el, a tá mo ga tás ki fi ze té sét el uta sít ja.

(3) Az el szá mo lás szak mai ré szé nek el fo ga dá sa ese tén
az MgSzH te rü le ti szer ve ér té ke lé sét a pá lyá za ti el szá mo -
lás egy pél dá nyá val együtt meg kül di az MgSzH Köz pont
ré szé re. Az MgSzH Köz pont ad mi niszt ra tív el len õr zést
vé gez, és annak el fo ga dá sa ese tén in téz ke dik az FVM felé
a ki fi ze té sek hez szük sé ges tá mo ga tás ren del ke zés re
 bocsátásáról a 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott elõ -
irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la ter hé re. A ki fi ze tést az
MgSzH te rü le ti szer ve a szám lá já ra ér ke zé sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül tel je sí ti.

(4) Az MgSzH Köz pont az FVM fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról a ren del ke zé sé re
 bocsátott for rá sok fel hasz ná lá sá ról az MgSzH te rü le ti
szer ve i nek ana li ti kus nyil ván tar tá sa alap ján, a tárgy hó na -
pot kö ve tõ hó nap 12-éig költ ség ve té si el szá mo lást ké szít
az FVM szá má ra.

Nyilvántartás

16.  §

A ren de let ben fog lalt cse kély össze gû tá mo ga tá sok ról
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak -
ban: MVH) – a Tv. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján – nyil ván tar tást ve zet. A tá mo ga tá so kat ki fi ze tõ
MgSzH te rü le ti szer ve – a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó
15-éig – kö te les az MVH Köz pont ré szé re meg kül de ni
a nyil ván tar tás ve ze té sé hez szük sé ges in for má ci ó kat,
mely tar tal maz za a jo go sult meg ne ve zé sét és a jut ta tott
 támogatás össze gét.

Ellenõrzés

17.  §

Ha a tá mo ga tást jo go su lat la nul vet ték igény be, az
MgSzH te rü le ti szer ve el ren de li annak vissza fi ze té sét.
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Záró rendelkezések

18.  §

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

(2) Ez a ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
de mi ni mis tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló,

2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let
(HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga -
tást tar tal maz.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter
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Mel lék let a 91/2007. (VIII. 23.) FVM ren de let hez

A folyamatos erdõborítás kialakítását elõsegítõ támogatható tevékenységek
és a támogatás mértéke a 9.  § alapján

Te vé keny ség meg ne ve zé se
Egy ség ár

(ma xi má lis faj la gos tá mo ga tá si
összeg)

Le írás

1. Az erdõ ele gyes sé gé nek, vál to za tos sá -
gá nak, kor szer ke ze té nek nö ve lé se
a) lé kek ki ala kí tá sa
b) ide ig le nes vé dõ ke rí tés lé te sí té se lé kes
fel újí tás hoz

a) 20 000 Ft/lék
b) 1 000 Ft/fm

mo za i kos fel újí tás ter mé sze tes úju lat tal,
mag ve tés sel vagy cse me te ül te tés sel,
( legfeljebb 50 E Ft/ha) vagy nagy mé re tû,
sza po rí tó anyag ül te té se, ahol a több let ter -
he lés  miatt a meg úju lás ve szé lyez te tett
– õs ho nos, a ter mõ hely nek meg fe le lõ fa fa -
jok ül te té sé vel a ter mé sze tes úju lat vé del -
me a lék ben ide ig le nes vé dõ ke rí tés sel
(leg fel jebb 200 000 Ft/ha, il let ve leg fel -
jebb lék mé ret 500 m2)

2. Feny ve sek õs ho nos lom bos ál lo mánnyá 
ala kí tá sa

20 000 Ft/lék a ha gyo má nyos tól el té rõ mó don 500 m2-t
meg nem ha la dó mé re tû lé kek ben ki sebb
cso por tok át ala kí tá sa bon tás sal, ter mé sze -
tes úju lat tal, cse me te ül te tés sel, mag ve tés -
sel (leg fel jebb 50 E Ft/ha)

3. Ha gyás fák egye di ke ze lé se 4 000 Ft/fa seb ke ze lés, ág csonk el tá vo lí tás

4. Fa ki ter me lé sek utá ni te rü let ren de zés 20 000 Ft/ha vá gás té ri hul la dék le ap rí tá sa, frek ven tált
he lyen kép zõ dött gallyak, ko ro nák ap rí tá sa

5. Kí mé le tes kö ze lí tés több let költ sé ge i nek 
tá mo ga tá sa az adott te rü let rõl iga zol tan ki -
ter melt fa tö meg hez ka cso ló dó an

1 000 Ft/m3 ló von ta tás sal, VAS LÓ-val, il let ve kis
 forwarderrel az erdõ ta la ját kí mé lõ mó don
vég zett kö ze lí tés

6. Leg alább 10 cm tõ át mé rõ jû el szá radt
ágak ese ti el tá vo lí tá sa

5 000 Ft/be avat ko zás sal
érin tett fa

bal eset ve szé lyes el szá radt ágak le vá gá sa,
fenn akadt ágak el tá vo lí tá sa

7. In vá zi ós nö vény fa jok vissza szo rí tá sa 50 000 Ft/ha in vá zi ós lágy szá rú nö vény fa jok vissza szo -
rí tá sa ér de ké ben azok nak vi rág zás elõt ti
ka szá lás sal, me cha ni kus mód sze rek kel tör -
té nõ el tá vo lí tá sa és a fák ese té ben ké reg -
gyû rû zés, in jek tá lás, ha ezek nem
ered mé nye sek, a tus kók vegy sze res ke ze lé se



 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1064/2007. (VIII. 23.) Korm.

határozata

a Népmûvészet Mestere díj
2007. évi adományozásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a au gusz tus 20-a,
Szent Ist ván ün ne pe al kal má ból

Bágy György tán cos nak, nép dal ének es nek, ro mán ha -
gyo mány õr zõ nek,

Il lés Gyu la ta kács népi ipar mû vész nek,

Ká dár Ger gely né Papp Er zsi nép dal- és bal la da éne kes -
nek,

Or szág Lász ló hím zõ népi ipar mû vész nek, a Ma gyar
Kul túr a Lo vag já nak,

Pá pai Jó zsef né Ró zsa Ilo na nép dal ének es nek,

Si bin ger Mik lós fa fa ra gó népi ipar mû vész nek, a Nép -
mû vé szet Ifjú Mes te ré nek,

Szõ ke Ist ván fa-, csont fa ra gó népi ipar mû vész nek,

Tan kó Fü löp me se mon dó nak,

Tí már Vik tor nép ze nész nek,

Zor kó czy Mik lós né Lázi Éva nép vi se le tes ba ba ké szí tõ nek

a Népmûvészet Mestere díjat

ado má nyoz za.

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

A Kormány
1065/2007. (VIII. 23.) Korm.

határozata

a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló
egyes intézkedésekrõl

A kor mány za ti ci vil kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben a 
Kor mány el ren de li, hogy:

1. olyan ci vil in for má ci ós por tál mû köd jön, ame lyen
el ér he tõ a mi nisz té riu mok és egyéb köz pon ti ál lam igaz ga -

tá si szer vek ál tal a vi lág há lón köz zé tett, a ci vil szer ve ze -
tek re vo nat ko zó va la mennyi nyil vá nos in for má ció. A ci vil
in for má ci ós por tá lon el ér he tõ vé kell ten ni kü lö nö sen

a) az egyez te tés alatt álló kon cep ci ó kat, jogszabá -
lyokat,

b) a pá lyá za ti ki írá so kat,
c) a ci vil szer ve ze tek ré szé re jut ta tott tá mo ga tá sok ada ta it,
d) az egyez te té si és vé le mény nyil vá ní tá si fó ru mok ról,

valamint egyéb, a ci vil szer ve ze te ket köz vet le nül érin tõ
ren dez vé nyek rõl, ese mé nyek rõl  szóló tá jé koz ta tást,

e) a mi nisz té riu mok ál tal mû köd te tett vagy tá mo ga tott,
ci vil szer ve ze tek ré szé re szol gál ta tást nyúj tó szer ve ze tek -
rõl  szóló tá jé koz ta tást,

f) a kor mány zat mun ká ját se gí tõ, ci vil rész vé tel lel mû -
kö dõ ta nács adó, ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ tes tü le tek fel -
ada ta i ról, össze té te lé rõl, a ci vil részt ve võk el ér he tõ sé gé -
rõl, je lö lé sé nek sza bá lya i ról  szóló tá jé koz ta tást;

Fe le lõs: a mû köd te té sért a ci vil kap cso la tok fej lesz-
 té sé ért fe le lõs mi nisz ter
az a)–b) pon tok te kin te té ben az in for ma ti-
 ká ért fe le lõs mi nisz ter
a c) pont te kin te té ben az ál lam ház tar tá sért
 fe le lõs mi nisz ter
a d)–f) pontok tekintetében va la mennyi
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

2. az ál lam i szer vek jog sza bá lyok ban rög zí tett, a vi lág -
há lón tör té nõ köz zé té te li kö te le zett sé ge it, így kü lö nö sen
az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005. évi
XC. tör vény és az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ál tal el ren delt kö te le -
zett sé ge ket össz hang ba kell hoz ni. A kö te le zett sé gek egy -
sé ges, kö vet ke ze tes és éssze rû rend jé nek meg ál la pí tá sa ér -
de ké ben ké szül jön elõ ter jesz tés;

Fe le lõs: igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
a ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
valamennyi miniszter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

3. a ci vil in for má ci ós por tá lon lét re kell hoz ni azt a fe -
lü le tet, ame lyen ke resz tül a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek ál tal ve ze tett, a vi lág há lón el ér he tõ nyil vá nos adat bá -
zi sok ci vil szer ve ze tek re vo nat ko zó ada tai, valamint a tár -
sa dal mi szer ve ze tek rõl és ala pít vá nyok ról ve ze tett köz hi -
te les nyil ván tar tás ada tai egy he lyen le kér dez he tõk és
meg je le nít he tõk [or szá gos ci vil adat bá zis];

Fe le lõs: ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
érin tett miniszterek

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.
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4. a tár sa dal mi szer ve ze tek és ala pít vá nyok köz hi te les
nyil ván tar tá sát meg kell újí ta ni. Az elekt ro ni kus nyil ván -
tar tás ba vé telt és vál to zás be jegy zést or szá gos, bí ró ság ál -
tal ve ze tett nyil ván tar tá si rend sze ren ke resz tül kell biz to sí -
ta ni, lét re kell hoz ni a tár sa dal mi szer ve ze tek és ala pít vá -
nyok egy sé ges, nyil vá nos azo no sí tó ját, to váb bá elõ kell
ké szí te ni az eh hez szük sé ges jog sza bály-mó do sí tá so kat;

Fe le lõs: igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

5. a 4. pont sze rin ti nyil ván tar tás meg va ló sí tá sá ra ki -
emelt pro jekt ja vas la tot kell ké szí te ni. A Kor mány fel ké ri
az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö két, hogy ve -
gyen részt a pro jekt ja vas lat ki dol go zá sá ban;

Fe le lõs: igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Köz pon ti Statisztikai Hivatal elnöke

Ha tár idõ: 2008. áp ri lis 30.

6. az ad mi niszt rá ci ós ter hek csök ken té se és az egyen lõ
esé lyû hoz zá fé rés elõ moz dí tá sa ér de ké ben a ci vil szer ve -
ze tek vo nat ko zá sá ban is bõ ví te ni kell az ügy fél kap un ke -
resz tül tör té nõ elekt ro ni kus ügy in té zés for má it, kü lö nös
te kin tet tel az ál lam i szer vek felé tör té nõ adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gek tel je sí té sé re és a pá lyá za ti el já rá sok so rán
a pár hu za mos adat szol gál ta tá sok el ke rü lé sé re [egy ab la kos 
ügy in té zés]. En nek ér de ké ben ké szül jön ki emelt pro jekt -
ja vas lat az aláb bi ak figye lembe véte lével:

a) meg kell te rem te ni a 4. pont sze rin ti nyil ván tar tás és
az adó alany-nyil ván tar tás biz ton sá gos össze kap cso ló dá -
sá nak le he tõ sé gét,

b) le he tõ vé kell ten ni, hogy a ci vil szer ve zet va la -
mennyi köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv felé fenn ál ló adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek elekt ro ni kus úton is ele get
te hes sen,

c) a mi nisz té riu mok ál tal mû köd te tett elekt ro ni kus pá -
lyá za ti rend sze rek kel össze füg gés ben ki kell dol goz ni az
egy sé ges, köz pon ti re giszt rá ci ós rend szert;

Fe le lõs: ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke
a b)–c) pont vonatkozásában va la mennyi
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. au gusz tus 31.

7. a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal vé gez zen olyan éven -
kén ti adat fel vé telt, amely alap ján ele mez he tõ a ci vil szer -
ve ze tek te vé keny sé ge

Fe le lõs: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal elnöke
Ha tár idõ: az 5. pont ban fog lalt pro jekt meg va ló su lá sát

 köve tõen fo lya ma to san

8. a ci vil szer ve ze tek nem zet kö zi sze rep vál la lá sá nak és 
in teg rá ci ó já nak se gí té se ér de ké ben meg kell vizs gál ni a
nem zet kö zi nem-kor mány za ti szer ve ze tek jogi sze mé lyi -
sé gé nek el is me ré sé rõl  szóló 124. szá mú Euró pa Ta ná csi
Egyez mény hez tör té nõ csat la ko zás le he tõ sé gét, in do kolt
eset ben ké szül jön elõ ter jesz tés az Egyez mény hez való
csat la ko zás ról;

Fe le lõs: ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
kül po li ti ká ért felelõs miniszter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

9. a mi nisz té riu mok két éven te – a ci vil kap cso la tok fej -
lesz té sé ért fe le lõs mi nisz ter ko or di ná lá sá val – ci vil cse lek -
vé si ter vet ké szít se nek. A cse lek vé si terv ben fog lal tak
meg va ló su lá sát a mi nisz té riu mok éven te össze ge zik, és
meg kül dik a ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs mi -
nisz ter nek a ci vil in for má ci ós por tá lon való köz zé té tel ér -
de ké ben;

Fe le lõs: va la mennyi mi nisz ter
Ha tár idõ: áp ri lis 30., 2008-tól kez dõ dõ en

10. a kor mány zat mun ká ját se gí tõ, ci vil rész vé tel lel
mû kö dõ ta nács adó, ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ tes tü le tek -
re vo nat ko zó sza bá lyo kat fe lül kell vizs gál ni, és szük ség
sze rint mó do sí ta ni annak ér de ké ben, hogy a ci vil részt ve -
võ re vo nat ko zó ja vas lat té tel, illetve a ci vil részt ve võ ki vá -
lasz tá sa az adott te rü let vo nat ko zá sá ban szé les körû ci vil
ér dek kép vi se le tet biz to sí tó, át lát ha tó és al kot má nyos mó -
don tör tén jen;

Fe le lõs: va la mennyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

11. a ci vil szer ve ze tek ré szé re szol gál ta tást nyúj tó, mi -
nisz té riu mok ál tal tá mo ga tott szer ve ze tek, szak mai há ló -
za tok te vé keny sé gét át kell te kin te ni, és ké szül jön ja vas lat
a Kor mány ré szé re a fel adat- és ha tás kö rök, funk ci ók pár -
hu za mos sá gát meg szün te tõ, a szol gál ta tá sok szín vo na lát
eme lõ, a fel ada tok ha té kony meg osz tá sát biz to sí tó szol gál -
ta tá si rend szer ki ala kí tá sa ér de ké ben.

Fe le lõs: ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
érin tett miniszterek

Ha tár idõ: 2008. áp ri lis 30.

12. E ha tá ro zat vég re haj tá sa so rán ci vil szer ve zet alatt
a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
sze rin ti ala pít ványt, egye sü le tet, illetve egye sü le tek szö -
vet sé ge it kell ér te ni.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 15.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért
Közalapítvány Alapító Okirata

(Módosításokkal egységes szerkezetben.)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (Ptk.) 74/E.  §-ának
(6) be kez dé se, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  §-ának (2) be -
kez dé se, a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ -
sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény
(a továb biak ban: Fot.) 20–21.  §-a alap ján, valamint a köz -
ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a továb biak -
ban: Kö zokt. tv.) 119.  §-ának (2) be kez dé se alap ján, a hi -
vat ko zott jog sza bá lyok ban meg fo gal ma zott köz fel ada tok
vég re haj tá sá ban tör té nõ köz re mû kö dés ér de ké ben, a
fogya tékos sze mé lyek re ha bi li tá ci ó já nak biz to sí tá sa cél já -
ból és esély egyen lõ sé gük elõ se gí té se ér de ké ben a Fo gya -
té kos Gyer me kek, Ta nu lók Fel zár kóz ta tá sá ért Or szá gos
Köz ala pít ványt és a Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít ványt
egye sí ti. Az egye sí tés sel ha tá ro zat lan idõ re lét re jö võ köz -
ala pít vány mind két köz ala pít vány jog utód ja.

I. A Köz ala pít vány neve

Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít -
vány (a továb biak ban: Köz ala pít vány)

A Köz ala pít vány ne vé nek rö vi dí té se: FSZK

II. A Köz ala pít vány szék he lye

1134 Bu da pest, Tü zér u. 33–35.

III. A Köz ala pít vány ala pí tó ja

1. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (1055 Bu da pest,
Kos suth La jos tér 1–3.)

2. Az Ala pí tó kép vi se le tét a tár sa dal mi esély egyen lõ -
ség elõ moz dí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) lát ja el, és e mi nõ sé gé ben – az Ala pí tó Ok irat mó -
do sí tá sá nak ki vé te lé vel – az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
vé le mé nyé nek elõ ze tes ki ké ré sé vel gya ko rol ja az Ala pí tót
meg il le tõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket.

IV. A Köz ala pít vány jel le ge

1. A Köz ala pít vány jogi sze mély, amely jogi sze mé lyi -
sé gét a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel lel nye ri el.

2. A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Khtv.) 5.  §-ában 
meg je lölt ki e mel ke dõ en köz hasz nú te vé keny sé get foly ta -
tó szer ve zet, mi vel el lát ja a Fot. 21.  §-ában, valamint a
 Közokt. Tv. 119.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
köz fel ada to kat.

3. A Köz ala pít vány a Khtv. 26.  §-ának c) pont já ban
meg ha tá ro zott köz hasz nú te vé keny sé gek kö zül az aláb bi a -
kat foly tat ja:

a) egész ség meg õr zés, be teg ség meg elõ zés, gyó gyí tó-,
egész ség ügyi re ha bi li tá ci ós te vé keny ség,

b) szo ciá lis te vé keny ség, csa lád se gí tés,
c) tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás,
d) ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter -

jesz tés,
e) hát rá nyos hely ze tû cso por tok tár sa dal mi esély -

egyen lõ sé gé nek elõ se gí té se,
f) sport,
g) re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás,
h) mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te gek kép zé -

sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se és a kap cso ló dó
szol gál ta tá sok.

4. A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz bár ki csat la koz hat, és
köz hasz nú szol gál ta tá sa i ból bár ki ré sze sül het.

V. A Köz ala pít vány cél jai és fel ada tai

1. A Köz ala pít vány át fo gó cél ja a fo gya té kos sze mé -
lyek esély egyen lõ sé gé nek, tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak és
kom plex (re)ha bi li tá ci ó já nak elõ se gí té se, a kom plex re ha -
bi li tá ci ó ban köz re mû kö dõk te vé keny sé gé nek össze han go -
lá sa. Cél ja to váb bá a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek,
ta nu lók el lá tá sá ban köz re mû kö dõ in téz mény rend szer terv -
sze rû fej lesz té se, a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta -
nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát szol gá ló pe da gó gi ai prog ra mok, 
meg ol dá sok, el já rá sok ki fej lesz té se.

2. A Köz ala pít vány az 1. pont ban meg ha tá ro zott cé lok
el éré se ér de ké ben pá lyá za ti úton vagy köz vet len szol gál ta -
tás nyúj tá sá val az aláb bi fel ada to kat lát ja el:

a) A fo gya té kos sze mé lyek esély egyen lõ sé gé nek, tár -
sa dal mi in teg rá ci ó já nak és kom plex (re)ha bi li tá ci ó já nak
elõ se gí té se ér de ké ben

aa) a fo gya té kos sze mé lyek meg lé võ, illetve fej leszt -
he tõ ké pes sé ge i nek meg fe le lõ prog ram ter ve ze tek el ké szí -
té sé hez olyan szem pont rend sze re ket dol go z ki és ad ki,
ame lyek ma guk ban fog lal ják a kom plex re ha bi li tá ci ós fo -
lya mat so rán el ért ké pes ség fej lõ dés rend sze res fel mé ré sét, 
és le he tõ vé te szik az egyé ni re ha bi li tá ci ós prog ram meg -
ala po zá sát, szük ség sze rin ti mó do sí tá sát, to vább fej lesz té -
sét,

ab) együtt mû kö dik a fo gya té kos sze mé lyek ér dek vé -
del mi és más szer ve ze te i vel, a szo ciá lis, ok ta tá si, fog lal -
koz ta tá si, egész ség ügyi és egyéb te rü le te ken (re)ha bi li tá -
ci ós te vé keny sé get vég zõ in téz mé nyek kel, szer ve ze tek -
kel; így kü lö nö sen a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el -

8330 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/111. szám



lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény ben, a gyer me kek
vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi
XXXI. tör vény ben, a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény ben, a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi
LXXVI. tör vény ben, a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. 
tör vény ben, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény ben, illetve 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 -
ben, az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény ben
meg je lölt in téz mé nyek kel, szer ve ze tek kel és az Or szá gos
Fo gya té kos ügyi Ta náccsal.

b) Az egyé ni re ha bi li tá ci ós prog ra mok ban meg je lölt
szol gál ta tá sok, el lá tá sok igény be vé te le ér de ké ben

ba) elõ se gí ti a fo gya té kos sze mé lyek kel fog lal ko zó
ab) pont ban fel so rolt in téz mé nyek és szer ve ze tek együtt -
mû kö dé sét,

bb) a fo gya té kos sze mé lyek szá má ra el ér he tõ, ön ál ló
élet vi telt tá mo ga tó, illetve (re)ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok -
ról és el lá tá sok ról, azok igény be vé te lé nek fel té te le i rõl in -
for má ci ós szol gál ta tást mû köd tet vagy ilye ne ket tá mo gat,

bc) szak mai, illetve anya gi tá mo ga tást nyújt az egyen lõ 
esé lyû hoz zá fé rés fel té te le i nek ki ala kí tá sá hoz,

bd) szak mai, illetve anya gi tá mo ga tást nyújt a kom plex 
(re)ha bi li tá ci ó ban köz re mû kö dõ szak em be rek, ön kén te -
sek, fo gya té kos ság gal élõ em be rek és csa lád tag ja ik kép zé -
sé hez, át kép zé sé hez és to vább kép zé sé hez,

be) szak mai, illetve anya gi tá mo ga tást nyújt a fo gya té -
kos sze mé lyek ön ál ló élet vi te lét elõ se gí tõ esz kö zök, szol -
gál ta tá sok és mód szer ta ni is me re tek fej lesz té sé hez és hoz -
zá fér he tõ vé té te lé hez.

c) Szak mai, illetve anya gi tá mo ga tást nyújt a kom plex
(re)ha bi li tá ci ó ra szo ru ló sze mé lyek kép zé sé hez és az ilyen 
kép zést foly ta tó szer ve ze tek nek.

d) A kom plex (re)ha bi li tá ci ós fo lya mat ban össze gyûj -
tött ha zai és nem zet kö zi ta pasz ta la tok alap ján szak -
mai-mód szer ta ni aján lá so kat dol go z ki, és gon dos ko dik
azok hoz zá fér he tõ vé té te lé rõl.

e) A pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tá sok és a pe da gó gi ai 
szak szol gál ta tá sok kö ré ben or szá gos pe da gó gi ai szak mai
szol gál ta tást nyújt a kü lön le ges gon do zás fel ada ta i ban
köz re mû kö dõ pe da gó gi ai szak szol gá lat in téz mé nyei ré -
szé re.

f) Szak mai, illetve anya gi tá mo ga tást nyújt

fa) a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi, be széd- és más fo gya té -
kos gyer me kek el lá tá sá val, – a töb bi gyer mek kel, ta nu ló -
val együtt vagy kü lön-kü lön tör té nõ – ne ve lé sé vel, ok ta tá -
sá val fog lal ko zó in téz mény rend szer mû köd te té sé hez, fej -
lesz té sé hez,

fb) a ko rai fej lesz tés és gon do zás, az óvo dai ne ve lés, is -
ko lai ne ve lés és ok ta tás, a fej lesz tõ fel ké szí tés prog ram ja i -
nak, tan ter ve i nek, tan köny ve i nek ki dol go zá sá hoz, fej lesz -
té sé hez és ter jesz té sé hez,

fc) a kü lön le ges gon do zás igény be vé te lé hez szük sé ges
esz kö zök, jár mû vek be szer zé sé hez,

fd) az érin tett gyer me kek, ta nu lók sza bad idõs te vé -
keny sé gé nek meg szer ve zé sé hez, tö meg- és ver seny sport -
já nak le bo nyo lí tá sá hoz,

fe) az érin tett ta nu lók kö zép is ko lai ta nul má nya i hoz,
fel ké szí tõ ok ta tá suk meg szer ve zé sé hez, fel sõ fo kú ta nul -
má nya i nak foly ta tá sá hoz, to váb bá a mun ká ba ál lá su kat se -
gí tõ te vé keny ség hez,

ff) a fo gya té kos gyer me kek szü lei ré szé re szer ve zett
szü lõ se gí tõ szol gál ta tá sok meg szer ve zé sé hez.

VI. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve és kép vi se le te

1. A Köz ala pít vány ke ze lõ, ügy dön tõ, ügy in té zõ és
kép vi se lõ szer ve a 11 tag ból álló Ku ra tó ri um. A Kurató -
rium el nö két, al el nö két és tag ja it az Ala pí tó írás ban kéri
fel. A Ku ra tó ri um tag ja i nak meg bí za tá sa 2010. már ci us
1-jé ig szól.

2. A Ku ra tó ri um tag jai:

El nök:
Tóth Egon

Al el nök:
Szöl lõ si né Föld esi Er zsé bet

To váb bi ta gok:
Hor váth Pé ter,
dr. Kön czei György,
Li ling Ta más,
dr. Mes ter há zi Zsu zsa,
Nagy Gyön gyi Má ria,
Or bán Eve lin,
Schil ler Ker tész Ta más,
dr. Szi lá gyi né dr. Er dõs Eri ka,
Szu haj Mi hály.

3. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
a) a tag ha lá lá val,
b) a tag le mon dá sá val, amely a he lyé re je lölt tag bí ró sá -

gi nyil ván tar tás ba vé te lé vel vá lik ha tá lyos sá,
c) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek az Ala pí tó ál tal – a Ptk.

74/C.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint – tör té nõ
vissza vo ná sá val,

d) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
e) az 1. pont ban fog lalt idõ tar tam le jár tá val,
f) a tag meg bí za tá sá nak a VII/13. pont ban fog lal tak

sze rin ti vissza vo ná sá val.

4. A Köz ala pít vány ál ta lá nos és ön ál ló kép vi se lõ je a
Ku ra tó ri um el nö ke, aka dá lyoz ta tá sa ese tén al el nö ke.

5. Az el nök és az al el nök együt tes aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén a Köz ala pít vány ál ta lá nos kép vi se le tét Schil ler Ker tész 
Ta más ku ra tó ri u mi tag ön ál ló an lát ja el.

6. A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke -
zé si jo got Tóth Egon el nök és Szöl lõ si né Föld esi Er zsé -
bet al elnök együt te sen gya ko rol ják. Az el nök vagy az
al el nök aka dá lyoz ta tá sa ese tén az alá írá si jo got
dr. Kön czei György vagy dr. Szi lá gyi né dr. Er dõs
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 Erika gya ko rol ja az zal, hogy az egyik alá író nak min -
den eset ben az el nök nek vagy az al el nök nek kell len nie.

7. A Ku ra tó ri um tag jai tisz te let díj ban és költ ség té rí tés -
ben ré sze sül nek, amely nek fel té te lei, össze ge és el szá mo -
lá sá nak rend je az aláb bi ak sze rint tör té nik:

a) A Ku ra tó ri um tag ja it és el nö két fel ada tuk el lá tá sá ért
ha von ta, az éves pénz ügyi terv ben meg ha tá ro zott ke ret -
össze gig tisz te let díj il le ti meg. Tisz te let díj csak ab ban az
eset ben jár, ha a ku rá tor a tárgy ha vi ülé sek leg alább 2/3-án
részt vesz. Rész vé tel alatt az elsõ ha tá ro zat ho za tal tól az
utol só ig tar tó, fo lya ma tos je len lé tet kell ér te ni. Ezt a je len -
lé ti ív vel és a ku ra tó ri u mi ülés jegy zõ köny vé vel kell iga -
zol ni.

b) A Ku ra tó ri um el nö ké nek és al el nö ké nek tisz te let dí ja 
a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap leg fel jebb
300%-a. A Ku ra tó ri um to váb bi tag ja i nak tisz te let dí ja a
min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap leg fel jebb
200%-a. A Ku ra tó ri um tag ja it szám lá val iga zolt és in do -
kolt költ sé ge ik meg té rí té se il le ti meg.

VII. A Ku ra tó ri um jog kö re és mû kö dé se

1. A Ku ra tó ri um ha tás kö ré be tar to zik:
a) a Köz ala pít vány hoz való csat la ko zás el fo ga dá sa,
b) a gaz dál ko dás irá nyá nak meg ha tá ro zá sa, a Köz ala -

pít vány va gyo ná val való gaz dál ko dás, vál lal ko zá si te vé -
keny sé gé rõl  szóló dön tés,

c) a Köz ala pít vány éves pénz ügyi ter vé nek, ezen be lül
a Tit kár ság költ ség ve té sé nek, valamint éves fel adat- és
mun ka ter vé nek el fo ga dá sa,

d) az éves be szá mo ló (mér leg, ered mény ki mu ta tás, ki -
egé szí tõ mel lék le tek), a fe je ze ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
ról  szóló szak mai be szá mo ló és pénz ügyi el szá mo lás,
valamint a köz hasz nú sá gi je len tés és mel lék le te i nek el fo -
ga dá sa,

e) a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat, a Va gyon ke -
ze lé si Sza bály zat és ezek mel lék le te i nek el fo ga dá sa,

f) szol gál ta tá sok meg szer ve zé sé rõl, nyúj tá sá ról  szóló
dön tés,

g) a pá lyá za ti prog ra mok meg hir de té sé rõl, szak mai és
pénz ügyi fel té te le i nek, valamint a le bo nyo lí tás fõbb kér -
dé se i nek a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rin ti meg ha tá ro zá -
sá ról, a be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sá ról, a mo ni tor ing
rend szer mû köd te té sé rõl, a Köz ala pít vány prog ram ja i nak
le zá rá sá ról és ér té ke lé sé rõl való dön tés, a tá mo ga tott
 projektek le zá rá sá val össze füg gõ jog nyi lat ko za tok meg -
tétele,

h) a Köz ala pít vány ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak meg vá -
lasz tá sa,

i) a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló já nak meg bí zá sá val,
fel men té sé vel kap cso la tos dön té sek,

j) szak mai al bi zott sá gok lét re ho zá sa, ame lyek rész le tes 
mû kö dé sé nek sza bá lya it a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály zat tar tal maz za,

k) új gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sa, meg szün te té se,
dön tés ho za tal gaz dál ko dó szer ve zet ben való rész vé tel rõl,

l) a Köz ala pít vány, illetve az annak jog elõd je ál tal ala -
pí tott köz hasz nú tár sa ság éves üz le ti ter vé nek és éves be -
szá mo ló já nak el fo ga dá sa.

2. A Ku ra tó ri um ala ku ló ülé sét az Ala pí tó, a to váb -
bi ku ra tó ri u mi ülé se ket az el nök – aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén az al el nök – írás ban a na pi ren di pon tok meg je lö lé -
sé vel hív ja össze olyan mó don, hogy a meg hí vó át vé te -
lé nek té nye iga zol ha tó le gyen.

3. A meg hí vót és a na pi rend hez kap cso ló dó elõ ter jesz -
téseket oly mó don kell meg kül de ni, hogy azt a ta gok leg -
alább 8 nap pal az ülés elõtt meg kap ják.

4. A Ku ra tó ri u mot 30 na pon be lül ak kor is össze kell
hív ni, ha leg alább 6 tag ja vagy a XI/11. pont ban meg ha tá -
ro zot ta kon túl me nõ en a Fel ügye lõ Bi zott ság dön té se alap -
ján annak el nö ke az ülés össze hí vá sát az össze hí vás cél já -
nak meg je lö lé sé vel írás ban kez de mé nye zi.

5. A Ku ra tó ri um éven te leg alább 6 al ka lom mal ülé se -
zik.

6. A Ku ra tó ri um ak kor ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén leg -
alább 7 tag je len van és a je len le võk több sé ge nem áll az
Ala pí tó val ér de kelt sé gi vagy füg gõ sé gi vi szony ban.

7. Ha tá ro zat kép te len ség ese tén a Ku ra tó ri um ülé sét
15 na pon be lül vál to zat lan na pi rend del, 30 na pon be lü li
idõ pont ra is mé tel ten össze kell hív ni.

8. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it nyílt sza va zás sal, egy sze -
rû szó több ség gel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén az el -
nök sza va za ta dönt.

9. Mi nõ sí tett több sé gi sza va zás hoz az ülé sen leg alább
9 ku ra tó ri u mi tag nak je len kell len nie. Az el fo ga dó dön tés -
hez leg alább 7 igen sza va zat szük sé ges. A Ku ra tó ri um mi -
nõ sí tett több ség gel dönt az 1. pont c), d), e), k) és l) al pont -
ja i ban meg ha tá ro zott ese tek ben.

A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat egyéb kér dé sek
el dön té sé hez is elõ ír hat ja a mi nõ sí tett több sé get.

10. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak meg ho za ta lá ban nem
ve het részt az, aki vagy aki nek a Ptk. 685.  § b) pont sze rin ti 
kö ze li hoz zá tar to zó ja és élet tár sa a ha tá ro zat alap ján:

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mely más elõny ben ré sze sül, illetve a meg kö ten -

dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ sül elõny -
nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sa ke re té ben bár ki
ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li szol -
gál ta tás.

11. A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak, azo kat az el nök,
aka dá lyoz ta tá sa ese tén az al el nök ve ze ti. A nyil vá nos ság
tá jé koz ta tá sa ér de ké ben a ku ra tó ri u mi ülés meg hí vó ját a
Köz ala pít vány in ter ne tes hon lap ján köz zé kell ten ni.

12. A Ku ra tó ri um ülé se i rõl hang fel vé telt, to váb bá a ha -
tá ro za to kat szó sze rint rög zí tõ jegy zõ köny vet kell készí -
teni. A jegy zõ köny vet az el nök és a jegy zõ könyv ve ze tõ
írja alá.
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13. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá -
ról dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

14. A Ku ra tó ri um olyan nyil ván tar tást kö te les ve zet ni,
amely bõl meg ál la pít ha tó a dön té se i nek tar tal ma, idõ pont -
ja, ha tá lya, illetve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk szám -
ará nya és sze mé lye.

15. A Ku ra tó ri um dön té se it írás ban kö te les az érin tet -
tek kel kö zöl ni olyan mó don, hogy az át vé tel iga zol ha tó
le gyen. A ku ra tó ri um kö te les to váb bá va la mennyi ha -
tá ro za tát (dön té sét) – a sze mé lyi sé gi jo gok ra és az adat -
vé de lem re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásokra fi gye lem -
mel – nyil vá nos ság ra hoz ni a Köz ala pít vány in ter ne tes
hon lap ján tör té nõ meg je len te tés sel, valamint szék he lyén
tör té nõ ki füg gesz tés sel.

16. A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke -
let ke zett ira tok ba való be te kin tés re – a Ku ra tó ri um el nö ké -
vel tör tént elõ ze tes egyez te tés után – a Köz ala pít vány
szék he lyén bár ki jo go sult, ki vé ve, ha a be te kin tés sze mé -
lyi sé gi vagy adat vé del mi jo go kat sér te ne.

17. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai
igény be vé te le mód já nak (ala pí tó ok ira ta sze rin ti te vé -
keny sé gé nek), valamint be szá mo ló i nak (gaz dál ko dá sá -
nak, ide ért ve a köz hasz nú sá gi je len tést is) nyil vá nos sá -
ga ér de ké ben a Ku ra tó ri um az ezek re vo nat ko zó in for má -
ci ó kat kö te les az or szá gos és a he lyi saj tó út ján, valamint 
a Köz ala pít vány in ter ne tes hon lap ján köz zé ten ni. A pá lyá -
za ti fel hí vá so kat, a nyer te sek lis tá ját, to váb bá a nyúj tott
szol gál ta tá sok ról  szóló in for má ci ó kat a tár sa dal mi esély -
egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett 
mi nisz té rium hon lap ján is köz zé kell ten ni.

18. A Ku ra tó ri um éves be szá mo lót és köz hasz nú sá gi
je len tést fo gad el, ame lyet min den év jú ni us 30-ig meg -
küld az Ala pí tó nak. A Köz ala pít vány kö te les a köz hasz -
nú sá gi je len tést a tárgy évet kö ve tõ év ben, leg ké sõbb jú -
ni us 30-ig sa ját hon lap ján köz zé ten ni.

19. A köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke -
let ke zett ira ta i ba – a köz ala pít vány ku ra tó ri u ma ala -
ku ló ülé sé tõl szá mí tott 90 na pon be lül el ké szí tett szer -
ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott el já -
rás rend sze rint, to váb bá a sze mé lyi sé gi jo gok és az
adat vé de lem re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írások figye -
lembe véte lével – bár ki be te kint het.

VIII. A Köz ala pít vány va gyo na

1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na a Fo gya té ko sok
Esé lye Köz ala pít vány, valamint a Fo gya té kos Gyer me kek, 
Ta nu lók Fel zár kóz ta tá sá ért Or szá gos Köz ala pít vány tel jes 

va gyo na. A 2006. de cem ber 31-ei mér leg ál la pot sze rint a
Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány va gyo na 1.495,2 mil -
lió Ft, a Fo gya té kos Gyer me kek, Ta nu lók Felzárkóztatá -
sáért Or szá gos Köz ala pít vány va gyo na 92,2 mil lió Ft.

2. A Köz ala pít vány törzs va gyo na a jog elõd köz ala pít -
vá nyok – a Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány és a Fo -
gya té kos Gyer me kek, Ta nu lók Fel zár kóz ta tá sá ért Or szá -
gos Köz ala pít vány – törzs va gyo na i nak össze ge: 25 mil -
lió Ft.

3. A Köz ala pít vány be vé te lei:
a) a min den ko ri éves költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ben

meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás,
b) ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyek ön kén tes befize -

tései,
c) a sze mé lyi jö ve de lem adó ból a Köz ala pít vány ré szé -

re a tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint fel aján lott rész,
d) a Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl be -

folyt összeg,
e) a köz ala pít vá nyi va gyon ho za dé ka,
f) egyéb be vé te lek.

IX. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

1. A Köz ala pít vány a mû kö dés biz ton sá ga ér de ké ben a
törzs va gyont el kü lö ní tet ten ke ze li, amely nek mér té ke nem 
csök ken het, de a törzs va gyon ho za ma fel hasz nál ha tó.
A törzs va gyon fe let ti va gyon és annak ho za dé ka je len
IX. fe je zet ben meg je lölt meg kö té sek figye lembe véte -
lével a köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá sá ra sza ba -
don fel hasz nál ha tó.

2. A Köz ala pít vány az V. pont ban meg ha tá ro zott cél jai
el éré se ér de ké ben szol gál ta tást, to váb bá nyil vá no san meg -
hir de tett pá lyá zat út ján tá mo ga tást nyújt hat.

3. A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te a va -
gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel jebb éven te össze sen
egy mil lió fo rint (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást
nyújt hat az Ala pí tó Ok irat ban fog lalt cé lok ra.

4. A Köz ala pít vány a pá lyá za ti tá mo ga tás ban ré sze sü -
lõ vel szer zõ dést köt, mely tar tal maz za leg alább

a) a tá mo ga tás cél ját, fel hasz ná lá sá nak mód ját, a tá mo -
ga tan dó fel ada tok rész le tes le írá sát,

b) a tá mo ga tás össze gét, illetve ér té két,
c) az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és az el szá mo lás -

hoz szük sé ges bi zony la to kat,
d) a pá lyá za ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos

ellen õr zés mód ját,
e) a szer zõ dés meg sze gé sé nek jog kö vet kez mé nye it.

5. Mû kö dé si költ ség re – be le ért ve a Ku ra tó ri um, a Fel -
ügye lõ Bi zott ság és a Tit kár ság költ sé ge it is – a Kurató -
rium ál tal éven te meg ha tá ro zott összeg hasz nál ha tó fel,
amely azon ban nem ha lad hat ja meg az éves ter ve zett össz -
ki adás 8%-át. A pá lyá za tok meg hir de té sé vel, le bo nyo lí tá -
sá val, el bí rá lá sá nak elõ ké szí té sé vel, valamint a szak ér tõk
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be vo ná sá val kap cso la tos költ sé ge ket a ku ra tó ri um kü lön,
a pá lyá zat ki írá sa kor ha tá roz za meg.

6. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get köz -
hasz nú cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve szé -
lyez tet ve foly tat hat. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé -
keny sé gét csak má sod la gos jel leg gel vé gez he ti.

7. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny ség re éves
be vé te le i nek leg fel jebb 15%-át for dít hat ja. A Köz ala pít -
vány gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét nem oszt hat ja
fel, azt az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott te vé keny ség re
kell for dí ta nia.

8. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi be fo lyás sal
ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va -
gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két.

9. A Köz ala pít vány be fek te té si te vé keny sé get a
 Kuratórium ál tal el fo ga dott Va gyon ke ze lé si Sza bály zat
alap ján foly tat hat.

10. A Köz ala pít vány pénz ügye i nek és szám vi te lé nek
fo lya ma tos el len õr zé sé re – pá lyá zat út ján ki vá lasz tott –
könyv vizs gá lót al kal maz. A könyv vizs gá ló ra a Fel ügye lõ
Bi zott ság tag ja i nak össze fér he tet len sé gé re vo nat ko zó ren -
del ke zé sek irány adók.

11. A Köz ala pít vány a ha tá lyos szám vi te li sza bá lyok
alap ján éves mér le get és be szá mo lót ké szít, ame lyet ok le -
ve les könyv vizs gá ló hi te le sít, és a Fel ügye lõ Bi zott ság vé -
le mé nyez.

12. A Köz ala pít vány éves köz hasz nú sá gi je len té se i be
bár ki be te kint het, ar ról sa ját költ sé gé re má so la tot ké szít -
het.

X. A Köz ala pít vány Tit kár sá ga

1. A Ku ra tó ri um mû kö dé sé vel, gaz dál ko dá sá val kap -
cso la tos dön tés-elõ ké szí té si és vég re haj tá si fel ada to kat az
ügy ve ze tõ igaz ga tó ál tal ve ze tett Tit kár ság lát ja el. A Tit -
kár ság mû kö dé si költ sé ge it a Köz ala pít vány fe de zi.

2. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó és a Tit kár ság to váb bi fel ada -
ta it a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za.

3. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó vo nat ko zá sá ban a Kurató -
rium gya ko rol ja a mun ka vi szony lé te sí té sé vel, mó do sí tá -
sá val, meg szün te té sé vel és a jut ta tá sok meg ha tá ro zá sá val
kap cso la tos jo go kat. Az egyéb mun kál ta tói jo go kat a Ku -
ra tó ri um el nö ke – aka dá lyoz ta tá sa ese tén az al el nök – gya -
ko rol ja.

4. A Tit kár ság mun ka tár sai fe let t a mun kál ta tói jo go kat 
az ügy ve ze tõ igaz ga tó gya ko rol ja.

XI. A Köz ala pít vány Fel ügye lõ Bi zott sá ga

1. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak
el len õr zé sé re 5 tagú Fel ügye lõ Bi zott ság mû kö dik.

2. A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö két és tag ja it az Ala pí tó
kéri fel írás ban. A Fel ügye lõ Bi zott ság meg bí za tá sa 2010.
már ci us 1-jé ig szól.

3. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:

El nök:
Kaj tár né Bot ár Bor bá la Má ria, az ok ta tá sért fe le lõs

 miniszter ja vas la tá ra

To váb bi tag jai:
Bor sy né Zol tán Er zsé bet, a tár sa dal mi esély egyen lõ ség

elõ moz dí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter ja vas la tá ra
Jan kó-Bre zo vay Pál né, az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter

ja vas la tá ra
Kaj di Lász ló, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter

 javaslatára
dr. Szol no ky And rea, az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter

 javaslatára

4. A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
a) a tag ha lá lá val,
b) a tag le mon dá sá val, mely a he lyé re je lölt tag bí ró sá gi 

nyil ván tar tás ba vé te lé vel vá lik ha tá lyos sá,
c) a Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai ki je lö lé sé nek az Ala pí tó 

ál tal tör té nõ vissza vo ná sá val,
d) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
e) a 2. pont ban fog lalt idõ tar tam le jár tá val.

5. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja,
illetve könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
b) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vül más te vé -

keny ség re irá nyuló mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés -
re irá nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza bály más -
kép pen nem ren del ke zik,

c) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül
– ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat –, illetve

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek Ptk.
685.  §-ának b) pont ja sze rin ti hoz zá tar to zó ja.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai tisz te let díj ban és költ -
ség té rí tés ben ré sze sül nek, amely nek fel té te lei, össze ge és
el szá mo lá sá nak rend je az aláb bi ak sze rint ala kul:

a) A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it és el nö két fel ada tuk
el lá tá sá ért ha von ta, az éves pénz ügyi terv ben meg ha tá ro -
zott ke ret össze gig tisz te let díj il le ti meg. Tisz te let díj csak
ab ban az eset ben jár, ha a fel ügye lõ bi zott ság tag ja a tárgy -
ha vi ülé sek leg alább 2/3-án részt vesz. Rész vé tel alatt az
elsõ ha tá ro zat ho za tal tól az utol só ig tar tó, fo lya ma tos je -
len lé tet kell ér te ni. Ezt a je len lé ti ív vel és a fel ügye lõ bi -
zott sá gi ülés jegy zõ köny vé vel kell iga zol ni.

b) A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ké nek tisz te let dí ja leg fel -
jebb a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap 300%-a,
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tag ja i nak tisz te let dí ja pe dig leg fel jebb a min den ko ri köz -
tiszt vi se lõi il let mény alap 200%-a.

7. A Fel ügye lõ Bi zott ság a Köz ala pít vány nyil ván tar -
tás ba vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül, írás ban maga ha -
tá roz za meg ügy rend jét. Az el fo ga dott ügy ren det annak el -
fo ga dá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül a Ku ra tó ri um el nö ké -
nek és az Ala pí tó nak tá jé koz ta tá sul meg kül di.

8. A Fel ügye lõ Bi zott ság ellen õr zi a Ku ra tó ri um és a
Tit kár ság mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. Szük ség sze rint el -
len õr zést tart hat, amely nek so rán a Köz ala pít vány köny -
veibe és ira ta i ba be te kint het, azo kat meg vizs gál hat ja, a
 Kuratórium bár mely tiszt ség vi se lõ jé tõl je len tést, tag já tól
és a Köz ala pít vány bár mely al kal ma zott já tól fel vi lá go sí -
tást és tá jé koz ta tást kér het.

9. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai a Ku ra tó ri um ülé sén ta -
nács ko zá si jog gal részt ve het nek.

10. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les az in téz ke dés re jo -
go sult Ku ra tó ri u mot tá jé koz tat ni, és annak össze hí vá sát
kez de mé nyez ni, ha tu do mást sze rez ar ról, hogy

a) a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály -
sér tés, vagy a Köz ala pít vány ér de ke it egyéb ként sú lyo san
sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té -
se vagy kö vet kez mé nyé nek el há rí tá sa, illetve eny hí té se a
Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé ges sé;

b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs ség re vo ná sát meg -
ala po zó tény me rült fel.

11. Az in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri u mot a Fel ügye lõ 
Bi zott ság in dít vá nyá ra – annak a Ku ra tó ri um össze hí vá sá -
ra jo go sult ál tal tör té nõ kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül – össze kell hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el -
tel te ese tén a Ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a Fel ügye lõ
 Bizottság dön té se alap ján annak el nö ke jo go sult.

12. Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá -
sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a
Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni az
Ala pí tót és az ille té kes ügyész sé get.

13. A Fel ügye lõ Bi zott ság fel ada tai el lá tá sá hoz – a
szak ér tel mét meg ha la dó spe ci á lis kér dé sek ben – a Köz ala -
pít vány költ sé gén szak ér tõt ve het igény be.

XII. Egyéb ren del ke zé sek

1. A Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je nem le het
olyan sze mély, aki nél a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény 9.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ki zá ró fel té tel fenn áll.

2. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il le tõ leg annak je lölt sze -
mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet
elõ ze tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide -
jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél be tölt.

3. Az 1. és 2. pont ban fog lalt sza bá lyok vo nat koz nak a
Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i ra is.

4. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get
nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len, párt nak tá mo -
ga tást nem nyújt, at tól tá mo ga tást nem kap, or szág gyû lé si
vagy ön kor mány za ti kép vi se lõ je löl tet nem ál lít és nem
 támogat.

5. A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé kell ten ni.

6. A Köz ala pít vány meg szû né se ese tén az Ala pí tó
 köteles a meg szûnt Köz ala pít vány va gyo nát a hi te le zõk ki -
elé gí té se után a meg szûnt Köz ala pít vány cél já hoz ha son ló
cél ra for dí ta ni, és er rõl a nyil vá nos sá got meg fele lõen tá jé -
koz tat ni.

7. Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben 
a Ptk., valamint a Khtv. ren del ke zé sei, to váb bá egyéb ala -
pít vá nyi (köz ala pít vá nyi) tár gyú jog sza bá lyok, illetve
kap cso ló dó pol gá ri jogi ren del ke zé sek az irány adó ak.

Bu da pest, 2007. jú ni us 28.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(3301 Eger, Barkóczy út 7., Pf. 145)

h i r d e t m é n y e

A He ves Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga a föld ren de zõ és föld ki adó bi -
zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. törvény 4/B.  § (5) bekezdése alapján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Mát rai Egye sült Mgtsz, Gyön gyös pa ta (FA) hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld tu laj do nú föl dek ki adá sa céljából.

A sor so lás he lye: Gyön gyös pa ta, Fõ u. 63., Mû ve lõ dé si Ház
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A sor so lá si idõ pon tok:

1. 2007. szep tem ber 25., 10 óra

1. a)  A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: Mát rai Egye sült Mgtsz, Gyön gyös pa ta (FA) gaz dál ko dá si te rü le tén még 
ki nem adott azon rész arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek, akik a 2004. jú ni us 30-án egyez -
ségi be je len tést tet tek a Gyön gyös pa ta 0399 hrsz.-ú föld rész let re. A sor so lás ra jo go sul tak név- és cím jegy zé két az 1. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.

1. b) A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Gyön gyös pa ta

Hely raj zi
szám

Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Össz. AK Sors. AK
Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó

kor lá to zá sok

0399 erdõ 264,0437 940,19 193,37 Föld mé ré si je lek el he lye zé sét
biz to sí tó szol gal mi jog – He ves
Me gyei Föld hi va tal, Eger

2. 2007. szep tem ber 25., 13 óra

2. a) A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: Mát rai Egye sült Mgtsz, Gyön gyös pa ta (FA) gaz dál ko dá si te rü le tén még 
ki nem adott azon rész arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek, akik a 2007. szep tem ber 25-én
10 ó ra kor meg tar tott so rso lá son nem sze rez tek tu laj dont.

2. b) A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Gyön gyös pa ta

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Össz. AK Sors. AK
Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó

kor lá to zá sok

099/34 szõ lõ 2,1779 166,61 166,61

0220/240 szõ lõ 2,1507 119,58 119,58

0330/3 gyü möl csös,
szán tó

4,8157 124,15 109,08

Te le pü lés: Gyön gyös tar ján

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Össz. AK Sors. AK
Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó

kor lá to zá sok

015/71 szõ lõ 0,2601 14,46 14,46

0164/69 szõ lõ 0,3258 24,92 24,92

0321/16 szõ lõ 0,3318 16,16 16,16

Te le pü lés: Szû csi

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Össz. AK Sors. AK
Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó 

kor lá to zá sok

038/3 szán tó 1,1129 21,26 21,26

049/12 szõ lõ 0,3078 23,55 23,55

049/16 szõ lõ 0,9350 71,53 71,53

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, valamint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó csere-
 megállapodásokat a Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság figye lembe ve szi. Az egyez sé gen ala pu ló kö zös igényt a sor so lás
kez de té ig a hely szí nen, a cse rét – amely csak a tu laj don ba ad ha tó föld rész le tek re vo nat ko zik – a sor so lást kö ve tõ 15 na -
pon be lül lehet a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz írásban benyújtani.

A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re ke rül.
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A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt rész arány-tu laj do nos sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal
képviseltetheti magát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz (1024 Bu da pest, Ke le ti Ká roly u. 24.) cím zett, de a He ves Me gyei Me -
zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.) benyújtott kifogást
adhat be.

Sza bó Jó zsef s. k.,
fõ igaz ga tó

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 törzs köny vek sor szá mát
te szi köz zé:

050216B
847521F
213622C
928810C
699337C
896856A
099599E
328666E
887092F
610673G
960288A
251596G
099058F
966598G
582961D
425291C
392895B
106112G
686652D
117991D
192296B
392907B
116793F
342736D
829947C
596839A
204973B
269737E
120154F
848717E
244601D
972900B
907621B
018601H
094489F

271341C
850533C
550473F
101933E
919110F
066830D
122393E
102890E
488926D
489151E
035907G
577505F
246691D
314359B
948033F
093237D
772424C
423855A
055974G
028018F
101539C
410241A
570055F
271167F
509447A
121035C
393454G
727630E
624466F
677413A
742729B
118168G
178749C
652563G
356430C

895364D
980072E
594390C
275143D
662323B
820309G
017573H
319302F
135290B
534978C
684437B
477099F
746336C
079363E
538060B
930132C
776719D
206256E
644928E
784134A
857718F
448483E
971291A
327594C
307539D
568477D
420291B
226076F
421269G
113353B
832269C
721763G
708265B
201900A
253137F
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248065H
269813E
970387D
251022D
129492A
861985E
383427G
286834E
577312G
376244A
228051G
536150D
880717C
422620F
088792D
628128A
301437C
070634F
149055F
553837B
643960F
077943G
656382G
402640B
514298B
107124B
695378E
969294B
878745B
533044E
427951F
535731E
250837F
592813F

493664F
878409C
300570E
160814D
778295C
988953B
703976C
159275F
599495G
108980F
205766A
353547F
407008G
803886E
449740E
066971A
562838B
469795G
030674H
957605G
434017A
601314D
712929B
789901F
805205D
205189H
122226C
487108G
086557A
613807F
683346D
082825D
100787C
088421C

430757D
470771A
261582E
393477G
056940D
943345D
005959D
434339F
842679G
578720A
096403F
654962B
600381F
225447B
421137A
980981B
022922B
253941B
373151C
376760H
174041E
960967B
774709E
535470F
096329E
304996E
816338B
676366B
819472C
092135F
431559F
061730G
403036B

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny 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 elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 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 Egészségbiztosítási Közlöny 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg
a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
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

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

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

Elõfizetési díj fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

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

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: dr. Tordai Csaba. 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.

HU ISSN 0076—2407

07.2741 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.


