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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
236/2007. (IX. 12.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Horvát Köztársaság Kormánya között

az V/B. összeurópai közlekedési folyosó 
Letenye és Gorièan közötti autópálya határhídjának 

építésérõl a Mura folyón 2004. december 16-án, 
Budapesten aláírt Egyezmény módosításáról  szóló,
Zágrábban, 2007. május 17-én aláírt Egyezmény

kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött az V/B. össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só Le te -
nye és Go riè an kö zöt ti au tó pá lya ha tár híd já nak a Mura fo -
lyón 2004. de cem ber 16-án, Bu da pes ten alá írt Egyez mény 
mó do sí tá sá ról  szóló, Zág ráb ban, 2007. má jus 17-én alá írt
Egyez mény (a továb biak ban: Egyezmény) kötelezõ hatá -
lyának elismerésére.

2.  §

A Kor mány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát

Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai
közlekedési folyosó Letenye és Gorièan közötti

autópálya határhídjának építésérõl a Mura folyón
2004. december 16-án, Budapesten aláírt Egyezmény

módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár -
sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) az
V/B. össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só Le te nye és Go riè an
kö zöt ti au tó pá lya ha tár híd já nak épí té sé rõl a Mura fo lyón
2004. de cem ber 16-án, Bu da pes ten alá írt Egyez mény
(a továb biak ban: Mu ra-híd Egyez mény) vég re haj tá sá val

kap cso la tos tár gya lá so kon fel me rült szempontok alapján a 
következõkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Mu ra-híd Egyez mény 3. Cikk (1) be kez dés a) pont ja
a kö vet ke zõ szö veg gel egé szül ki:

„A költ sé gek egy más kö zöt ti meg osz tá sá nál a Szer zõ dõ
Fe lek a ki vi te le zé si mun kák árát az ál ta lá nos for gal mi adó
nél kü li ér ték ben oly mó don szá mol ják el, hogy füg get le -
nül a tel je sí tés he lyé tõl ezen költ sé gek net tó 50%-át az
egyik Szer zõ dõ Fél, net tó 50%-át a má sik Szer zõ dõ Fél
 viseli, az adott államban érvényes adómérték alkal -
mazásával.”

2. Cikk

A Mu ra-híd Egyez mény 4. Cikk (3) be kez dé se a kö vet -
ke zõ kép pen módosul:

„A híd elõ ké szí té sé re és épí té sé re a ki adott épí té si en ge -
dé lyek kel, va la mint a PIU irány el ve i vel és ha tá ro za ta i val
össz hang ban ke rül sor, ami rõl a két Szer zõ dõ Fél ille té kes
szervei útján gondoskodik.”

3. Cikk

(1) A Mu ra-híd Egyez mény 4. Cikk (4) be kez dé se a kö -
vet ke zõ kép pen módosul:

„A híd meg épí té sé re kö zö sen ke rül ki írás ra a nyil vá nos,
egy for du lós, nem zet kö zi ver seny tár gya lás. A ver seny tár -
gya lás ki írá sá ra és le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó el já rás ren -
det, amely az Eu ró pai Par la ment nek és a Ta nács nak az épí -
té si be ru há zás ra, az áru be szer zés re és a szol gál ta tás-meg -
ren de lés re irá nyu ló köz be szer zé si el já rá sok össze han go lá -
sá ról  szóló 2004. már ci us 31-i 2004/18/EK irá nyel vén ala -
pul, ezen Egyez mény 1. számú mel lék le te tar tal maz za. A
szer zõ dés kö tés a FIDIC (Fe de ra ti on In ter na ti o nal des
Ingénieurs Conseils – Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi
Szövetsége) ajánlásával összhangban történik.”

(2) A 4. Cikk (5) be kez dé se tör lés re ke rül.

4. Cikk

A Mu ra-híd Egyez mény 5. Cikk (1) be kez dé se a kö vet -
ke zõ kép pen módosul:

„A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy az ille -
té kes szer ve ik köz re mû kö dé sé vel a ter ve zé si, elõ ké szí té si
és ki vi te le zé si mun ká kat úgy vég zik, hogy a híd épí té se
2008-ban be fe je zõd hes sen, kap cso lód va a már el ké szült
vagy épí tés alatt álló csat la ko zó au tó pá lya-sza ka szok hoz
és a ha tár for ga lom el len õr zé sé hez szük sé ges létesít -
ményekhez.”
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5. Cikk

A Mu ra-híd Egyez mény 6. Cikk (1) és (2) be kez dé se a
kö vet ke zõ kép pen módosul:

„(1) A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy az
egyik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té rõl ki vitt, il let ve a
má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak vám te rü le té re be ho zott, a
híd meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges anya gok és ter mé kek
men te sek a vám fi ze té si kö te le zett ség alól. A fel nem hasz -
nált anya go kat, ter mé ke ket vissza kell szál lí ta ni azon
Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re, ahon nan azo kat be hoz -
ták.

(2) A híd meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges gé pek, jár mû vek, 
be ren de zé sek és esz kö zök vám- és il le ték-, va la mint vám -
biz to sí ték fi ze té si kö te le zett ség alól men te sek az zal a fel -
té tel lel, hogy azo kat a küldõ államba visszaszállítják.”

6. Cikk

(1) Ezen Egyez mény azon ké sõb bi dip lo má ci ai jegy zék
kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. (har min ca dik) na pon lép ha tály -
ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek ér te sí tet ték egy mást ar ról,
hogy az Egyez mény hatályba lépéséhez szük sé ges bel sõ
jogi elõ írásaiknak eleget tettek.

(2) Ezen Egyez mény ha tá ro zat lan idõ re szól, ren del ke -
zé se it a Szer zõ dõ Fe lek az alá írás nap já tól szá mí tott
45. (negy ven ötö dik) nap tól ide ig le ne sen al kal maz zák. Az
Egyez ményt bár me lyik Szer zõ dõ Fél írás ban, dip lo má ci ai
úton fel mond hat ja. Az Egyez mény a fel mon dá sá ról  szóló
ér te sí tés nek a má sik Szer zõ dõ Fél ál tal tör tént át vé te lé nek
nap já tól számított 6 (hat) hónap elteltével hatályát veszti.

(3) Ezen Egyez mény a Szer zõ dõ Fe lek kö zös meg egye -
zé se alap ján mó do sít ha tó az ad dig el vég zett mun kák költ -
sé ge i nek el szá mo lá sa mel lett. A mó do sí tás e Cikk (1) be -
kez dé se szerint lép hatályba.

Ké szült Zágrábban, 2007. év má jus 17. nap ján, két
ere de ti pél dány ban, ma gyar és hor vát nyel ven. Mind két
szö veg egy aránt hiteles.

(Aláírások)

1. számú melléklet

Eljárási szabályok

1. Cikk

Hatály

A je len el já rá si sza bá lyok az „V/B. ÖSSZEURÓPAI
KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ LETENYE ÉS GORIÈAN
KÖZÖTTI AUTÓPÁLYA HATÁRHÍDJÁNAK ÉPÍ -

TÉSE A MURA FOLYÓN” tár gyú szer zõ dés (épí té si
 beruházásra irá nyu ló szer zõ dés) oda íté lé sé nek fo lya ma tá -
ra vo nat koz nak, a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött 2004. de cem ber 16-án
lét re jött meg ál la po dás ban, il let ve an nak mó do sí tá sá ban
fog lal tak nak meg fele lõen.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

A je len el já rás cél ja i ra az aláb bi ki fe je zé sek ér tel me zé se 
a következõ:

Aján lat ké rõk: a je len el já rás ban Aján lat ké rõ nek mi nõ -
sül a Hrvats ke Au to ces te d.o.o., a továb biak ban: „HAC” és 
a Nem ze ti Au tó pá lya Zrt., a továb biak ban: „NA Zrt.” ál tal
al ko tott szer zõ dés kö tõ tár su lás vagy ezek jog utó dai.

Épí té si be ru há zás ra irá nyu ló szer zõ dés: olyan nyil vá -
nos szer zõ dé sek, me lyek tár gya az Aján lat ké rõk ál tal meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ mun ká la tok ki vi -
te le zé se vagy tervezése és kivitelezése együtt.

Aján lat te võ: bár mely jogi sze mély vagy a le te le pe dé se
sze rin ti or szág ban jog ké pes ség gel ren del ke zõ más szer ve -
zet, amely aján la tot nyújt be a je len el já rá si sza bá lyok nak
meg fele lõen. Aján lat te võ nek mi nõ sül har ma dik or szág ban 
be jegy zett szék hellyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok
ma gyar or szá gi vagy hor vát or szá gi le ány vál la la ta is; sze -
mé lyek cso port ja kö zö sen nyújt hat be aján la tot, fel té ve,
hogy igazolják gazdasági társulásuk különleges jogi
formáját (konzorcium).

Al vál lal ko zó: bár mely jogi sze mély vagy a le te le pe dé se
sze rin ti or szág ban jog ké pes ség gel ren del ke zõ szer ve zet,
amely nek az Aján lat te võ a szer zõ dés bár mely ré szét al vál -
lal ko zás ba kí ván ja adni, és erre a tény re az aján la tá ban – az 
al vál lal ko zó sze mé lyé nek vagy az ál ta la ellátandó
tevékenység meg je lö lé sé vel – hi vat ko zik.

Eu ró pai Unió és az Eu ró pai Unió tag ál la mai: az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség és az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé get
lét re ho zó Meg ál la po dást aláíró államok.

Ha mis adat: a va ló ság nak meg fele lõen is mert, de a va -
ló ság tól el té rõ en kö zölt adat.

Írá sos vagy írás ban: sza vak ból vagy szá mok ból álló,
ol vas ha tó, rep ro du kál ha tó, majd kö zöl he tõ ki fe je zés mód.
Ma gá ban fog lal hat elekt ro ni kus esz kö zök hasz ná la tá val
to váb bí tott és tárolt információkat.

3. Cikk

Alapelvek

A szer zõ dés oda íté lé se so rán (ide ért ve az adott szer zõ -
dés meg kö té sét is) az Aján lat ké rõk az Aján lat te võ ket egy -
for mán és diszk ri mi ná ció-men te sen íté lik meg és át lát ha tó
eljárást folytatnak le.
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A szer zõ dés oda íté lé se so rán az Aján lat ké rõk nem ze ti
el bá nást biz to sí ta nak az Eu ró pai Uni ó ban vagy a Hor vát
Köz tár sa ság ban le te le pe dett Aján lat te võk, és az Eu ró pai
Uni ó ból vagy a Hor vát Köz tár sa ság ból szár ma zó áruk ré -
szé re. Az Eu ró pai Uni ón és a Hor vát Köz tár sa sá gon kí vül
le te le pe dett Aján lat te võk vagy ilyen ál lam ból szár ma zó
áruk ré szé re az Aján lat ké rõk nem zet kö zi kö te le zett ség vál -
la lá sa ik kal össz hang ban biz to sí ta nak nem ze ti el bá nást.

4. Cikk

Általános szabályok

Határidõk számítása

A na pok ban, hó na pok ban vagy évek ben meg ál la pí tott
ha tár idõ be vagy idõ tar tam ba (a továb biak ban együtt: ha -
tár idõ) a kez dõ nap nem szá mít bele. Kez dõ nap az a nap,
amely re a ha tár idõ meg kez dé sé re okot adó cse lek mény
vagy egyéb körülmény esik.

A hó na pok ban vagy évek ben meg ál la pí tott ha tár idõ
azon a na pon jár le, amely szá má nál fog va a kez dõ na pot
kö ve tõ nap nak meg fe lel; ha ez a nap a le já rat hó nap já ban
hi ány zik, a hó nap utol só nap ján.

Ha a ha tár idõ utol só nap ja nem mun ka nap ra esik, a ha -
tár idõ csak az ezt kö ve tõ leg kö ze leb bi mun ka na pon jár le.

Egyéb rendelkezések

Ha a je len el já rás rend va la mely iga zo lás be mu ta tá sát
írja elõ, ak kor az iga zo lás hi te les má so la ta is el fo gad ha tó,
fel té ve, hogy a hi te le sí tést a Hor vát Köz tár sa ság ban vagy a 
Ma gyar Köz tár sa ság ban köz jegy zõi szolgáltatást nyújtó
közjegyzõ végzi.

5. Cikk

Az eljárás megindítása

Az Ajánlati Felhívás közzététele

Az Aján lat ké rõk az el já rás meg in dí tá sá ra egy kö zö sen el -
fo ga dott Aján la ti Fel hí vást tesz nek köz zé egy ide jû leg
a Hor vát Köz tár sa ság ban és a Ma gyar Köz tár sa ság ban
(a hor vát or szá gi Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben és egy hor vát or -
szá gi na pi lap ban, to váb bá két ma gyar or szá gi na pi lap ban).

Az Ajánlati Felhívás tartalma

Az Aján la ti Fel hí vás tar tal maz za az Aján lat ké rõk ne vét, 
a szer zõ dés tár gyát és a ki egé szí tõ tá jé koz ta tás meg ké ré sé -
nek he lyét (címet és faxszámot).

Az Aján la ti Fel hí vás ban kö zöl ni kell, hogy az Aján lat -
te võ nem nyújt hat be több vál to za tú (al ter na tív) ajánlatot.

Az Aján la ti Fel hí vás ban je lez ni kell, hogy a leg ala cso -
nyabb ár az ér té ke lés kritériuma.

Az Aján la ti Fel hí vás tar tal maz za az aján la tok be nyúj tá -
sá nak ha tár ide jét, és az aján la tok be nyúj tá sá nak he lyét és
azt a nyel vet (hor vát és ma gyar), me lyen az aján la tot be
kell nyúj ta ni. Az Aján la ti Fel hí vás tar tal maz za to váb bá a
pá lyá za ti ered mény hir de tés és a szer zõ dés kö tés dá tu mát,
valamint a munkálatok befejezésének határidejét.

Az aján la tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je az Aján la ti Fel -
hí vás köz zé té te lé nek dá tu má tól számított 75 nap.

Az Aján la ti Fel hí vás ban az Aján lat ké rõk elõ ír ják a
 Pályázati Do ku men tá ció át vé te lé nek mód ját, vég sõ dá tu -
mát és he lyét, va la mint a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó ért fi ze -
ten dõ összeg fizetési feltételeit.

Pályázati Dokumentáció

Az el já rás ban való rész vé tel fel té te le a Pá lyá za ti Do ku -
men tá ció meg vá sár lá sa. A Kon zor ci um mind egyik tag já -
nak meg kell vá sá rol nia a sa ját pél dá nyát a Pá lyá za ti Do -
ku men tá ci ó ból. A Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó ért fi ze ten dõ
összeg: 4000 euró, il let ve ezen összeg nek a meg fe le lõ
pénz nem ben való el len ér té ke, amit az Aján la ti Fel hí vás -
ban meg ha tá ro zott bank szám lá ra kell be fi zet ni. A HAC és
az NA a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó ból egy for mán 10-10,
hor vát és ma gyar nyel ven írt pél dányt bo csát rendelke -
zésre hi va ta los szék he lyén.

A Pá lyá za ti Do ku men tá ció át vé te lé nek he lye: Hrvats ke
Au to ces te d.o.o., Širo li na 4, Zág ráb, Hor vát Köz tár sa ság
és Nem ze ti Au tó pá lya Zrt., 1036 Bu da pest, La jos u. 80.,
Magyar Köztársaság.

A Pá lyá za ti Do ku men tá ció az Aján la ti Fel hí vás köz zé -
té te lé nek nap já tól az aján la tok be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott 
ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 20. na pig ve he tõ át, munka -
napokon 09.00 és 15.00 óra kö zött, egy ide jû leg be mu tat va
a Pá lyá za ti Do ku men tá ció el len ér té ké nek meg fi ze té sé rõl
 szóló iga zo lást. A Pá lyá za ti Do ku men tá ció ré szei, il let ve a 
hor vát és ma gyar nyel vû vál to zat eset le ges el té ré se ese tén
irány adó nyelv az aláb bi ak ban ke rül meg ha tá ro zás ra:

A do ku men tá ció ré szei Az irány adó nyelv
1. Kö tet – Ál ta lá nos rész hor vát
2. Kö tet – Költ ség ve té si ki írás ma gyar
3. Kö tet – Terv do ku men tá ció ma gyar
4. Kö tet – Mû sza ki elõ írások 

    (spe ci fi ká ció) ma gyar

AZ AJÁNLATTEVÕ ÉS ALVÁLLALKOZÓI
ALKALMASSÁGÁNAK IGAZOLÁSA

6. Cikk

Kizáró okok

Az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az Aján lat te võ (vagy Kon -
zor ci um), aki vagy aki nek a szer zõ dé ses ár 10%-át meg ha -
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la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt Al vál lal ko zó ja, il let -
ve Kon zor ci um ese tén a Konzorcium bármely tagja:

a) bank szám lá ját a meg fe le lõ pénz in té zet iga zo lá sa ér -
tel mé ben zá rol ták az utób bi 30 (har minc) nap alatt 3 (há -
rom) nap nál hosszabb idõ re, vagy az utób bi 180 (egy száz -
nyolc van) nap so rán 30 (har minc) napnál hosszabb idõ re;

b) aki csõd el já rást vagy fel szá mo lást je len tett be, aki bí -
ró sá gi el já rás ha tá lya alatt áll, aki vel szem ben a bí ró ság
csõd el já rást fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rást in -
dí tott, aki csõd egyez sé get kö tött a hi te le zõ i vel, fel füg gesz -
tet te üz le ti-gaz da sá gi te vé keny sé ge it, vagy bár mely, ezek -
kel azo nos ér tel mû hely zet be ke rült a nem ze ti tör vények és 
rendelkezések értelmében folytatott hasonló eljárás követ -
keztében;

c) aki csõd el já rás vagy kö te le zõ en el ren delt fel szá mo lás 
ha tá lya alatt áll, aki bí ró sá gi el já rás ha tá lya alatt áll, aki
csõd egyez sé get kö tött a hi te le zõ i vel, vagy bár mely, azo -
nos ér tel mû hely zet be ke rült a nem ze ti tör vények és ren -
del ke zé sek ér tel mé ben folytatott hasonló eljárás követ -
keztében;

d) akit szak mai te vé keny sé gei kö ré ben el kö ve tett bár -
mi lyen bûn cse lek mény  miatt jog erõs bí ró sá gi íté let tel súj -
tot tak az adott or szág jog sza bá lyai alap ján, szak mai te vé -
keny sé gei kö ré ben el kö ve tett bármilyen bûncselekmény
 miatt;

e) akit bû nös nek ta lál tak sú lyos, szak mai eti ká ba üt kö zõ 
és az Aján lat ké rõk ál tal bi zo nyít ha tó cse le ke det/vi sel ke -
dés  miatt;

f) aki nem tel je sí tet te tár sa da lom biz to sí tá si be fi ze té si
kö te le zett sé ge it a le te le pe dé se sze rin ti or szág jogszabá -
lyainak meg fele lõen vagy az Ajánlatkérõk országában;

g) aki nem tel je sí tet te adó- vagy vám fi ze té si kö te le zett -
sé ge it a le te le pe dé se sze rin ti or szág jog sza bá lya i nak meg -
fele lõen vagy az Ajánlatkérõk országában;

h) aki a pá lyá za ti mi nõ sí té si kri té ri u mok kal kap cso lat -
ban elõ írt in for má ci ók adá sa kor ha mis ada tot ad, vagy aki
nem adott meg ilyen in for má ci ó kat az utób bi 5 év so rán le -
foly ta tott közbeszerzési eljárások során;

i) aki az el múlt 5 év so rán ki sza bott ha tá lyos jog erõs bí -
ró sá gi íté let ér tel mé ben tör vény-, il let ve jog sza bály sér tést
kö ve tett el mun ka szer zõ dés meg kö té sé vel és be je len té sé -
vel, vagy kül föl di mun ka erõ foglalkoztatásával kapcso -
latban.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása

Ki zá ró ok     Iga zo lás

a) A 7. c) Cik kely ál tal meg ha tá ro zott
do ku men tá ci ó val kell iga zol ni.

b), c), d), e), i), h) Bí ró sá gi vagy ha tó sá gi iga zo lás,
vagy – ezek hi á nyá ban – az Aján lat -
te võ ál tal egy hor vát vagy ma gyar
köz jegy zõ elõtt 30 nap nál nem ré -
geb bi nyilatkozat.

f), g) Az ille té kes ha tó ság ál tal ki adott
iga zo lás.

Az Aján lat te võ nem ad hat be to váb bi aján la tot más
Aján lat te võ vel kö zö sen a je len el já rás ban, és nem ve het
részt ugyan eb ben az el já rás ban más Aján lat te võ ál tal a
szer zõ dé ses ár 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven -
ni kí vánt Al vál lal ko zó ként.

7. Cikk

Szakmai tevékenységek végzésére való alkalmasság

Az Aján lat te võ nek, a Kon zor ci um min den tag já nak, va -
la mint az Aján lat te võ nek a szer zõ dé ses ár 10%-át meg ha -
la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt Al vál lal ko zó ja te -
kin te té ben iga zol nia kell, hogy sze re pel a le te le pe dé se sze -
rin ti or szág ban lé te zõ va la me lyik ke res ke del mi vagy
szakmai nyilvántartásban, ahol ez szükséges.

A fen ti ren del ke zést nem tel je sí tõ Aján lat te võk ki zá rás -
ra ke rül nek az eljárásból.

A gazdasági és pénzügyi helyzet követelményei 
és igazolása

Az Aján lat te võ nek vagy a Kon zor ci um nak az aláb bi do -
ku men tu mo kat kell be nyúj ta nia (al vál lal ko zó ik nak
azonban nem):

a) Az utol só 3 (há rom) év ered mény ki mu ta tá sai vagy
mér le ge, vagy ezek ré szei, me lyek iga zol ják, hogy az
Aján lat te võ nem volt veszteséges.

b) Nyi lat ko zat az Aján lat te võ tel jes üz le ti for gal má -
ról/ár be vé te lé rõl, amely az utób bi 3 (há rom) év át la gát te -
kint ve mi ni mum egyen lõ vagy több kell, hogy le gyen,
mint 25 000 000 euró.

c) Az Aján lat te võ nyi lat ko za ta va la mennyi pénz in té ze -
tek nél ve ze tett bank szám lá já ról, amely hez csa tol ni kell az
érin tett pénz in té zet(ek) ál tal az aján lat be nyúj tá sá ra elõ írt
ha tár idõ tõl szá mí tott 30 nap nál nem ré geb ben ki adott iga -
zo lá sát ar ról, hogy mennyi ide je ve ze ti(k) az Aján lat te võ
szám lá ját/szám lá it, az Aján lat te võ pon to san tel je sí ti-e
pénz ügyi/fi ze té si kö te le zett sé ge it, kel lett-e zá rol ni az
Aján lat te võ szám lá ját a leg utób bi 360 nap tá ri na pon be lül,
és ha igen, mi kor és mennyi idõ re. Ezen pont sze rin ti iga -
zo lást a szer zõ dé ses ár 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is be kell
nyújtani.

A gaz da sá gi és pénz ügyi hely zet iga zo lá sá ra vo nat ko zó, 
fen ti ren del ke zé se ket nem tel je sí tõ Aján lat te võk ki zá rás ra
kerülnek az eljárásból.

A mûszaki képesség és szakmai alkalmasság
követelményei és igazolása

Az Aján lat te võ nek, a Kon zor ci um nak és az Ajánlat -
tevõnek a szer zõ dé ses ár 10%-át meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt Al vál lal ko zó vo nat ko zá sá ban, az
aláb bi do ku men tu mo kat kell benyújtaniuk:
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a) Az utol só 5 (öt) év ben (fõ vál lal ko zó ként) el vég zett
mun kák lis tá ja, csa tol va a meg bí zó(k) ál tal ki adott, a meg -
fe le lõ tel je sí tést bi zo nyí tó iga zo lás(oka)t. Ezek ben az iga -
zo lá sok ban fel kell tün tet ni a mun kák ér té két, idõ pont ját és 
he lyét, to váb bá, hogy a mun ká kat a szak mai elõ írásoknak
meg fele lõen és he lye sen vé gez ték-e el.

b) A fent em lí tett mun kák kö zül leg alább ket tõ nek mi ni -
mum 50 mé ter fesz tá vol sá gú acél vagy ösz vér híd épí té sé -
nek kell len nie.

c) A mû sza ki szak em be rek vagy szer ve ze ti egy sé gek
be mu ta tá sa, füg get le nül at tól, hogy köz vet le nül az Aján -
lat te võ höz tar toz nak-e vagy sem, kü lö nös te kin tet tel a mi -
nõ ség el len õr zé sért felelõs személyekre.

d) Az Aján lat te võ és/vagy az Aján lat te võk ve ze tõ i nek
is ko lai vég zett sé ge és szak mai mi nõ sí té sei, kü lö nös te kin -
tet tel a mun ká la tok irá nyí tá sá ért felelõs személy(ek)re.

e) A szer zõ dés tel je sí té sé hez az Aján lat te võ ren del ke zé -
sé re álló esz kö zök, gé pek és be ren de zé sek kö ré rõl  szóló
nyilatkozat.

f) A ve ze tõi és mû sza ki ál lo mány mi ni má li san meg kö -
ve telt létszáma:

Pro jekt ve ze tõ: ál la mi ok le ve les épí tõ mér nök, aki si ke -
res szak mai vizs gát tett a Hor vát Köz tár sa ság ban, vagy a
Ma gyar Köz tár sa ság ban vég zett fe le lõs mû sza ki ve ze tõ,
mind két eset ben mi ni má li san 10 éves szak mai tapasz -
talattal, 1 fõ.

Hely szí ni mun ka ve ze tõ: ál la mi ok le ve les épí tõ mér nök,
mi ni má li san 5 éves szak mai ta pasz ta lat tal, 2 fõ.

Mi nõ ség irá nyí tá si szak mér nök: ál la mi ok le ve les épí tõ -
mér nök, mi ni má li san 5 éves szak mai ta pasz ta lat tal, 1 fõ.

Ge o dé ta mér nök: be jegy zett ge o dé ta szak mér nök, 1 fõ.
Mû ve ze tõ: mély épí té si tech ni kus, mi ni má li san 5 éves

szak mai ta pasz ta lat tal, 3 fõ.
A fent em lí tett kö ve tel mé nye ket nem tel je sí tõ Aján lat -

te võ ket ki kell zár ni az el já rás ból. Az aján lat ké rõk ki ér té -
ke lik, hogy az Aján lat te võk, va la mint a köz be szer zé si ér -
ték 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt
Al vál lal ko zók ál tal be mu ta tott iga zo lá sok mennyi ben fe -
lel nek meg a mû sza ki ké pes sé gek kel és szak mai mi nõ sí té -
sek kel kap cso lat ban meg kö ve telt kri té ri u mok nak.

8. Cikk

Kiegészítõ információk

A meg fe le lõ aján lat be nyúj tá sa ér de ké ben az Ajánlat -
tevõ az Aján la ti Fel hí vás ban meg je lölt Aján lat ké rõk tõl
hor vát és ma gyar nyel ven írás ban to váb bi ki egé szí tõ (ér -
tel me zést se gí tõ) in for má ci ó kat kér het le vél ben vagy
 faxon az Aján la ti Fel hí vás sal és a Pá lyá za ti Dokumentá -
cióval kap cso lat ban, legkésõbb az ajánlati beadási
határidõ elõtti 20 napig.

A ki egé szí tõ in for má ci ó kat, a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ót
meg vá sá ro ló, a köz be szer zé si el já rás ban részt ve võ összes

Aján lat te võ meg kap ja, leg ké sõbb az aján la ti beadási
határidõ elõtt 10 nappal.

A HAC a ma gyar fél lel tel jes egyet ér tés ben meg fo gal -
ma zott vá la szo kat hor vát és ma gyar nyel ven adja meg írás -
ban. A vá la szo kat az összes Aján lat te võ pos tai kéz be sí tés -
sel vagy fa xon kap ja meg. Ha az Aján lat ké rõk nem ké pe -
sek a vá lasz(ok) meg adá sá ra a fent em lí tett ha tár idõn be -
lül, ak kor e tény rõl írás ban ér te sí tik az Aján lat te võ ket és
meg hosszab bít ják az aján la tok be nyúj tá sá nak ha tár ide jét
úgy, hogy az Aján lat te võk nek a vá la szok kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott leg alább 10 nap juk le gyen a pá lyá za tok be nyúj -
tá sá nak ha tár ide jé ig.

9. Cikk

Az ajánlat elkészítése

Az Aján lat te võk nek az aján la tu kat az Aján la ti Fel hí vás -
ban és a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott tar tal -
mi és for mai kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen kell el ké szí -
te ni ük. Az aján lat nak tar tal maz nia kell az Aján lat te võ ki -
fe je zett nyi lat ko za tát a Pá lyá za ti Do ku men tá ció fel té te le i -
nek való meg fe le lés rõl, a szer zõ dés teljesítésérõl és a
megajánlott szerzõdéses ár elégséges voltáról.

A ki zá ró okok te kin te té ben az Aján lat te võk nek a
6. Cikk ben fog lal tak sze rint kell el jár ni uk. To váb bá, az
Aján lat te võk nek bi zo nyí ta ni uk kell a szer zõ dés tel je sí té -
sé hez szük sé ges gaz da sá gi és pénz ügyi hely ze tü ket, mû -
sza ki ké pes sé ge i ket és szak mai mi nõ sí té sü ket, és az
ajánlathoz csatolniuk kell a vonatkozó igazolásokat.

Az Aján lat te võ nek az aján lat ban meg kell ad nia a mun -
kák ra vo nat ko zó egy össze gû (áta lány) szer zõ dé ses árat
eu ró ban, to váb bá a be ára zott költ ség ve té si ki írást az egy -
ség árak feltüntetésével.

Az Aján lat te võ nek fel kell tün tet nie az aján lat ban:

a) a mun ká nak azt a ré szét, ame lyet al vál lal ko zás ba kí -
ván adni, a be von ni szán dé ko zott sze mé lyek vagy szer ve -
ze tek meg ne ve zé se nél kül,

b) a szer zõ dé ses ár 10%-át meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt Al vál lal ko zó kat, va la mint a mun kák
al vál lal ko zó val el vé gez tet ni kí vánt ré szét és az al vál lal ko -
zás ba adni kí vánt mun ka rész szá za lé kos mér té két a szer -
zõ dé ses ár hoz ké pest.

A Vál lal ko zó nem jo go sult a szer zõ dé ses ár 50%-át
meg ha la dó mun ka részt al vál lal ko zás ba adni, ugyanak -
kor egy Al vál lal ko zó nak a szer zõ dé ses ár leg fel jebb
30%-ának meg fe le lõ mun kát sza bad al vál lal ko zás ba adni.

Az aján la to kat írás ban, le zárt bo rí ték ban, sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be nyúj ta ni az Aján la ti Fel hí vás ban
meg je lölt cím re, az aján la tok be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott
ha tár idõ le jár ta elõtt. A pá lyá za tok nak 60 na pig kell ér vé -
nyes nek len ni ük.
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10. Cikk

Ajánlati biztosíték

Az Aján lat ké rõk az el já rás ban való rész vé telt aján la ti
biz to sí ték adá sá hoz kö tik, amit az Aján lat te võk nek aján la -
tuk be adá sá val egy ide jû leg vagy az Aján lat ké rõk ál tal az
Aján la ti Fel hí vás ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ig kell
átadniuk, az ott megjelölt összegben.

Az aján la ti biz to sí ték fel té tel nél kü li, lát ra szó ló bank -
garancia, mely nek össze ge 500 000 euró, il let ve ezen
összeg nek a meg fe le lõ pénz nem ben való ellenértéke.

Az aján la ti biz to sí té kot két kü lön ál ló do ku men tum ban
kell meg ad ni, az el sõ ben a HAC-ot meg je löl ve ked vez mé -
nye zett ként 250 000 euró, il let ve ezen összeg nek a meg fe -
le lõ pénz nem ben való el len ér té ké nek ere jé ig, míg a má sik -
ban az NA-t meg je löl ve ked vez mé nye zett ként 250 000
euró, il let ve ezen összeg nek a megfelelõ pénznemben való 
ellenértékének erejéig.

Ha az Aján lat te võ az aján la tát an nak ér vé nyes sé gi idõ -
sza ka alatt vissza von ja, vagy a szer zõ dést sa ját hi bá já ból
nem köti meg, ak kor az Aján lat ké rõk ér vé nye sít he tik az
aján la ti biz to sí ték hoz (bá nat pénz hez) való jo gu kat.

Az aján la ti biz to sí ték össze gét az Aján la ti Fel hí vás
vissza vo ná sá tól, vagy a köz be szer zé si el já rás ered mény te -
len né nyil vá ní tá sá tól, il let ve a szer zõ dés oda íté lé sé tõl szá -
mí tott 10 na pon be lül kell visszafizetni az Ajánlattevõk
részére.

11. Cikk

Az ajánlatok felbontása

Az aján la to kat tar tal ma zó do ku men tu mok fel nyi tá sá ra
az aján la tok be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ le jár ta kor ke rül
sor a HAC székhelyén.

Az aján la tok fel bon tá sá nak fo lya ma ta hor vát nyel ven
zaj lik, egy ide jû ma gyar nyel vû fordítással.

Az aján la tok fel bon tá sán az Aján lat ké rõk, az Ajánlat -
tevõk és az ál ta luk fel ha tal ma zott sze mé lyek, va la mint a
vo nat ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek, il -
let ve szer ve ze tek képviselõi vehetnek részt.

Az egyes aján la tok fel bon tá sa kor is mer te tés re ke rül az
Aján lat te võk neve és címe (te lep hely, la kó hely), va la mint
a megajánlott ár.

12. Cikk

Az ajánlatok kiértékelése

Az Aján lat ké rõk a pá lyá za tok fel bon tá sá tól szá mí tott
30 (har minc) na pon be lül ki ér té ke lik az aján la to kat. Az ér -
té ke lés so rán az Aján lat ké rõk el len õr zik, hogy az aján la -
tok meg fe lel nek-e az Aján la ti Fel hí vás ban, a Pá lyá za ti Do -

ku men tá ci ó ban és a vo nat ko zó tör vényekben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek. Az Aján lat ké rõk meg ál la pít ják, hogy
mely aján la tok ér vény te le nek, illetve, hogy ki kell-e zárni
bármelyik Ajánlattevõt az eljárásból.

Az Aján lat ké rõk ak kor ér té ke lik az aján la to kat, ha leg -
alább két aján lat ér ke zik. A szer zõ dés oda íté lé sé nek alap ja 
a leg ala cso nyabb ár. A szer zõ dés ak kor ítél he tõ oda, ha
leg alább egy aján lat ér vé nyes. Az Aján lat ké rõk jo go sul tak 
el uta sí ta ni az összes aján la tot, ha a leg ala cso nyabb ár aján -
lat magasabb a munkákra elõirányzott összegnél.

Az Aján lat ké rõk min den Aján lat te võ nek le he tõ vé te -
szik – azo nos fel té te lek mel lett és szük ség ese tén egy nél
több al ka lom mal is –, hogy utó la go san be nyújt sa nak a ki -
zá ró okok kal és az al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek kel kap -
cso la tos iga zo lá so kat és nyi lat ko za to kat, va la mint to váb -
bi, az Aján la ti Fel hí vás ban és a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó -
ban elõ írt más iga zo lást vagy nyi lat ko za tot, ki egé szí tõ in -
for má ci ó kat szol gál tas sa nak, vagy pó tol ják az aján lat té tel
so rán el kö ve tett for mai hi á nyos sá go kat. Az ilyen ki egé szí -
tõ in for má ci ók azon ban nem ered mé nyez he tik az aján lat,
vagy az aján lat lé nye ges, ér té ke lés re ke rü lõ ele me i nek a
meg vál toz ta tá sát. Az Aján lat ké rõk egy ide jû leg tá jé koz tat -
ják az összes Aján lat te võt köz vet le nül és írás ban a hi á -
nyos ság és a ki egé szí tõ in for má ci ók be adá sá ra meg ha tá ro -
zott ha tár idõ rõl, amit a ki egé szí tõ in for má ci ó kat be ké rõ
do ku men tum ban kö zöl nek.

Az aján la tok ki ér té ke lé se so rán az Aján lat ké rõk írás ban
– és a töb bi Aján lat te võ egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett –
kér het nek to váb bi in for má ci ó kat az Aján la ti Fel hí vás ban
és a Pá lyá za ti Doku men tá ci ó ban elõ írt, il let ve kö zölt ki zá -
rá si okok kal vagy al kal mas sá gi fel té te lek kel kap cso la tos,
nem egy ér tel mû nyi lat ko za tok, ki je len té sek vagy iga zo lá -
sok tar tal mi tisz tá zá sa ér de ké ben. Mindez azonban nem
eredményezheti az ajánlatok tartalmi megváltoztatását.

Ha egy adott szer zõ dés sel kap cso lat ban meg aján lott ár
ir re á li san ala csony nak tû nik az alap já ul szol gá ló áruk hoz
ké pest, ak kor az Aján lat ké rõk – az ilyen aján la tok el uta sí -
tá sa elõtt – írás ban kér nek be to váb bi rész le te ket a lé nye -
ges nek ítélt és az aján la tot al ko tó ele mek rõl. E rész le tek
különösen az alábbiakkal lehetnek kapcsolatban:

a) az épí té si mód szer gaz da sá gos sá ga;
b) a vá lasz tott mû sza ki meg ol dá sok és/vagy bár mely,

ki vé te le sen ked ve zõ fel té tel, ami az Aján lat te võ ré szé re
ren del ke zés re áll a mun ká la tok elvégzéséhez;

c) az Aján lat te võ ál tal meg aján lott mun ka ere de ti sé ge;
d) a mun ká la tok hely szí nén ha tá lyos mun ka vé del mi és

mun ka vég zé si fel té te lek és ren del ke zé sek betartása;
e) an nak le he tõ sé ge, hogy az Aján lat te võ ál la mi tá mo -

ga tás ban részesül.
Az Aján lat ké rõ az Aján lat te võ vel foly ta tott meg be szé -

lés so rán, az ott be mu ta tott bi zo nyí té kok figye lembe véte -
lével gyõ zõ dik meg az al ko tó ele mek tényszerûségérõl.

Ha az Aján lat ké rõk azt ál la pít ják meg, hogy a meg aján -
lott ár azért ir re á li san ala csony, mert az Aján lat te võ ál la mi
tá mo ga tás ban ré sze sül, ak kor az aján lat ezen az ala pon el -
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uta sít ha tó, de csak az Aján lat te võ vel foly ta tott meg be szé -
lést köve tõen, és amennyi ben Aján lat te võ nem ké pes bi zo -
nyí ta ni – az Aján lat ké rõk ál tal meg ha tá ro zott éssze rû ha -
tár idõn belül – hogy a kérdéses támogatásban jogszerûen
részesült.

Az aján lat ér vény te len, ha:
a) az Aján la ti Fel hí vás ban az aján la tok be adá sá ra meg -

ha tá ro zott ha tár idõ le jár ta után nyújtják be,
b) az Aján lat te võ egy ál ta lán nem nyúj tott be aján la ti

biz to sí té kot, vagy nem az elõ írt fel té te lek nek meg fele lõen
nyúj tot ta azt be,

c) az Aján lat te võt vagy Al vál lal ko zó ját ki zár ták a köz -
be szer zé si el já rás ból (6. Cikk),

d) az Aján lat te võ nem fe lel meg a szer zõ dés tel je sí té sé -
hez meg kö ve telt al kal mas sá gi fel té te lek nek (7. Cikk),

e) az Aján lat te võ nem fe lel meg az Aján la ti Fel hí vás -
ban, a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó ban és a vo nat ko zó tör -
vényekben elõ írt bár mely más feltételnek,

f) a meg aján lott szer zõ dé ses ár ir re á li san ala csony és az 
Aján lat ké rõk nem fo gad ják el az Aján lat te võ ál tal adott
ma gya rá za tot, mi vel az nem kel lõ en alá tá masz tott és el -
lent mond a gazdasági ésszerûségnek.

13. Cikk

Tájékoztatás az ajánlatok értékelésérõl. Az eredmény
bejelentése

Az Aján lat te võk meg hí vást kap nak az el já rás ered mé -
nyé nek ki hir de té sé re. Az Aján lat ké rõk írá sos össze fog la -
lást ké szí te nek az aján la tok ki ér té ke lé sé rõl, be le ért ve az
Aján lat te võk ne vét, te lep he lyük cí mét, a meg aján lott árat,
a ki zá rá si oko kat vagy azon oko kat, me lyek alap ján az
Aján lat te võ al kal mat lan nak mi nõ sült a szer zõ dés meg -
valósítására (amennyiben bármelyik ajánlatot érvény -
telennek kell nyilvánítani).

14. Cikk

Szerzõdéskötés

A szer zõ dést an nak az Aján lat te võ nek kell oda ítél ni,
aki nek az ár aján la ta az Aján la ti Fel hí vás ban és a Pá lyá za ti
Do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel
és a leg ala cso nyabb árat tar tal maz za. A szer zõ dés vég le -
ges szövege a Pályázati Dokumentáció része.

Jo gai vé del me ér de ké ben az Aján lat te võ jo go sult el len -
ve tést be nyúj ta ni az Aján lat ké rõk höz, a leg jobb nak ítélt
pá lyá zat ki vá lasz tá sá ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö -
ve tõ 3 na pon be lül. Az Aján lat ké rõk to váb bi há rom napon
belül bírálják el az ilyen ellenvetést.

A szer zõ dés meg kö té sé re a leg jobb nak ítélt pá lyá zat ki -
vá lasz tá sá ról  szóló ha tá ro zat kéz be sí té sé nek nap ját kö ve tõ 
10. napon kerül sor.”

4.  §

A Kor mány jó vá hagy ja az Egyez mény nek az e ren de let
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ nap tól tör té nõ ide ig le nes alkal -
mazását.

5.  §

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

(2) E ren de let 4.  §-a, va la mint a (3) be kez dés az Egyez -
mény 6. cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban
ha tá lyát veszti.

(3) E ren de let ha tá lyát vesz ti, ha a má sik szer zõ dõ fél ar -
ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván az
Egyez mény ben ré szes féllé válni.

(4) Az Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter azok is mert té vá lá sát
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett
egyedi határozatával állapítja meg.

(5) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint a kül -
ügy mi nisz ter gondoskodik.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
237/2007. (IX. 12.) Korm.

rendelete

a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl  szóló 

162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ál la pí tott fel adat -
kör ében el jár va a következõket rendeli el:

1.  §

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 (a továb biak ban: R.) 3.  § (1) be kez dé sé nek a)–j)
pont ja a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki:

8996 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/118. szám



(A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben elõ ké szí ti különösen)

„k) a He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat ról”
(szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján ren de le te ket ad ki.)

2.  §

Az R. 4. § (3) be kez dé sé nek a)–c) pont ja a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

(A mi nisz ter a nö vény egész ség ügyért való fe le lõs sé ge
ke re té ben fe lel to váb bá a nö vény egész ség ügyért, e kör ben
elõ ké szí ti különösen)

„d) a ter me lés nö ve lõ anya gok, ter mesz tõ kö ze gek, nö -
vény kon di ci o ná ló sze rek en ge dé lye zé sé rõl, for gal ma zá sá -
ról, fel hasz ná lá sá ról és ellenõrzésérõl”
(szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kör ben fel ha tal ma -
zás alap ján ren de le te ket ad ki.)

3.  §

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

[(1) A mi nisz ter az ag rár po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö -
ré ben irá nyít ja]

„a) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va talt,
b) a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va talt,
c) a föld hi va ta lo kat,
d) a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té ze tet,
e) az Ál la mi Mé nes gaz da sá got,
f) az FVM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szaktanács -

adási In té ze tét,
g) a Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze u mot,
h) az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Könyv tá rat és Do ku -

men tá ci ós Központot,
i) az Ál lat te nyész té si és Ta kar má nyo zá si Kutatóinté -

zetet,
j) az Er dé sze ti Tu do má nyos In té ze tet,
k) az FVM Me zõ gaz da sá gi Gé pe sí té si In té ze tet,
l) a Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té ze tet,
m) a Köz pon ti Élel mi szer-tu do má nyi Ku ta tó in té ze tet,
n) a Me zõ gaz da sá gi Bio tech no ló gi ai Ku ta tó Köz -

pontot,
o) az FVM Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti Ku ta tó in té ze te it,
p) az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó in té ze tet,
q) a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va talt.”

4.  §

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

„(3) A mi nisz ter a föld ügyért való fe le lõs sé ge ke re té ben 
fe lel to váb bá a ter mõ föld vé del mé ért és a ta laj vé de le mért,
e körben

a) meg ha tá roz za a ter mõ föld ta ka ré kos fel hasz ná lá sa
ér de ké ben a föld vé del mi és ta laj vé del mi kö ve tel mé nye -
ket, és el len õr zi azok megtartását,

b) gon dos ko dik a ter mõ föld mennyi sé gé nek és mi nõ sé -
gé nek vé del mé rõl, va la mint a kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott vé del mi kö ve tel mé nyek érvényesítésérõl,

c) el len õr zi a ter mõ föld ter mõ ké pes sé gé nek meg õr zé -
sét, ja ví tá sát szol gá ló te vé keny sé ge ket, ide ért ve a re kul ti -
vá ció, a ta laj vé de lem, a ta laj ja ví tás, a ta laj víz ház tar -
tás-sza bá lyo zás, va la mint a me zõ gaz da sá gi víz szol gál ta -
tás és víz kár el há rí tás fel ada ta it.”

5.  §

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

(2) Ez a ren de let, va la mint az egy sé ges élel mi szer-biz -
ton sá gi szer ve zet ala kí tás sal össze füg gõ kor mány ren de le -
tek mó do sí tá sá ról  szóló 138/2007. (VI. 18.) Korm. ren de -
let 1.  §-a 2007. de cem ber 31. napján hatályát veszti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
238/2007. (IX. 12.) Korm.

rendelete

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 

274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, a
me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti
tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el -
já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 81.  § 
(2) be kez dé sé ben, a szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko -
dás ról  szóló 2004. évi XVIII. tör vény 57.  §-a (3) be kez dé -
sé nek a) pont já ban, a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi
XXXV. tör vény 65.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban, a
ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá ról és fel -
hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény 18.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
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el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény 174/A.  § a) pont já ban, a ter mõ föld rõl
 szóló 1994. évi LV. tör vény 90.  §-a (1) be kez dé sé nek h) és
i) pont já ban, a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint 
a sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá -
ról  szóló 2003. évi LII. tör vény 30.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban, va la mint a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 
1997. évi XLI. tör vény 56.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendeli el:

1.  §

A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá sá -
ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: R.) 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„8.  § A hely szí ni el já rás ra jo go sult köz tiszt vi se lõ
részére

a) a Köz pont ese té ben az el nök,
b) a te rü le ti szerv ese té ben a fõ igaz ga tó

a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott min ta sze rint iga -
zol ványt állít ki.”

2.  §

Az R. 11.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A vetõmagtör vény 23.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak te kin te té ben a Kor mány nö vény ter mesz té si ha tó ság -
ként a Köz pon tot jelöli ki.”

3.  §

Az R. 14.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(A ha tó sá gi ál lat or vos)
„c) kü lön jog sza bály sze rint jár vány ügyi, élel mi szer-

és ta kar mány-biz ton sá gi szem pont ból kor lá toz hat ja, il let -
ve meg tilt hat ja az ál la ti ere de tû élel mi szer, nyers anyag,
kész élel mi szer, il let ve ta kar mány fel hasz ná lá sát, for ga -
lom ba ho za ta lát, és szük ség ese tén ér te sí ti az ille té kes ha -
tó sá go kat, és meg te szi az egyéb szük sé ges intéz ke -
déseket,”

4.  §

(1) Az R. 17.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A nö vény vé del mi tör vény 11.  § (1) be kez dé sé ben
en ge dé lye zõ ha tó ság ként, 15.  §-a (5) be kez dé sé nek a) és
b) pont já ban, 19.  §-ában, 20.  § (1) be kez dé sé ben, 24.  §
(1) és (3) be kez dé sé ben, 25.  § (3) be kez dé sé ben, 28.  §

(1) be kez dé sé ben, 29.  § (2) be kez dé sé ben, 32.  § (1) be kez -
dé sé ben, 42/A.  §-ában, 47.  § (1) be kez dé sé ben, 50.  § a) és
c) pont já ban, va la mint 52.  §-ában fog lal tak te kin te té ben
növényvédelmi szervként a Kormány a Központot jelöli
ki.”

(2) Az R. 17.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) A nö vény vé del mi tör vény 4.  § (3) és (4) be kez dé sé -
ben, 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 7.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben, 7/A.  § (1) be kez dé sé ben, 10.  § (2) be -
kez dé sé ben, 29.  § (1) be kez dé sé ben, 30.  §-ában, 32.  §
(2) be kez dé sé ben, 53.  § (3) be kez dé sé ben, 61.  § (2) és
(4) be kez dé sé ben, va la mint 62.  § (1) be kez dé sé ben fog lal -
tak te kin te té ben a Kor mány nö vény vé del mi szervként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.”

5.  §

Az R. 19.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör -
vény 11.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lal tak te -
kin te té ben a Kor mány nö vény vé del mi szerv ként az
MgSzH te rü le ti szervét jelöli ki.”

6.  §

(1) Az R. 20.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta -
lá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény
(a továb biak ban: takarmánytör vény)

a) 4.  § (1) be kez dé sé ben és 11.  § (2) be kez dé sé nek
f) pont já ban fog lal tak te kin te té ben a mû kö dé si en ge dély
meg szer zé sé re kö te le zett elõ ál lí tó lé te sít mé nyek en ge dé -
lye zé se és nyilvántartásba vétele, valamint

b) 8.  §-ában, 11.  § (2) be kez dé sé nek a)–e) és g)–k)
pont já ban, (3) be kez dé sé ben, (4) be kez dé sé nek a) pont já -
ban, 14.  §-a a)–c) pont já ban, 16.  § (4) be kez dé sé ben fog -
lal tak te kin te té ben ta kar má nyo zá si ha tó ság ként a Kor -
mány a Köz pon tot je lö li ki.”

(2) Az R. 20.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A takarmánytör vény

a) 4.  § (1) be kez dé sé ben és 11.  § (2) be kez dé sé nek
f) pont já ban a mû kö dé si en ge dély meg szer zé sé re kö te le -
zett for gal ma zók en ge dé lye zé se és nyilvántartásba vétele,

b) 4.  § (2) be kez dé sé ben és a 11.  § (2) be kez dé sé nek
f) pont já ban ki zá ró lag a nyil ván tar tás ra kö te le zett lé te sít -
mé nyek nyil ván tar tás ba vé te le, va la mint
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c) 6.  § (2) be kez dé sé ben, 11.  § (4) be kez dé sé nek b)–h)
pont já ban, 14.  § d)–j) pont já ban, 16.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt fel ada tok te kin te té ben ta kar má nyo zá si ha tó ság ként 
a Kor mány az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.”

(3) Az R. 20.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A ta kar mány-elõ ál lí tó üze mek mû kö dé si en ge dé -
lyé nek vo nat ko zá sá ban a Köz pont a vizs gá la to kon ala pu ló 
dön té sét a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott hetvenöt napon 
belül hozza meg.”

7.  §

(1) Az R. 21.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A bortör vény

a) 2.  § 17. és 18. pont já ban, 5.  § (4) be kez dé sé ben fog -
lal tak te kin te té ben a Kor mány nö vény ter mesz té si ha tó ság -
ként az MgSzH területi szervét,

b) 7.  § (5) be kez dé sé ben, 43.  § (1) és (2) be kez dé sé ben
fog lal tak te kin te té ben a Kor mány nö vény ter mesz té si ha tó -
ság ként a Központot jelöli ki.”

(2) Az R. 21.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A bortör vény 40.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te -
kin te té ben a Kor mány nö vény ter mesz té si és bo rá sza ti ha -
tó ság ként a Köz pon tot jelöli ki.”

(3) Az R. 21.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egészül ki:

„(6) A bortör vény 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti áru ter mõ,
törzs- és kí sér le ti szõ lõ te le pí té sé nek, il let ve ki vá gá sá nak
en ge dé lye zé sé re irá nyu ló köz igaz ga tá si el já rás ban a Kor -
mány szak ha tó ság ként a Központot jelöli ki.

(7) A bortör vény 3.  § (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal tak
te kin te té ben a Kor mány ter mõ he lyi ka tasz tert ve ze tõ
szerv ként a Köz pon tot jelöli ki.”

8.  §

Az R. 26.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény (a továb biak ban: Hhtv.) 19.  § (1) és (3) be -
kez dé sé ben, 21.  § (4) be kez dé sé ben, 26.  § (1) be kez dé sé -
ben, 36.  § (1) be kez dé sé ben, 44.  §-ában, 48.  §-ában, va la -
mint 56.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban fog lal tak te kin -
te té ben a Kor mány ha lá sza ti ha tó ság ként az MgSzH
területi szervét jelöli ki.”

9.  §

Az R. a kö vet ke zõ 42/A.  §-sal egé szül ki:
„42/A.  § (1) A Köz pont el lát ja a 2004. má jus 1-je elõtt

meg hir de tett, nem ze ti költ ség ve té si elõ irány zat ter hé re
oda ítélt

a) a fi a tal gaz dál ko dók tá mo ga tá si prog ram ja,

b) a ked ve zõt len be so ro lá sú tér sé gek ben gaz dál ko dó
me zõ gaz da sá gi ter me lõk éven túli hi tel ter he i nek mér sék -
lé sé rõl  szóló prog ram, va la mint

c) a gaz da hi tel prog ram
sze rin ti tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ jog sza -
bály ban elõ írt egyes feladatokat.

(2) A Köz pont el lát ja a fo lya mat ban lévõ ügyek ben az
1993. ja nu ár 1-jé tõl 2004. má jus 1-jé ig ter je dõ idõ szak ban
meg hir de tett jog sza bá lyok te kin te té ben – 6/1993. (I. 30.)
FM ren de let, 19/1994. (IV. 22.) FM ren de let, 9/1995.
(IV. 28.) FM ren de let, 44/1995. (XII. 29.) FM ren de let,
177/1995. (XII. 29.) Korm. ren de let, 3/1997. (I. 18.) FM
ren de let, 220/1996. (XII. 24.) Korm. ren de let, 109/1997.
(XII. 30.) FM ren de let, 273/1997. (XII. 22.) Korm. ren de -
let, 8/1999. (I. 20.) FVM ren de let, 6/2000. (II. 26.) FVM
ren de let, 30/2000. (III. 10.) Korm. ren de let, 15/2001.
(III. 3.) FVM ren de let, 102/2001. (XII. 16.) FVM ren de let, 
215/2001. (XI. 17.) Korm. ren de let, 3/2003. (I. 24.) FVM
ren de let, 290/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let, 25/2004.
(III. 3.) FVM ren de let, 6/2004. (I. 22.) Korm. ren de let –, a
nem ze ti költ ség ve té si elõ irány zat ter hé re oda ítélt, a me zõ -
gaz da sá gi ter me lés kor sze rû sí té sét szol gá ló be ru há zá si tá -
mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak fel ada ta it az MgSzH te rü le ti
szer ve, va la mint a Ma gyar Ál lam kincs tár közremûködé -
sével.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ügyek te kin te té ben a jo go su -
lat la nul igény be vett tá mo ga tá sok kal kap cso lat ban ho zott
elsõ fokú dön tés meg ho za ta la az MgSzH be ru há zás he lye
sze rint ille té kes te rü le ti szer vé nek fel ada ta.

(4) Az Eu ró pai Unió kö zös for rá sa i ból szár ma zó ag rár -
tá mo ga tá sok, az azok hoz kap cso ló dó, nem ze ti költ ség ve -
tés bõl nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tá sok, va la mint a nem ze ti 
ha tás kör ben nyúj tott ag rár tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. ren de let
9.  § (5) be kez dé sé ben, va la mint 11.  §-ában a mi nisz ter ha -
tás kö ré be utalt ügyek dön tés-elõ ké szí té sét az MgSzH
Köz pont vég zi.”

10.  §

Az R. a kö vet ke zõ 42/B.  §-sal egé szül ki:
„42/B.  § A Kor mány a bir tokössze vo ná si célú ter mõ -

föld vá sár lás, il let ve a vad gaz dál ko dá si te vé keny sé gek
nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott tá mo ga tá sa te kin te té ben me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ként az
MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.”

2007/118. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8999



11.  §

Az R. 2. szá mú és 3. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren -
de let 1. szá mú és 2. szá mú mel lék le te lép.

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép hatályba.

(2) Az egy sé ges élel mi szer-biz ton sá gi szer ve zet ala kí -
tás sal össze füg gõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
138/2007. (VI. 18.) Korm. ren de let 8.  §-ának (5) és (6) be -
kez dé se nem lép hatályba.

(3) Ez a ren de let 2007. de cem ber 31. nap ján ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

1. számú melléklet
a 238/2007. (IX. 12.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet 
a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselõ
igazolványának mintája

Az iga zol vány rö vi debb ol da la 7 cm, a hosszabb ol da la
10 cm nagy sá gú; sor szá mo zott, az áb rán sze rep lõ ada to -
kat, egy db szí nes, 3 × 4-es fény ké pet, a ki ál lí tó alá írá sát,
va la mint a ki ál lí tó szerv bé lyeg zõ le nyo ma tát tartalmazza.

2. számú melléklet
a 238/2007. (IX. 12.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet 
a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
területi szerveinek ille té kességi területe 

az erdészeti hatósági ügyekben

1. Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Budapest

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

313. Ko má ro mi
411. Pi lis ma ró ti
412. Vi seg rá di
413. Szent end rei
421. Csák vá ri
422. Ta ta bá nya-Orosz lá nyi
423. Süt tõi
424. Baj nai
425. Pi lisszent ke resz ti
426. Bu da ke szi
427. Bu da pes ti
462. Kis bé ri
463. Me csér pusz tai
592. Val kói
593. Gö döl lõi
615. Szé kes fe hér vá ri
612. Sá ros di
613. So po nyai
621. Rác ke vei
811. Mo no ri
812. Ceg lé di
813. Pusz ta va csi
814. Abo nyi

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dõ gaz da sá -
gok jegyzéke

Pi li si Park er dõ Zrt.
VADEX Me zõ föl di Er dõ- és Vad gaz dál ko dá si Zrt.
Vér te si Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt.
HM Bu da pes ti Er dõ gaz da ság Zrt. Tá bor fal vai, Süt tõi és 

Lo vas be ré nyi Er dé sze ti Igazgatóságai

2. Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Debrecen

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

711. Jász sá gi
912. Ti sza cse gei
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913. Ti sza vas vá ri
921. Szol no ki
922. Ti sza fü re di
951. Haj dú had há zi
952. Püs pök la dá nyi
968. Deb re cen-Ha lá pi
954. Bi ha ri
961. Nyír egy há zi
962. Kis vár dai
963. Bak ta ló ránt há zi
964. Nyír bá to ri
965. Nyír bél te ki
966. Gut hi
971. Szat már-Be re gi

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dõ gaz da sá -
gok jegyzéke

Nagy kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt.
Nyír sé gi Er dé sze ti Zrt.

3. Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
Eger

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

545. Szil vás vá ra di
546. Egri
547. Fel sõ tár ká nyi
552. Tar na le le szi
553. Pé ter vá sá rai
555. Nyu gat-Bor so di
561. Gyön gyös soly mo si
562. Pa rá di
563. Nagy bá to nyi
564. Ver pe lé ti
571. Rom há nyi
572. Szé csé nyi/Észak-Cser há ti
575. Ber ce li
576. Sal gó tar já ni
577. Lit ke-Kis te re nyei
581. Ke men cei/Észak-Bör zsö nyi
582. Di ós je nõ-Ki rály ré ti
583. Nagy ma ro si
591. Váci
724. Hat van-He ve si
911. Kis kö rei

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dõ gaz da sá -
gok jegyzéke

EGERERDÕ Er dé sze ti Zrt.
Ipoly Erdõ Zrt.
HM Bu da pes ti Er dõ gaz da ság Zrt. Bu já ki Er dé sze ti

Igaz ga tó sá ga

4. Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Kaposvár

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

155. Iha ro si
211. Mar ca li
212. Nagy ba jo mi
213. Nagy atá di
214. Lá bo di
215. Bar csi
221. So mogy vá ri
222. Za már di
223. Iga li
231. Zse lic sé gi

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dõ gaz da sá -
gok jegyzéke

So mo gyi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt.
HM Ka szó Er dõ gaz da ság Zrt.

5. Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Kecskemét

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

631. Sol ti
644. Ba jai
821. Ke rek egy há zi
822. Kecs ke mé ti
823. Bu ga ci
824. Kis kõ rö si
825. Ha jó si
826. Csá szár töl té si
827. Kis kun ha la si
828. Har ka kö tö nyi
829. Bó csai
831. Kis te lek-Sán dor fal vi
832. Ásott hal mi
841. Pan dú ri
842. Kel ebi ai
934. Ma ros szög-Csa ná di
941. Vész tõi
944. Kö rös–Ma ros közi

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dõ gaz da sá -
gok jegyzéke

Dél al föl di Er dé sze ti Zrt.
Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt.

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Miskolc

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

511. Jós va fõ-Tor nai
521. Bán hor vá ti
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522. Sa jó völ gyi
523. Szend rõi
524. Ede lé nyi
525. Her nád völ gyi
526. Tállyai
527. Fó nyi
531. Tel ki bá nyai
532. Hegy kö zi
533. Sá ros pa ta ki
534. Er dõ hor vá ti
541. Pa rasz nyai
542. Lil la fü re di
543. Ré pás hu tai
544. Mo cso lyá si
723. Ti sza ke szi
731. Bod rog kö zi

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dõ gaz da sá -
gok jegyzéke

Észak-Ma gyar or szá gi Er dõ gaz da sá gi Zrt.

7. Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Pécs

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

224. Ta má si
225. Pin ce he lyi
226. Hõ gyé szi
227. Bá ta szék-Bony há di
232. Sás di
233. Kis va sza ri
234. Szi get vá ri
241. Het ve he lyi
242. Pé csi
243. Ká rá szi
244. Pécs vá ra di
251. Sellyei
252. Vajsz lói
253. Dél-Ba ra nyai
261. Nagy do ro gi
643. Bé dai
645. Ge men ci

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dõ gaz da sá -
gok jegyzéke

Ge men ci Er dõ- és Vad gaz da ság Zrt.
GYULAJ Er dé sze ti és Va dá sza ti Zrt.
Me cse ki Er dé sze ti Zrt.

8. Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
Szombathely

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

111. Sop ro ni
112. Kõ sze gi

113. Szom bat he lyi

121. Cell dö möl ki

122. Vas vá ri

123. Kör men di

133. Fel sõ-Õr sé gi

134. Al só-Õr sé gi

311. Mo so ni

312. Gyõ ri

314. Észak-Han sá gi

315. Dél-Han sá gi

321. Vas eger sze gi

322. Sár vá ri

323. Ke me nes há ti

324. Rá ba kö zi

461. Ra vaz di

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dõ gaz da sá -
gok jegyzéke

Kis al föl di Er dõ gaz da ság Zrt.

Szom bat he lyi Er dé sze ti Zrt.

Ta nul má nyi Er dõ gaz da ság Zrt.

9. Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Veszprém

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

441. Keszt he lyi-hegy sé gi

442. Sü me gi

443. Mo nos tor apá ti

444. Ba la ton fü re di

451. Ugo di

452. Ba kony szent lász lói

453. Zir ci

454. He ren di

455. Far kas gye pûi

458. Vár pa lo tai

459. Kab-he gyi

464. Pá pai

465. De ve cse ri

466. Ker tai

614. Ba la ton fûz fõi

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dõ gaz da sá -
gok jegyzéke

BAKONYERDÕ Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt.

HM Veszp ré mi Er dõ gaz da ság Zrt.

HM Bu da pes ti Er dõ gaz da ság Zrt. Uzsai Er dé sze ti
Igaz ga tó sá ga
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10. Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
Zalaegerszeg

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

124. Za la eger sze gi
125. Baki
131. Szent györgy völ gyi
132. Len ti
141. Bá nok szent györ gyi
142. Le te nyei
151. Za la csá nyi
152. Za la ko má ri
153. Ka ni zsai
154. Baj csai
156. Keszt he lyi

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dõ gaz da sá -
gok jegyzéke

Za lai Er dé szet és Fa ipa ri Zrt.”

A Kormány
239/2007. (IX. 12.) Korm.

rendelete

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeirõl  szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va, va la -
mint a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri
anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Ltv.) 10.  §-ának (10) be kez dé sé ben és
35/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá -
nos kö ve tel mé nye i rõl  szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let ha tá lya a köz fel ada tot el lá tó szer vek re és 
– a (2) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal – azok irat tá ri
anya gá ra ter jed ki. E ren de let ha tá roz za meg a köz fel ada -
tot el lá tó szer vek hez be ér ke zõ és az ott ke let ke zett pa pír
ala pú és elekt ro ni kus köz ira tok (a továb biak ban: irat) ke -
ze lé sé nek egy sé ges kö ve tel mé nye it, to váb bá a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek, az ön kor mány za ti hi va ta lok és az
ön kor mány za ti tár su lá sok irat ke ze lé si sza bály za tai vég re -
haj tá sá nak el len õr zé si rend jét.”

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

„(3) A köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért fe le -
lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) e fel adat kö rét a
Kor mány za ti Irat ke ze lé si Fel ügye let (a továb biak ban:
KIF) út ján látja el.”

2.  §

(1) A Korm. ren de let 2.  §-ának 10. 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]

„10. ér kez te tés: mi ni má li san az ér ke zett kül de mény sor -
szá má nak, kül dõ jé nek, az ér kez te tés dá tu má nak és köny -
velt pos tai kül de mény nél a kül de mény pos tai azo no sí tó já -
nak (kü lö nö sen kód, ragszám) nyilvántartásba vétele;”

(2) A Korm. ren de let 2.  §-ának 22. 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]

„22. kül de mény: az irat vagy tárgy – ki vé ve a rek lám -
anyag, saj tó ter mék, elekt ro ni kus sze mét –, ame lyet kéz be -
sí tés cél já ból bur ko la tán vagy a hoz zá tar to zó lis tán
címzéssel láttak el;”

(3) A Korm. ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ 38. és 39. pont -
tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„38. kez dõ irat: az ügy ben ke let ke zett elsõ irat, az ügy
in dí tó irata;

39. sav men tes do boz: lig nint, sa vas ada lék anya got és
szí ne zé ket nem tar tal ma zó, pa pír ból ké szí tett tá ro ló esz -
köz.”

3.  §

A Korm. ren de let 28.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel bon tás nél kül do ku men tál tan a cím zett nek kell
to váb bí ta ni azo kat a kül de mé nye ket,

a) ame lyek „s.k.” fel bon tás ra szól nak,

b) ame lyek nél ezt az arra jo go sult sze mély el ren del te,
va la mint

c) ame lyek név re  szólóak és meg ál la pít ha tó an ma gán -
jel le gû ek.”

4.  §

A Korm. ren de let 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„34.  § (1) Min den be ér ke zett kül de ményt ér kez tet ni kell.
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(2) A kül de mény nek a fo ga dó fél hez tör té nõ be ér ke zé se
idõ pont já ban nyil ván tar tás ban kell rög zí te ni mi ni má li san
a kül de mény sor szá mát, kül dõ jét, az ér kez te tés dá tu mát és
köny velt pos tai kül de mény nél a kül de mény pos tai azo no -
sí tó ját. Az ér kez te tés dá tu mát és az ér kez te tõ azo no sí tót a
kül de mény el vá laszt ha tat lan ré sze ként fel kell tün tet ni. A
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény sze rin ti elekt ro -
ni kus ügy in té zés so rán az ér kez te tõ azo no sí tó szám kép zé -
se a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint tör té nik.

(3) A ki zá ró lag ér kez te ten dõ ira tok kö rét, ame lye ket
nem kell ik tat ni, az irat ke ze lé si sza bály zat ban kell meg ha -
tá roz ni.”

5.  §

A Korm. ren de let 40.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„40.  § Az ik ta tó szám fel épí té se a köz pon ti ügy irat ke ze lés 
ese tén: fõ szám – al szám/év/; az ik ta tó szám fel épí té se az
osz tott vagy ve gyes ügy irat ke ze lés ese tén: ik ta tó hely azo -
no sí tó ja/fõ szám – al szám/év/egye di azo no sí tás. A fõ szám –
al szám/év/ egy egy ség ként te kin ten dõ azo no sí tó. A fõ szám
és al szám fo lya ma tos sor szám, ame lyet a szoft ver ben be ál lí -
tott szám lá ló au to ma ti ku san ké pez. Az év szám az ak tu á lis
év négy szám je gye. Az ik ta tó hely azo no sí tó ját (szám és
betû kom bi ná ci ó ja) az adott szer ve zet – igé nye i nek meg -
fele lõen – ala kít ja ki (nem osz tott ik ta tás ese tén ez az adat
le het az ik ta tó könyv betû és szám kom bi ná ci ós azo no sí tó ja). 
Egye di azo no sí tá si je lö lés al kal ma zá sa nem kö te le zõ. Az
ik ta tó hely azo no sí tó kat az irat ke ze lé si fel ada tok fel ügye le -
tét el lá tó fe le lõs ve ze tõ adja ki és tart ja nyil ván.”

6.  §

A Korm. ren de let 41.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a rend vé -
del mi szer vek nél, bí ró sá gok nál és ügyé szi szer vek nél a
kü lön bö zõ évek ben, de ugyan azon ügy ben ke let ke zett ira -
to kat is egy fõ szá mon le het nyil ván tar ta ni. A kü lön bö zõ
évek ben, de ugyan azon ügy ben ke let ke zett, egy fõ szá mon
nyil ván tart ha tó ügyek kö rét a Ma gyar Or szá gos Le vél tár -
ral, il let ve az ille té kes szak le vél tár és a mi nisz ter egyet ér -
té sé vel az irat ke ze lé si sza bály zat ban kell meg ha tá roz ni.”

7.  §

A Korm. ren de let 43.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„43.  § (1) Az ik ta tó köny vet az év utol só mun ka nap ján,
az utol só irat ik ta tá sa után – a 41.  § (6) be kez dés ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – le kell zárni.

(2) A kézi ik ta tó könyv ese té ben az ik ta tás ra fel hasz nált
utol só szá mot kö ve tõ alá hú zás sal kell a zá rást el vé gez ni,
majd azt a kel te zést köve tõen alá írás sal, to váb bá a kör bé -
lyeg zõ le nyo ma tá val hi te le sí te ni kell. A 41.  § (6) be kez -
dés ben fog lal tak al kal ma zá sa so rán kézi ik ta tó könyv ese -
tén a le zárt ik ta tó könyv ben ezt köve tõen új irat fõ szám ra
tör té nõ ik ta tá sa ti los, az ér ke zett újabb iratot az ugyanazon
ügy soron következõ alszámára iktatják.

(3) Irat ke ze lé si szoft ver al kal ma zá sa ese tén – a 41.  §
(6) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – biz to sí ta ni kell,
hogy zá rás után a rend szer be az adott évre, az adott ik ta tó -
könyv be ne le hes sen több ira tot ik tat ni. A 41.  § (6) be kez -
dés ben fog lal tak al kal ma zá sa ese tén az év utol só mun ka -
nap ján el kell ké szí te ni az ik ta tó könyv idõ bé lyeg zõ vel el -
lá tott, hi te les elekt ro ni kus vál to za tát. Ezt köve tõen az elõ -
zõ évi ik ta tó könyv ben új irat fõ szám ra tör té nõ ik ta tá sa ti -
los, az ér ke zett újabb ira tot az ugyan azon ügy so ron kö vet -
ke zõ al szá má ra ik tat ják. Az ik ta tó köny vek vég le ges zá rá -
sá nak ré sze ként el kell ké szí te ni – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott for má tum ban – az ik ta tó könyv idõ bé lyeg -
zõ vel el lá tott, hi te les elekt ro ni kus vál to za tát.”

8.  §

A Korm. ren de let 65.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A le vél tár szá má ra át adan dó ügy ira to kat az ügy vi -
te li se géd le tek kel együtt nem fer tõ zött ál la pot ban, levél -
tári õr zés re al kal mas sav men tes do bo zok ban az át adó költ -
sé gé re az irat tá ri terv sze rint, át adás-át vé te li jegy zõ könyv
kí sé re té ben, an nak mel lék le tét ké pe zõ át adá si egy ség sze -
rin ti (do boz, cso mag stb.) té tel jegy zék kel együtt, tel jes, le -
zárt év fo lya mok ban kell át ad ni. A vissza tar tott ügy ira tok -
ról kü lön jegy zé ket kell ké szí te ni. Az át adá si jegy zé ket és
a vissza tar tott ira tok ról ké szí tett jegy zé ket – a le vél tár ral
egyez te tett mó don – elekt ro ni kus for má ban is át kell
adni.”

9.  §

A Korm. ren de let a kö vet ke zõ 67/A–68/C.  §-sal és az
azt meg elõ zõ cím mel egé szül ki:

„A központi államigazgatási szervek, az önkormányzati
hivatalok és az önkormányzati társulások iratkezelési
szabályzataiban foglaltak végrehajtásának ellenõrzési

rendje

Általános rendelkezések

67/A.  § (1) A mi nisz ter a köz ira tok ke ze lé sé nek szak -
mai irá nyí tá sá val össze füg gõ el len õr zé si fel ada ta it a KIF
út ján, az éves mun ka terv ben meg ha tá ro zott üte me zés sel, a 
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél vég zi.
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(2) A te rü le ti leg ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 22.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban biz to sí tott
el len õr zé si jog kö ré ben el len õr zi az ön kor mány za ti hi va ta -
lok irat ke ze lé si sza bály za ta i ban fog lal tak vég re haj tá sát, a
he lyi ön kor mány za tok tár su lá sá ról és együtt mû kö dé sé rõl
 szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 20.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, va la mint a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis -
tér sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény
12.  §-ának (2) be kez dé sé ben biz to sí tott tör vényességi el -
len õr zé si jog kö ré ben el len õr zi az ön kor mány za ti tár su lá -
sok irat ke ze lé si sza bály za ta i ban fog lal tak vég re haj tá sát.

(3) A KIF és a köz igaz ga tá si hi va ta lok (1) és (2) be kez -
dés ben rög zí tett el len õr zé si te vé keny sé ge nem érin ti a
köz le vél tá rak el len õr zé si jo go sult sá ga it sza bá lyo zó jog -
sza bá lyi elõ írásokat.

(4) Az el len õr zés cél ja az irat ke ze lés hely ze té nek fel tá -
rá sa, to váb bá an nak vizs gá la ta, hogy az irat ke ze lés gya -
kor la ti vég re haj tá sa meg fe lel-e a vo nat ko zó jog sza bá lyok -
ban, sza bály za tok ban fog lal tak nak.

(5) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ese té ben az el -
len õr zé sek éves ütem ter vét a KIF a Ma gyar Or szá gos Le -
vél tár ral egyez tet ve ha tá roz za meg. Az ön kor mány za ti hi -
va ta lok és az ön kor mány za ti tár su lá sok ese té ben az el len -
õr zé sek éves ütem ter vét a te rü le ti leg ille té kes köz igaz ga -
tá si hi va tal az ille té kes köz le vél tár ral egyez tet ve ha tá roz za 
meg.

(6) Az el len õr zés ben nem ve het részt az el len õr zött
szerv dol go zó já nak a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 685.  §-ának b) pont já ban meg ha tá ro -
zott hoz zá tar to zó ja (kö ze li hoz zá tar to zó ja).

(7) Az el len õr zést vég zõ a ki zá rá si okot köz vet len ve ze -
tõ jé nek ha la dék ta la nul kö te les be je len te ni, de azt az el len -
õr zött szerv is be je lent he ti.

(8) Az el len õr zést vég zõ kö te les a ti tok vé de lem re, va la -
mint a sze mé lyes ada tok vé del mé re vo nat ko zó elõ írásokat
betartani.

Az ellenõrzés rendje

67/B.  § (1) Az el len õr zés rõl az el len õri zen dõ szer vet
(a továb biak ban: szerv) az el len õr zés meg kez dé se elõtt
leg alább ti zen öt nap pal írás ban – az irat ke ze lés fel ügye le -
tét el lá tó szerv ve ze tõ jén ke resz tül – ér te sí te ni kell az el -
len õr zé si terv egy ide jû meg kül dé sé vel, amennyi ben an nak 
meg kül dé se az ellenõrzés célját nem hiúsítja meg.

(2) El len õr zés re a KIF, va la mint a köz igaz ga tá si hi va tal
meg bí zott köz tiszt vi se lõ je jo go sult. Az el len õr zés re jo go -
sult sze mély az el len õr zé si jo go sult sá gát az el len õr zés
meg kez dé se elõtt kö te les iga zol ni. Az el len õr zés re jo go -
sult sze mélyt el len õr zé si meg bí zó le vél lel kell el lát ni,
amely a mun kál ta tói (szol gá la ti) iga zol vánnyal együtt ér -
vé nyes. Az el len õr zé si meg bí zó le vél nek tar tal maz nia kell:

a) a „meg bí zó le vél” el ne ve zést;
b) az el len õr ne vét, be osz tá sát, mun kál ta tói (szol gá la ti) 

iga zol vá nyá nak a számát;

c) az el len õr zés he lyé re, az el len õr zé si terv re tör té nõ
uta lást;

d) az el len õr zés vég re haj tá sá ra, el já rá si sza bá lyá ra vo -
nat ko zó jog sza bály meg ne ve zé sét;

e) a meg bí zó le vél ér vé nyes sé gi ide jét;
f) a ki ál lí tás kel tét;
g) a ki ál lí tás ra jo go sult alá írá sát, a bélyegzõlenyo -

matot.
(3) Az el len õr zést úgy kell vé gez ni, hogy az el len õr zött

szerv ren del te tés sze rû te vé keny sé gét le he tõ leg ne aka dá -
lyoz za. Az el len õr zést az el len õriz ni kí vánt te vé keny ség
foly ta tá sa ide jén (mun ka nap) a szerv hi va ta los mun ka ide -
jé nek meg fe le lõ idõ pont ban kell vé gez ni.

Az ellenõrzés eszközei, módszere, szempontjai,
eredménye, az ellenõrzési jegyzõkönyv

67/C.  § (1) Az el len õr zést vég zõ sze mély az el len õr zés
ered mé nyes le foly ta tá sa ér de ké ben jogosult:

a) az el len õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges te rü let re be -
lép ni (a szerv szék he lye, te lep he lye, irat tá ra, rak tá ri he lyi -
sé ge stb.), il let ve a sze mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ elekt -
ro ni ku san tá rolt ada tok hoz hoz zá fér ni;

b) az irat ke ze lés sel kap cso la tos ira tok ba, irat ke ze lé si
nyil ván tar tá sok ba be te kin te ni, amely nek kö ré ben az el len -
õr zés tár gyá val össze füg gõ ira tot – az ál lam tit kot és a szol -
gá la ti tit kot tar tal ma zó ira tok és a sze mé lyes ada tok ki vé -
te lé vel – meg vizs gál hat;

c) az irat ke ze lés sel kap cso la tos mun ka fo lya ma to kat
meg vizs gál ni;

d) az irat ke ze lés sel össze füg gés ben fel vi lá go sí tást kér -
ni, amely nek ke re té ben a vizs gált szerv tõl sze mé lyes adat -
nak nem mi nõ sü lõ ada to kat, tá jé koz ta tást kér het.

(2) Az irat ke ze lés hely ze té nek fel tá rá sa ér de ké ben az el -
len õr zést vég zõ el len õr zé se so rán az aláb bi kö rül mé nye ket 
vizs gál ja kü lö nö sen:

a) az el len õr zött szerv ren del ke zik-e az Ltv., va la mint a 
Korm. ren de let nek meg fe le lõ egye di/egy sé ges irat ke ze lé si 
szabályzattal;

b) mi lyen az irat ke ze lés szer ve ze te (köz pon ti, osz tott,
ve gyes);

c) az irat ke ze lés sel kap cso la tos fe le lõs sé get;
d) az el len õr zött szerv irat ke ze lé si in for ma ti kai inf ra -

struk tú rá ját (irat ke ze lé si szoft ver ada tok, a jo go sult sá gi
rend szer ki dol go zott sá ga, az irat ke ze lé si szoft ver
mûködési tapasztalatai stb.);

e) ho gyan tá mo gat ja az irat ke ze lé si gya kor lat a szerv
ren del te tés sze rû mû kö dé sét;

f) az irat ke ze lés fo lya ma tát;
g) az ik ta tá si/nyil ván tar tá si fe gyel met, az ik ta tó köny -

vek hi te les sé gét, a kül de mé nyek út já nak pon tos nyo mon
kö vet he tõ sé gét, a hi va ta li bé lyeg zõk nyil ván tar tá sá nak és
hasz ná la tá nak rend jét, az irat egy ség el vé nek érvényesü -
lését;

h) a le járt meg õr zé si ide jû ira tok irat ke ze lé si sza bály -
zat ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti rend sze res se lej te zé sét és
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a nem se lej tez he tõ, ma ra dan dó ér té kû ira tok ille té kes le -
vél tár nak tör té nõ át adá sát;

i) a fel adat kö rök meg vál to zá sa, meg szû nõ szer vek,
szer ve ze ti egy sé gek ese tén az ira tok sor sá nak ren de zé sét.

(3) Az el len õr zés so rán az el len õr zés tár gyá val kap cso -
lat ban a szerv nél tett meg ál la pí tá sok ról jegy zõ köny vet ké -
szít az el len õr zést le foly ta tó sze mély. Az el len õr zé si jegy -
zõ könyv nek tar tal maz ni kell:

a) az el já ró szerv meg ne ve zé sét;
b) az el len õr zött szerv meg ne ve zé sét;
c) az el len õr zés cél ját;
d) a hely szín és az idõ pont meg je lö lé sét;
e) az el len õr zést vég zõ sze mé lyek meg ne ve zé sét;
f) az el len õr zés so rán ta pasz talt, a vizs gá lat szem pont -

já ból lé nye ges kö rül mé nye ket és meg ál la pí tá so kat;
g) a vizs gált szer vet kép vi se lõ sze mély ál tal a vizs gá -

lat tal kap cso lat ban tett nyi lat ko za to kat;
h) a vizs gált szer vet kép vi se lõ sze mély és az el len õr -

zést vég zõ sze mély alá írá sát.
(4) Az el len õr zé si jegy zõ könyv egy pél dá nyát az el len -

õr zést vég zõ a hely szí nen át ad ja vagy amennyi ben ez va la -
mi lyen ok ból nem le het sé ges, az el len õr zés be fe je zé sét kö -
ve tõ öt na pon be lül meg kül di a vizs gált szerv nek. Az el -
len õr zést vég zõ az el len õr zé si jegy zõ könyv egy pél dá nyát
tá jé koz ta tá sul az ille té kes köz le vél tár nak is meg kül di.

(5) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tot ták,
hogy az el len õr zött szerv a jog sza bály ban fog lalt elõ -
írásokat meg sér tet te, az el len õr zõ

a) fel hív ja a szerv fi gyel mét a jog sza bály sér tés re és ha -
tár idõ meg ál la pí tá sá val, va la mint a jog kö vet kez mé nyek re
tör té nõ fi gyel mez te tés sel fel szó lít ja an nak megszünte -
tésére,

b) meg ke re si az in téz ke dés re ha tás kör rel ren del ke zõ
szer vet, il let ve fe gyel mi vagy egyéb el já rást kezde -
ményez.”

10.  §

A Korm. ren de let 69.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ér vé nyes ta nú sít vánnyal ren del ke zõ irat ke ze lé si 
szoft ve re ket e ren de let 40.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek a ta nú sít vány ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tá ig,
leg ké sõbb a ta nú sít vány meg újí tá sa kor kell megfelel -
tetni.”

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Korm. ren de let
3.  §-ának (1) be kez dé se, 4.  §-a, 9.  §-a, 11.  §-ának (2) be -
kez dé se, va la mint 69.  §-ának (4) bekezdése.

(2) A Korm. ren de let 2.  §-ának 24. pont já ban a „hely -
ben” szö veg rész he lyé be az „irat tá ri” szö veg rész lép.

12.  §

Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap elsõ nap -
ján ha tá lyát veszti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
25/2007. (IX. 12.) MeHVM

rendelete

a Társadalmi Megújulás Operatív Program
elõirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget

létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya
alá tartozó támogatások felhasználásáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 24.  § (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.  §
(7) be kez dé sé ben meg ál la pí tott fel adat kö röm ben – a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ál la pí tott
fe le lõs sé gi kö ré ben el já ró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív
Prog ram elõ irány za tá nak, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho -
zó Szer zõ dés 87. cikke (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar -
tozó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ra, kezelésére, mûköd -
tetésére terjed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) alap ku ta tás: olyan te vé keny ség, amely nek cél ja az

ipa ri vagy ke res ke del mi cél ki tû zé sek hez nem kap cso ló dó
tu do má nyos és mû sza ki is me re tek bõ ví té se;
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b) ál ta lá nos kép zés: a 2006. de cem ber 20-i
1976/2006/EK ren de let tel mó do sí tott, az EK Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a kép zé si tá mo ga tá sok ra való al kal ma -
zá sá ról  szóló 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak -
ban: a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let) 2. cik ké nek
e) pontjában meghatározott képzés;

c) ál la mi tá mo ga tás: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés (a továb biak ban: EK Szer zõ dés) 87. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás és az Eu ró pai Kö zös sé get 
lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti
ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná -
lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let [a továb biak ban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de -
let] 1.  §-ának 5. pont ja sze rin ti csekély összegû (de
minimis) támogatás (a továb biak ban: támogatás);

d) hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la ló a fog lal koz ta tá si
tá mo ga tá sok ese té ben: a 2006. de cem ber 20-i
1976/2006/EK ren de let tel mó do sí tott, az EK Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a fog lal koz ta tás ra nyúj tott ál la mi tá -
mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 2204/2002/EK bi -
zott sá gi ren de let (a továb biak ban: 2204/2002/EK bi zott sá -
gi ren de let) 2. cik ké nek f) pontjában meghatározott
munkavállaló;

e) hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la ló a kép zé si tá mo ga -
tá sok ese té ben: a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let 2. cik ké -
nek g) pont já ban meg ha tá ro zott munkavállaló;

f) ipa ri ku ta tás: új is me re tek meg szer zé sé re irá nyu ló
meg ter ve zett ku ta tás, il let ve kri ti kai vizs gá lat, amely nek
cél ja, hogy ezek az is me re tek hasz no sít ha tók le gye nek új
ter mé kek, el já rá sok, il let ve szol gál ta tá sok ki fej lesz té sé nél
vagy a meg lé võ ter mé kek, el já rá sok, illetve szolgáltatások
jelentõs továbbfejlesztésénél;

g) kis- és kö zép vál lal ko zás (a to váb bi ak ban együt te -
sen: KKV): az a vál lal ko zás, amely a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá nak idõ pont já ban meg fe lel a 2004. feb ru ár 25-i
364/2004/EK bi zott sá gi ren de let tel és a 2006. de cem ber
20-ai 1976/2006/EK bi zott sá gi ren de let tel mó do sí tott, az
EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma -
zá sá ról  szóló, 2001. ja nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott sá gi
ren de let (a továb biak ban: 70/2001/EK bi zott sá gi rendelet)
I. mel lék le té ben meghatározott vállalkozások vala -
melyikének;

h) kí sér le ti fej lesz tés: az ipa ri ku ta tás ered mé nye i nek
új, meg vál toz ta tott vagy to vább fej lesz tett ter mé kek, el já -
rá sok, il let ve szol gál ta tá sok ter vé be, váz la tá ba, il let ve
terv raj zá ba való be il lesz té se, füg get le nül at tól, hogy ér té -
ke sí tés re vagy fel hasz ná lás ra szán ják-e azo kat, ide ért ve
egy olyan kez de ti pro to tí pus lét re ho zá sát, amely ke res ke -
del mi cé lok ra nem hasz nál ha tó fel; az zal, hogy ma gá ban
fog lal hat ja más ter mé kek, el já rá sok vagy szol gál ta tá sok
fo gal mi ki dol go zá sát és meg ter ve zé sét, va la mint in du ló
de monst rá ci ós pro jek te ket, il let ve kí sér le ti pro jek te ket is,
fel té ve, hogy ezek a pro jek tek ipa ri al kal ma zá sok ra, il let ve 
ke res ke del mi fel hasz ná lás ra nem ala kít ha tók át, il let ve
nem al kal maz ha tók; nem fog lal ja ma gá ban a ter mé ke ken,

gyár tó so ro kon, gyár tá si el já rá so kon, meg lé võ szol gál ta tá -
so kon és egyéb, folyamatban lévõ mûveleteken
végrehajtott szokásos, illetve idõközönkénti változ -
tatásokat, még akkor sem, ha ezek a változtatások
továbbfejlesztést je len te nek;

i) lét re ho zott mun ka hely: a 2204/2002/EK bi zott sá gi
ren de let 4. cik ké nek (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
munkahely;

j) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló: a
2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let 2. cik ké nek g) pont já -
ban meg ha tá ro zott munkavállaló;

k) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás:  az a tár sa ság,
amely nek a sa ját tõ ké je vesz te ség foly tán nem éri el a jegy -
zett tõke fe lét a ké re lem be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló
utol só be szá mo ló ban, és ezen vesz te ség több mint egy ne -
gye de a meg elõ zõ be szá mo ló óta el telt idõ alatt ke let ke zett 
[ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men té sé hez és
szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tás okról
 szóló bi zott sá gi köz le mény (HL 2004/C 244/02.) 2.1
alpontja szerinti nehéz helyzetben lévõ vál lal ko zás];

l) re fe ren ciaráta: a tá mo ga tás tar ta lom és az el szá mol -
ha tó költ ség je len ér té ké nek ki szá mí tá sá hoz hasz nált mu ta -
tó szám, ame lyet a 659/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj -
tá sá ról  szóló 794/2004/EK bi zott sá gi rendelet 9. cikke
határoz meg;

m) sa ját for rás: a ked vez mé nye zett ál tal a fej lesz té si
prog ram hoz biz to sí tott for rás, amely be az ál lam ház tar tás
al rend sze re i bõl ka pott tá mo ga tás nem szá mít ha tó be, ki vé -
ve az ál lam ház tar tás al rend sze re i be tar to zó tá mo ga tást
igény lõ, pá lyá zó költ ség ve té si szerv ese té ben az ezen költ -
ség ve té si szerv fel ügye le ti szer vé nek költ ség ve té sé ben az
adott cél ra elõ irány zott összege, valamint az
Önkormányzati EU Önerõ Alapból nyújtott támogatás;

n) spe ci á lis kép zés: a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let
2. cik ké nek d) pont já ban meg ha tá ro zott képzés;

o) tá mo ga tá si in ten zi tás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint értelmezendõ;

p) tá mo ga tás tar ta lom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren -
de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint értelmezendõ;

q) vé dett mun ka hely: a 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de -
let 2. cik ké nek h) pont já ban meg ha tá ro zott munkahely.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
elõirányzatok felhasználásának általános céljai

3.  §

(1) Az Áht., az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, a 2007–2013 prog ra -
mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á 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, va la mint a 2007–2013 idõ szak -
ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai
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Szo ci á 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
ren del ke zé se i vel össz hang ban a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség ál tal fel ügyelt Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív
Prog ram cél ja a gaz da ság tar tós nö ve ke dé se ál tal ge ne rált
mun ka he lyek be töl té sé hez szük sé ges mun ka erõ-kí ná lat
nö ve lé se és mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, hogy idõben és
elegendõ mennyiségben rendelkezésre álljon a gazdasági
fejlõdéssel párhuzamosan létrejövõ új munkahelyek
betöltésére alkalmas, megfelelõ képzettségû mun ka erõ,

a) a mun ka erõ-pi a ci ke res let és kí ná lat össz hang já nak
ja ví tá sa,

b) az ak ti vi tás te rü le ti kü lönb sé ge i nek csök ken té se,
c) a vál to zá sok hoz való al kal maz ko dás se gí té se,
d) az egész éle ten át tar tó ta nu lás elõ se gí té se,
e) az egész sé gi ál la pot és a mun ka vég zõ-ké pes ség ja ví -

tá sa,
f) a tár sa dal mi össze tar to zás erõ sí té se, az esély egyen lõ -

ség tá mo ga tá sa.

(2) Az EK Szer zõ dés 87. cikk (1) be kez dé sé nek ha tá lya
alá tar to zó, e ren de let ál tal sza bá lyo zott tá mo ga tá sok a
4–19.  § alap ján nyújthatóak.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
elõirányzatokból nyújtható állami támogatásnak

minõsülõ támogatások

4.  §

A Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram elõ irány za -
tok ból nyújt ha tó ál la mi tá mo ga tás nak mi nõ sü lõ tá mo ga tá -
sok az aláb bi jog cí me ken használhatók fel:

1. mun ka ta pasz ta lat-szer zés tá mo ga tá sa;
2. mun ka hely te rem tés hez kap cso ló dó fog lal koz ta tá si

támogatás;
3. hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók fog lal koz ta tá si

támogatása;
4. meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók fog -

lal koz ta tá si támogatása;
5. meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók fog -

lal koz ta tá sá hoz kap cso ló dó több let költ sé gek megtérítése;
6. fog lal koz ta tá si prog ra mok (mun ka erõ-pi a ci prog ra -

mok) tá mo ga tá sa;
7. mun ka vál la lók kép zé se, át kép zé se;
8. me nedzs ment-szol gál ta tá sok fej lesz té se és me ne -

dzse ri kom pe ten ci ák fej lesz té sét se gí tõ kép zé sek a
felsõoktatásban;

9. inno va tív ku ta tói te a mek alap ku ta tás tól az al kal ma -
zott ku ta tá sig ter je dõ pro jekt je i nek támogatása;

10. ku ta tá si po ten ci ál bõ ví té sé hez szük sé ges fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyi szol gál ta tói- és ügy fél ka pa ci tás bõ ví té se, a 
tu dás- és tech no ló gi at ransz fer rel összefüggõ tevé -
kenységek támogatása;

11. mun ka he lyi egész ség gel és biz ton ság gal össze füg -
gõ ter vek, va la mint a mun ka he lyi egész ség ter vek lét re ho -
zá sá nak és mi nõ ség biz to sí tá sá nak támogatása;

12. szer ve ze tek hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá sá val kap -
cso la tos fej lesz té sek támogatása;

13. mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak tá mo -
ga tá sa;

14. alap ku ta tás, al kal ma zott ku ta tás tá mo ga tá sa;
15. kísér le ti fej lesz tés tá mo ga tá sa;
16. mû sza ki meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok ké szí té -

sé nek támogatása;
17. sza ba dal mak és ipar jog vé del mi jo gok meg szer zé -

sé nek, ér vé nye sí té sé nek támogatása;
18. tovább kép zé si prog ra mok ter ve zé se, akk re di tá lá sa

és le bo nyo lí tá sa;
19. bel sõ in téz mé nyi, il let ve in téz mé nyek kö zöt ti, part -

ner ség ben meg va ló sí tott kép zé sek, to vább kép zé sek meg -
va ló sí tá sa;

20. együtt ne ve lést tá mo ga tó to vább kép zé si prog ra mok 
be szer zé se, le bo nyo lí tá sa, az in teg rált ok ta tás fel té te lei el -
ter jesz té sé nek tá mo ga tá sa;

21. in téz mé nyi ér zé ke nyí tõ, fel ké szí tõ tré nin gek, prog -
ra mok meg tar tá sa;

22. uta zó pe da gó gu si szol gál ta tás ki épí té se;
23. a ki dol go zott egy sé ges ha zai, szak mai mód szer ta ni

stan dar dok ki ala kí tá sa, in téz mé nyi adap tá ci ó ja, va la mint
a szük sé ges esz köz fej lesz tés és adat fel vé tel biz to sí tá sa;

24. több sé gi in téz mény be való át he lye zé si prog ra mok -
hoz kap cso ló dó te vé keny sé gek tá mo ga tá sa;

25. a szak is ko lai le mor zso ló dást meg elõ zõ pe da gó gi ai
és to vább kép zé si prog ra mok ter ve zé se, akk re di tá lá sa;

26. pi lot prog ra mok le bo nyo lí tá sa;
27. komp lex tar ta lom-, mód szer- és kur ri ku lum-fej -

lesz tés, tan anyag- és kom pe ten cia fej lesz tés, adap tá ció to -
vább fej lesz tés, eh hez kap cso ló dó hon lap- és adat bá zis-fej -
lesz tés;

28. kép zõk kép zé se, a pe da gó gus kép zést tá mo ga tó há -
ló za tok kor sze rû sí té se;

29. a tu dás hasz no su lást, tu dást ransz fert se gí tõ esz köz-
és fel té tel rend szer kialakítása;

30. hát rá nyos hely ze tû ta nu lók ver seny ké pes sé gé nek
biz to sí tá sát elõ se gí tõ kép zé sek, to vább kép zé sek tá mo ga -
tá sa;

31. egész ség fej lesz té si prog ra mok;
32. köz fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj -

tók szá má ra, hi ány szak mák ban fog lal koz ta tá si bér- és já -
ru lék-ki egé szí tés;

33. mi nõ ség me nedzs ment rend sze rek be ve ze té se, ter -
jesz té se, ta nú sí tá sa és akk re di tá lá sa;

34. min õs ég me nedzs ment rend sze rek be ve ze té sé hez,
ter jesz té sé hez, ta nú sí tá sá hoz és akk re di tá lá sá hoz kap cso -
ló dó szak ér tõi, ta nács adá si te vé keny ség;

35. be ru há zá si, fej lesz té si ter vek, meg va ló sít ha tó sá gi
ter vek mi nõ ség biz to sí tá sá hoz kap cso ló dó szak ér tõi,
tanács adási tevékenység.
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A támogatásban részesíthetõk, kedvezményezettek köre

5.  §

E ren de let ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok ból tá mo ga -
tás a Ma gyar or szá gon szék hellyel, vagy az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség te rü le tén szék hellyel és Ma gyar or szá gon
 fiókteleppel ren del ke zõ jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság és egyé ni vál lal ko zó ré szé re
nyújt ha tó.

A támogatások formái

6.  §

Az elõ irány zat for rá sa i ból a 4.  §-ban meg ha tá ro zott jog -
cí mek alap ján tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ jog ala nyok ré -
szé re mû kö dé si tá mo ga tás nak nem mi nõ sü lõ vissza fi ze té si 
kö te le zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás nyújt ha tó.

Támogatási kategóriák

7.  §

A 4.  §-ban meg je lölt jog cí mek alap ján a kö vet ke zõ tí pu -
sú tá mo ga tás nyújtható:

a) cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás nyújt ha tó a
4.  § 11–13., 20–27., 29., 31., 33. pont ja alap ján, a 4.  § 6.,
8., 18., 28., 30., 32. és 35. pont ja alap ján cse kély össze gû
tá mo ga tás is nyújt ha tó, a 4.  § 9., 10. pont ja alap ján kis- és
kö zép vál lal ko zá sok ré szé re elõ ké szí tõ ta nul mány el ké szí -
té sé re cse kély össze gû tá mo ga tás nyújt ha tó, ame lyek re a
Szer zõ dés 87. és 88. cikkének a de minimis 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 ben (a továb biak ban:
1998/2006/EK bizottsági rendelet), valamint e rendelet
8.  §-ában foglaltak az irány adók;

b) kép zé si célú tá mo ga tás nyújt ha tó a 4.  § 7. és
19. pont já ban meg je lölt jog cí mek alap ján, a 4.  § 6., 18.,
28., 30. pont ja alap ján kép zé si célú tá mo ga tás is nyújt ha tó, 
ame lyek re a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let ren del ke zé -
sei, va la mint e ren de let 9–10.  §-ában foglaltak az
irányadók;

c) fog lal koz ta tá si célú tá mo ga tás a 4.  § 1., 3., 4. pont já -
ban meg je lölt jog cí mek alap ján a 2204/2002/EK bi zott sá -
gi ren de let 5. cik ké ben fog lal tak sze rint, a 4.  § 32. pont já -
ban meg je lölt jog cím alap ján a 2204/2002/EK bi zott sá gi
ren de let 5. cik ké ben fog lal tak sze rint is, a 4.  § 2. pont já ban
meg je lölt jog cím alap ján a 2204/2002/EK bi zott sá gi ren -
de let 4. cik ké ben fog lal tak sze rint, a 4.  § 32. pont já ban
meg je lölt jog cím alap ján a 2204/2002/EK bi zott sá gi ren -
de let 4. cik ké ben fog lal tak sze rint is, a 4.  § 5. pont já ban
meg je lölt jog cím alap ján a 2204/2002/EK bi zott sá gi ren -
de let 6. cik ké ben fog lal tak sze rint nyújt ha tó, a 4.  § 6. pont -

já ban meg je lölt jog cím alap ján fog lal koz ta tá si célú tá mo -
ga tás is nyújt ha tó, amely re a 2204/2002/EK bizottsági
rendelet rendelkezései, valamint e rendelet 11–12.  §-ában
foglaltak az irány adók;

d) kis- és kö zép vál lal ko zá sok ré szé re ku ta tás-fej lesz té -
si tá mo ga tás (a továb biak ban: KKV K+F tá mo ga tás)
nyújt ha tó a 4.  § 14., 15. pont já ban meg je lölt jog cí mek
alap ján, mely re a 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben fog -
lalt ren del ke zé sek, va la mint e ren de let 13.  §-a, 14.  §
(1)–(2) be kez dé se és 15.  § (1) be kez dé se al kal ma zan dó,
nyújt ha tó a 4.  § 16. pont já ban meg je lölt jog cím alap ján,
mely re a 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lalt ren -
del ke zé sek, va la mint e ren de let 13.  §-a, 14.  § (3) be kez dé -
se és 15.  § (2) be kez dé se al kal ma zan dó, nyújt ha tó a 4.  §
17. pont já ban meg je lölt jog cím alap ján, mely re a
70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lalt ren del ke zé sek,
va la mint e ren de let 13.  §-a, 14.  § (4) be kez dé se és 15.  §
(3) be kez dé se al kal ma zan dó, va la mint a 4.  § 9., 10. pont já -
ban meg je lölt jog cí mek alap ján kis- és kö zép vál lal ko zá -
sok ré szé re ku ta tás-fej lesz té si támogatás is nyújtható,
amelyekre a 70/2001/EK bizottsági rendelet, valamint
e ren de let 13–15.  §-ában foglaltak az irány adók;

e) kis- és kö zép vál lal ko zá sok ré szé re tá mo ga tás ta -
nács adás ra (a továb biak ban: KKV tá mo ga tás ta nács adás)
a 4.  § 34. pont já ban meg je lölt jog cí mek alap ján nyújt ha tó,
KKV-k ré szé re tá mo ga tás ta nács adás ra a 4.  § 8–10., 16.,
va la mint 35. pont já ban meg je lölt jog cí mek alap ján is
nyújt ha tó, amely re a 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben
fog lalt ren del ke zé sek, valamint e rendelet 16.  §-ában
foglaltak az irány adók.

A csekély összegû támogatásokra vonatkozó szabályok

8.  §

(1) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te -
le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az elõ zõ há rom
pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû tá mo -
ga tá sok támogatástartalmáról.

(2) A több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se 
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell diszkontálni.

(3) Min den egyes új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két
pénz ügyi év alatt oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét figye lembe kell venni.

(4) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les írás ban tá jé koz tat ni a
ked vez mé nye zet tet a pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben ar ról, hogy cse kély össze gû tá mo ga -
tás ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás nak ki fe je zet ten utal nia kell
a bi zott sá gi ren de let re, hi vat koz va an nak pon tos cí mé re és
az Eu ró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban való kihirdeté -
sére, va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás pon tos
össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban kifejezve.
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A KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

A támogatás célja

9.  §

Kép zé si tá mo ga tást ál ta lá nos és spe ci á lis kép zés hez
 lehet nyújtani.

A képzési támogatás igénybevételének alapvetõ feltételei
és a támogatás mértéke

10.  §

(1) E ren de let alap ján kép zé si tá mo ga tás a ked vez mé -
nye zet tel mun ka vi szony ban álló mun ka vál la lók kép zé sé -
hez nyújt ha tó.

(2) El szá mol ha tó költ sé gek:
a) az ok ta tók költ sé gei,

b) az ok ta tók és a kép zés ben részt ve võk uta zá si költ -
ségei,

c) egyéb fo lyó költ sé gek, úgy mint anya gok, el lát mány,

d) az esz kö zök és be ren de zé sek amor ti zá ci ó ja, olyan
mér ték ben, amennyi re azo kat ki zá ró lag a kép zé si pro jekt
cél ja i ra hasz nál ják,

e) a kép zé si pro jekt tel kap cso la tos ta nács adói szol gál -
ta tá sok költ sé gei,

f) a kép zés ben részt ve võk sze mé lyes költ sé gei az
a)–e) pont ban fel so rolt egyéb el szá mol ha tó költ sé gek
össze gé vel egye zõ össze gig. Csak a kép zés ben tény le ge -
sen el töl tött idõ ve he tõ szá mí tás ba, az eb bõl ter me lés ben
el töl tött idõ vagy an nak meg fe le lõ je le vo ná sa után.

(3) Az el szá mol ha tó költ sé ge ket do ku men tált bi zo nyí -
té kok kal kell alá tá masz ta ni, át te kint he tõ en és té te le sen
rész le tez ve.

(4) Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely tá mo ga tás in ten zi -
tá sa nem ha lad hat ja meg az (5)–(7) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott mér té ke ket.

(5) A ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás

a) ál ta lá nos kép zés hez:

aa) KKV-k ese té ben 70%,

ab) nagy vál lal ko zá sok ese té ben 50%;

b) spe ci á lis kép zés hez:

ba) KKV-k ese té ben 35%,

bb) nagy vál lal ko zá sok ese té ben 25%.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis tá mo -
ga tá si in ten zi tá sokat 10 szá za lék pont tal nö vel ni le het a
hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók nak nyúj tott kép zés
 esetén.

(7) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis tá mo -
ga tá si in ten zi tá so kat 5 szá za lék pont tal nö vel ni le het a Pest
me gyé ben és Bu da pes ten mû kö dõ ked vez mé nye zet tek
ese té ben, és 10 szá za lék pont tal nö vel ni le het a Pest me -
gyén és Bu da pes ten kí vül mû kö dõ ked vez mé nye zet tek
ese té ben.

A FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A foglalkoztatási támogatás célja

11.  §

Fog lal koz ta tá si tá mo ga tást mun ka hely te rem tés hez, hát -
rá nyos vagy meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló
fel vé te lé hez és a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka -
vál la lók fog lal koz ta tá sá nak több let költ sé ge i hez le het
nyúj ta ni.

A foglalkoztatási támogatás igénybevételének alapvetõ
feltételei

12.  §

(1) Amennyi ben a tá mo ga tás mun ka hely lé te sí té sé hez
kap cso ló dik:

a) a tá mo ga tás in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg a
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let 30.  §-ában meg ha tá ro -
zott mér té ket;

b) a ked vez mé nye zett nek leg alább 25%-ban hoz zá kell
já rul nia a fi nan szí ro zás hoz;

c) az el szá mol ha tó költ sé gek köre az új mun ka vál la lók
két éves idõ szak ra vo nat ko zó bér költ sé ge és an nak já ru lé -
kai;

d) a lét re ho zott mun ka hely az utol só 12 hó nap át la gá -
val össze ha son lít va net tó nö ve ke dést kell, hogy je lent sen
mind a mun ka vál la lói lét szám ban, mind az érin tett lé te sít -
mény ben, mind az érin tett vál lal ko zás ban;

e) a lét re ho zott mun ka he lyet a tá mo ga tás ra jo go sult ré -
gi ó ban leg alább há rom évig – KKV-k ese té ben két évig –
fenn kell tar ta ni;

f) a lét re ho zott mun ka he lyek re olyan mun ka vál la ló kat
kell fel ven ni, akik ko ráb ban még nem áll tak al kal ma zás -
ban, elõ zõ mun ka he lyü ket el vesz tet ték, vagy en nek ve szé -
lye köz vet le nül fe nye ge ti õket;

g) az új on nan lét re ho zott mun ka kö rök szá má nak meg -
ál la pí tá sa kor a rész mun ka idõs és az idény mun kás al kal -
ma zot tak a tel jes mun ka idõ ben al kal ma zot tak ará nyos
tört ré szé nek fe lel nek meg;

h) a tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, amennyi ben a tá -
mo ga tás irán ti ké re lem a mun ka hely te rem tés elõtt be nyúj -
tás ra ke rült a tá mo ga tá si ké re lem el bí rá ló já nak;
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i) a tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, amennyi ben a lét -
re ho zott mun ka hely tár gyi esz köz vagy im ma te ri á lis ja vak 
be ru há zá sát cél zó pro jekt vég re haj tá sá hoz kap cso ló dik, és 
a mun ka he lyet a be ru há zás be fe je zé sé tõl szá mí tott há rom
éven be lül hoz zák lét re.

(2) Amennyi ben a tá mo ga tás hát rá nyos vagy meg vál to -
zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló fel vé te lé hez kap cso -
ló dik, az aláb bi sza bá lyo kat kell al kal maz ni:

a) az érin tett hát rá nyos hely ze tû vagy meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló vagy mun ka vál la lók fog -
lal koz ta tá sá ra vo nat ko zó összes tá mo ga tás brut tó tá mo ga -
tá si in ten zi tá sa – a fel vé telt kö ve tõ egy év bér költ sé ge i nek
szá za lé ká ban ki fe jez ve – nem ha lad hat ja meg a hát rá nyos
hely ze tû mun ka vál la lók ese té ben az 50%-ot, illetve
megváltozott munkaképességû munkavállalók esetében a
60%-ot;

b) a kö te les ség sze gés  miatti jog sze rû el bo csá tás ese tét
ki vé ve a mun ka vál la lót vagy mun ka vál la ló kat leg alább
12 hó na pig fo lya ma to san foglalkoztatni kell;

c) ha a fel vé tel nem ered mé nye zi az érin tett lé te sít mény 
mun ka vál la lói lét szá má nak net tó nö ve ke dé sét, egy vagy
több mun ka hely meg üre se dé se ön kén tes ki lé pés, öreg sé gi
nyug dí ja zás, ön kén tes mun ka idõ-csök ken tés vagy kö te -
les ség sze gés  miatti jog sze rû el bo csá tás és nem létszám -
leépítés következtében tör tént.

(3) Amennyi ben a tá mo ga tást a meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá nak több let költ sé -
ge i hez nyújtják:

a) a tá mo ga tás a (2) be kez dés alap ján nyúj tott tá mo ga -
tás sal együtt nem ha lad hat ja meg a mun ka vál la ló vagy
mun ka vál la lók meg vál to zott mun ka ké pes sé gé bõl kö vet -
ke zõ ala cso nyabb ter me lé keny ség, va la mint a b) pont ban
meg ha tá ro zott költ sé gek bár me lyi ké nek kompen -
zálásához szükséges mértéket;

b) a lé te sít mé nyek át ala kí tá sá nak költ sé gei, a ki zá ró lag 
a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló vagy mun -
ka vál la lók se gí té sé re al kal ma zott mun ka vál la lók mun ka -
erõ költ sé gei, az ál ta luk hasz nált be ren de zé sek át ala kí tá sá -
nak vagy be szer zé sé nek költ sé gei; ame lyek azo kon a költ -
sé ge ken fe lül je lent kez nek, ame lyek ak kor me rül né nek
fel, ha a ked vez mé nye zett nem meg vál to zott mun ka ké pes -
sé gû mun ka vál la ló kat fog lal koz tat na, bár mely olyan idõ -
szak ban, amely ben a megváltozott munkaképességû
munkavállalót vagy munkavállalókat ténylegesen foglal -
koztatta;

c) ha a ked vez mé nye zett vé dett mun ka he lyet biz to sít, a 
tá mo ga tás ezen túl me nõ en fe dez he ti – de nem ha lad hat ja
meg – az érin tett lé te sít mény épí té si, üzem be he lye zés sel
kap cso la tos vagy bõ ví té si költ sé ge it, va la mint bár mely, a
fo gya té kos ság gal élõ mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá ból
eredõ adminisztrációs és szállítási költséget;

d) az e be kez dés ér tel mé ben men te sü lõ tá mo ga tá si
prog ra mok men tes sé gé nek fel té te le, hogy a ked vez mé nye -
zett nyil ván tar tást ve zes sen, amely le he tõ vé te szi an nak el -
len õr zé sét, hogy a nyúj tott tá mo ga tás meg fe lel az e be kez -

dés ben és a 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let 8. cikk
(4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek nek.

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KUTATÁSI 
ÉS FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ

SZABÁLYOK

A támogatás célja

13.  §

E ren de let alap ján ku ta tás-fej lesz té si tá mo ga tás alap ku -
ta tás hoz, ipa ri ku ta tás hoz és kí sér le ti fej lesz tés hez, mû sza -
ki meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok ké szí té sé hez, sza ba -
dal mak és ipar jog vé del mi jo gok meg szer zé sé hez és ér vé -
nye sí té sé hez nyújtható, kizárólag kis- és közép -
vállalkozások számára.

A támogatás mértéke

14.  §

(1) Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely tá mo ga tás in ten zi -
tá sa nem ha lad hat ja meg az (1)–(2) be kez dés ben
meghatározott mér té ke ket:

a) a 100%-ot alap ku ta tás ese tén;
b) a 60%-ot ipa ri ku ta tás ese tén;
c) a 35%-ot kí sér le ti fej lesz tés ese tén.
Amennyi ben egy pro jekt a ku ta tás-fej lesz tés kü lön bö zõ

sza ka sza it fog lal ja ma gá ban, a tá mo ga tá si in ten zi tást a
meg en ged he tõ tá mo ga tá si in ten zi tá sok sú lyo zott át la ga
alap ján kell meg ál la pí ta ni. Együtt mû kö dé sen ala pu ló pro -
jek tek ese té ben az egyes ked vez mé nye zet tek nek nyúj tott
tá mo ga tás leg ma ga sabb össze ge nem ha lad hat ja meg az
érin tett ked vez mé nye zet tek ré szé rõl fel me rü lõ
elszámolható költségek alapján számított megengedett
támogatási intenzitást.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ fel sõ ha tá rok az ipa ri
ku ta tás ese té ben leg fel jebb 75%-os tá mo ga tá si in ten zi tá -
sig, a kí sér le ti fej lesz tés ese té ben pe dig 50%-ig nö vel he -
tõk a következõk szerint:

a) amennyi ben a pro jekt re Pest me gyén és Bu da pes ten
kí vül ke rül sor, a ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás 10 szá -
za lék pont tal nö vel he tõ, amennyi ben a pro jekt re Pest me -
gyé ben vagy Bu da pes ten ke rül sor, a tá mo ga tá si in ten zi tás
5 százalékponttal növelhetõ;

b) az Eu ró pai Kö zös ség ku ta tás-fej lesz té si ke ret prog -
ram já hoz kap cso ló dó prog ra mok ese té ben 15 szá za lék -
pont tal növelhetõ;

c) a ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás 10 szá za lék pont -
tal nö vel he tõ, amennyi ben a kö vet ke zõ fel té te lek
valamelyike teljesül:
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ca) a pro jekt két tag ál lam ban leg alább két füg get len
part ner kö zöt ti, ha tá ro kon át nyú ló ha té kony együtt mû kö -
dést von maga után, kü lö nö sen a nem ze ti K+F po li ti kák
össze han go lá sá val össze füg gés ben; a tá mo ga tást nyúj tó
tag ál lam ban egyet len tár sa ság sem vi sel het az
elszámolható költségek 70%-ánál többet; vagy

cb) a pro jekt egy tár sa ság és egy ál la mi ku ta tó in té zet
ha té kony együtt mû kö dé sét von ja maga után, kü lö nö sen a
nem ze ti K+F po li ti kák össze han go lá sá val össze füg gés -
ben, ami kor is az ál la mi ku ta tó in té zet a pro jekt el szá mol -
ha tó költ sé ge i nek leg alább 10%-át vi se li, és jo go sult köz -
zé ten ni az ered mé nye ket, amennyi ben azok az adott
intézet által végrehajtott kutatásból erednek; vagy

cc) a pro jekt ered mé nye it mû sza ki és tu do má nyos kon -
fe ren ci ák ré vén szé les kör ben ter jesz tik, il let ve tu do má -
nyos és mû sza ki fo lyó ira tok ban köz zét eszik azo kat.

(3) Ipa ri ku ta tá si te vé keny sé ge ket, il let ve kí sér le ti fej -
lesz té si te vé keny sé ge ket elõ ké szí tõ meg va ló sít ha tó sá gi
ta nul má nyok ese té ben a tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad -
hat ja meg a 75%-ot.

(4) A sza ba dal mak és ipar jog vé del mi ol ta lom meg szer -
zé sé hez és ér vé nye sí té sé hez nyúj tott tá mo ga tá sok ese té -
ben a tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg az
(1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té ket, az zal, hogy
azt a tá mo ga tá si in ten zi tást kell figye lembe ven ni, amely
az érin tett sza ba da lom vagy más ipar jog vé del mi ol ta lom
tár gyá hoz el sõ ként ve ze tõ ku ta tá si te vé keny ség hez tar -
tozik.

Az elszámolható költségek

15.  §

(1) A KKV-k alap ku ta tá si, ipa ri ku ta tá si és kí sér le ti fej -
lesz té si célú tá mo ga tá sai al kal ma zá sá ban el szá mol ha tó
költ sé gek a kö vet ke zõk:

a) sze mély ze ti költ sé gek (ku ta tók, tech ni ku sok és
egyéb ki se gí tõ sze mély zet a ku ta tá si pro jekt nél való al kal -
ma zá suk mér té ké ig);

b) a ku ta tá si pro jekt mér té ké ig és idõ tar ta má ra fel hasz -
nált esz kö zök és fel sze re lé sek költ sé gei, amennyi ben eze -
ket az esz kö zö ket és fel sze re lé se ket a ku ta tá si pro jekt nél
nem hasz nál ják fel tel jes élet tar ta muk ra, csak a ku ta tá si
pro jekt élet tar ta má nak meg fe le lõ amor ti zá ci ós költ sé gek
szá mol ha tó ak el;

c) a ku ta tá si pro jekt mér té ké ig és idõ tar ta má ra igény be
vett épü le tek és föld te rü let költ sé gei, az zal, hogy az épü le -
tek te kin te té ben csak a ku ta tá si pro jekt élet tar ta má nak meg -
fe le lõ amor ti zá ci ós költ sé gek szá mol ha tó ak el, a föld te rü let
ese té ben a ke res ke del mi célú át ru há zás, il let ve a tény le ge -
sen fel me rü lõ be ru há zá si költ sé gek el szá mol ha tók;

d) a ki zá ró lag a ku ta tá si te vé keny ség hez igény be vett
ta nács adás és egyen ér té kû szol gál ta tá sok költ sé gei, ide ért -
ve a ku ta tást, mû sza ki is me re te ket és a kül sõ for rá sok ból

pi a ci áron meg vá sá rolt, il let ve li cen cia tár gyát ké pe zõ sza -
ba dal ma kat, amennyi ben a tranz ak ci ót füg get len fe lek kö -
zött haj tot ták vég re, és nin cse nek össze ját szás ra uta ló je -
lek, az zal, hogy ezek a költ sé gek a pro jekt összes el szá -
mol ha tó költ sé ge i nek csak 70%-áig mi nõ sül nek el szá mol -
ha tó nak;

e) ki egé szí tõ ál ta lá nos költ sé gek, ame lyek a ku ta tá si
pro jekt ered mé nye ként köz vet le nül me rül nek fel;

f) egyéb mû kö dé si ki adá sok, ide ért ve az anya gok, fel -
sze re lé sek és ha son ló ter mé kek költ sé ge it, ame lyek köz vet -
le nül a ku ta tá si te vé keny ség ered mé nye ként me rül nek fel.

(2) Meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok tá mo ga tá sa al kal ma -
zá sá ban a ta nul mány ké szí té sé nek költ sé gei szá mol ha tó ak el.

(3) A sza ba dal mak és ipar jog vé del mi ol ta lom meg szer -
zé sé hez és ér vé nye sí té sé hez nyúj tott tá mo ga tá sok ese té -
ben a kö vet ke zõ költ sé gek szá mol ha tók el:

a) az ol ta lom nak az elsõ ipar jog vé del mi ha tó ság ál tal
tör té nõ meg adá sát meg elõ zõ en fel me rü lõ va la mennyi
költ ség, ide ért ve a be je len tés elõ ké szí té sé vel, be nyúj tá sá -
val és vizs gá la tá val kap cso la tos költ sé ge ket, va la mint az
ol ta lom meg adá sa elõtt az ipar jog vé del mi ol ta lom meg -
szer zé se irán ti el já rás ban fel me rü lõ költ sé ge ket;

b) for dí tá si és egyéb költ sé gek, ame lyek az ol ta lom nak
– az a) pont ban sze rep lõ ipar jog vé del mi ha tó ság tól el té rõ –
má sik ipar jog vé del mi ha tó ság elõtt, az ol ta lom meg szer zé sé -
vel vagy ha tá lyo sí tá sá val kap cso lat ban me rül nek fel;

c) az ol ta lom meg adá sa irán ti el já rás ban, il let ve a fel -
szó la lá si el já rás so rán az ol ta lom ké pes sé gi fel té te lek fenn -
ál lá sá nak bi zo nyí tá sa, il let ve az ol ta lom ér vé nyes sé gé nek
vé del me kap csán fel me rü lõ költ sé gek, ak kor is, ha ezek a
költ sé gek az ol ta lom meg adá sát köve tõen me rül tek fel.

Kis- és középvállalkozások részére nyújtható támogatás
tanácsadásra

16.  §

(1) E ren de let alap ján ta nács adás ra tá mo ga tás KKV-k
szá má ra nyújt ha tó.

(2) A kül sõ ta nács adók ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok ese -
té ben a brut tó tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg az ilyen szol -
gál ta tá sok költ sé gé nek az 50%-át. Az érin tett szol gál ta tás
nem le het fo lya ma tos vagy vissza té rõ te vé keny ség, és nem 
kap cso lód hat a vál lal ko zás szo ká sos mû kö dé si költ sé ge i -
hez, úgy mint fo lya ma tos adó ta nács adás, rend sze res jogi
szol gál ta tás vagy hir de tés.

Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

17.  §

A ked vez mé nye zett kö te les a tá mo ga tás sal kap cso la tos
ok ira to kat és do ku men tu mo kat a tá mo ga tá si dön tés nap já -
tól szá mí tott tíz évig meg õriz ni.
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18.  §

(1) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás
a) azon szer ve zet ré szé re, amellyel szem ben az Eu ró pai 

Bi zott ság nak va la mely tá mo ga tás vissza fi ze té sé re kö te le -
zõ ha tá ro za ta van ér vény ben;

b) csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt
álló szer ve zet nek és a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás -
nak;

c) azon sze mély vagy szer ve zet ré szé re, aki vagy amely 
a tá mo ga tás irán ti pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom
nap tá ri éven be lül az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl, az
Eu ró pai Unió elõ csat la ko zá si esz kö ze i bõl vagy a struk tu -
rá lis ala pok ból jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal össze füg -
gés ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét
nem vagy csak rész ben tel je sí tet te, ki vé ve a vis ma i or
esetét;

d) azon sze mély vagy szer ve zet ré szé re, aki nek vagy
amely nek le járt ese dé kes sé gû, 60 na pot meg ha la dó adó-
vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zá sa van, ki vé ve,
ha az adó ha tó ság szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy rész let -
fi ze tést en ge dé lye zett;

e) azon szer ve zet ré szé re, ame lyet a tá mo ga tás irán ti
pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két nap tá ri éven be lül az ál -
lam igaz ga tá si szerv ha tá ro za tá val vagy an nak bí ró sá gi fe -
lül vizs gá la ta ese tén a bí ró ság mun ka vál la lók be je len tés
nél kü li vagy mun ka vál la lá si en ge dély nél kü li fog lal koz ta -
tá sa  miatt jog erõ sen bír ság meg fi ze té sé re kö te le zett;

f) azon sze mély vagy szer ve zet ré szé re, aki vagy amely
a tá mo ga tott pro jekt ke re té ben vég zett te vé keny ség foly ta -
tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek kel nem
rendelkezik;

g) an nak a gaz dál ko dó szer ve zet nek a ré szé re, amely -
nek a szám vi te li jog sza bá lyok sze rint szá mí tott sa ját tõ ké -
je a törzs tõ ke (alap tõ ke) jog sza bály ban elõ írt leg ki sebb
mértéke alá csökkent;

h) an nak a sze mély nek vagy szer ve zet nek a ré szé re, aki 
a be ru há zást, il let ve a fej lesz tést olyan in gat la non kí ván ja
meg va ló sí ta ni, amely a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já -
ban nem per- és igény men tes, ki vé ve, ha a pá lyá zó az
igény jo go sult ja; il le tõ leg ha bé relt in gat lan ese té ben a
bér le ti szer zõ dés ki zá ró la gos jog gal nem biz to sít ja a tá mo -
ga tás sal meg va ló su ló lé te sít mény üze mel te té sé nek le he tõ -
sé gét leg alább a kü lön ren de let ben elõ írt üze mel te té si kö -
te le zett ség idejére;

i) azon szer ve ze tek ré szé re, ame lyek nem fe lel nek meg
a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok – az Áht. 15.  §-ában
meg ha tá ro zott – fel té te le i nek, il le tõ leg ezen fel té te lek
fenn ál lá sát nem, vagy nem a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott mó don iga zol ják.

19.  §

Egy pro jekt hez igény be vett összes tá mo ga tás – füg get -
le nül at tól, hogy an nak fi nan szí ro zá sa kö zös sé gi, or szá -
gos, re gi o ná lis vagy he lyi for rás ból tör té nik – tá mo ga tá si
in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg az ál la mi tá mo ga tá sok ra
irány adó kö zös sé gi sza bály ban vagy az Eu ró pai Bi zott ság
tá mo ga tást jó vá ha gyó ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si in ten zi tást.

Átmeneti és záró rendelkezések

20.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tését kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, és 2015. de cem ber 31-én ha tá lyát veszti.

(2) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést cse kély össze -
gû tá mo ga tá sok te kin te té ben 2013. de cem ber 31-éig lehet
hozni.

(3) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést fog lal koz ta tá -
si, kép zé si, ta nács adá si és KKV K+F tá mo ga tás te kin te té -
ben 2008. jú ni us 30-áig le het hoz ni.

(4) Ez a ren de let

a) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis
 támogatásokra 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.);

b) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kép zé si tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló, 2001. ja nu ár 12-i
68/2001/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 10. 2001.1.13.
20. o.);

c) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ
al kal ma zá sá ról  szóló, 2001. ja nu ár 12-i, 70/2001/EK bi -
zott sá gi ren de let (HL L 10. 2001.1.13. 33. o.); va la mint

d) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a fog lal koz ta -
tás ra nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról
 szóló, 2002. de cem ber 5-i 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de -
let (HL L 337. 2001.12.13. 3. o.)

ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal maz.

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A külügyminiszter
k ö z l e m é n y e

a „Pro auxilio civium Hungarorum” emlékplakett
adományozásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság kü lügy mi nisz te re 2007 fo lya -
mán a 9/2003. (V. 20.) KüM ren de let 5.  §-a alapján

PRO AUXILIO CIVIUM HUNGARORUM
emlékplakettet

ado má nyo zott

a ma gyar ál lam pol gá rok ér de ke i nek vé del mé ért a Ma -
gyar Köz tár sa ság ki ne ve zett tisz te let be li kon zu li tiszt vi se -
lõ je ként meg sza kí tás nél kül tíz éve ered mé nye sen te vé -
keny ke dõ tisz te let be li fõkonzuloknak és konzuloknak.

Az em lék pla ket tel ju tal ma zot tak:
Fenj ves Já nos, ca ra ca si (Ve ne zu e la) tisz te let be li

 fõkonzul,
Gor don Wa va mun no, kam pa lai (Ugan da) tisz te let be li

kon zul,
dr. Ga rai Gá bor, bos to ni (USA) tisz te let be li kon zul,
Mol nár György, perth-i (Auszt rá lia) tisz te let be li kon zul,
C. S. Gya wa li, kath man dui (Ne pál) tisz te let be li kon zul,
Ma ri jan Klju ca ri cek, ri je kai (Hor vát or szág) tisztelet -

beli kon zul.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
külügyminiszter

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek 
sorszámát teszi közzé:

724595F
944825D
451691G
326866E
494233C
064601E
385174B
409680C

898330A
569247A
345298G
445751D
694448B
616467F
522718E
254715F
681765E
673675E
335374E
124046G
058670D
165747C
165309C
977150B
112289F
468586A
310352B
472949C
754937A
821547B
901598G
442361C
044562G
269292E
395683D
783554A
383058F
889464C
792528D
035436G
978698D
134767B
085146F
183970G
790534F
525325C
577538E
246639C
685257D
983179G
942859F
431814E
367363C
780406E
284872D
323777B
574633F
168156A
628459D
195625A
648047C
798895F
374448D
571526C
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248844D
248845D
557077D
237781E
666321A
903181A
120881C
286764D
081121B
459836D
900483G
180581B
287038A
399318F
046048E
525520B
854361G
090176D
487590F
801941D
614701G
001653E
815741A
974002A
702554E
453427A
434924B
173872H
181464C
402367D
688739D
123900A
979451B
592558C
440865A
899464E
948573C
234147E
750712F
228076B
888460A
957156F
459901C
895022B
942503E
714032F
787169G
908592D
711440E
414542C
033758A
954868G
321292B
169318E
671428B
441672G

584148D
587352E
131201G
217875D
775568D
443913F
538997B
047755F
898320B
731430B
022252C
633629D
045823E
861071E
927724B
147706E
612849E
609875B
986563G
675607E
270106B
270278B
877086A
332563E
484330D
317520G
450660E
863783E
222468G
450253E
702545B
182673F
692741B
240520H
775049D
545866E
890052A
099487F
392065A
479542G
115278F
606363G
355022C
684309E
630411F
814870D
920449D
343534C
107160F
585788F
917543G
228673E
166883H
296195C
804757E
451488D
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948956D
275807A
010952F
273656H
407603D
612240E
520480G
531966E
916801G
777264E
166480D
411836G
217575E
150427B
913560E
406833F
848514E
824517C
710137F
195413E
438670A
591045D
290514E
410640D
408118E
231330B
690756F
355909B
215368D
098323C
688257D
543990B
795183D
111366C
582889E
705064C
031788F
591996G
094963A
249012C
524542B
743221B
743451E
423524G
992579D
712904G
052080C
709891F
107084B
709937C
255386A
617091C
512777B
938788D
998725E
448835B

157373F
750225F
865946C
351051G
139689E
329106F
589348B
219829C
519104B
222985B
461489F
647830F
809350G
149635A
743510E
758041B
352210F
609586F
636019B
123959G
824276E
076535G
059309C
833686F
362356B
019113B
183480C
820389B
985740A
990771D
725591C
492370D
338147B
201163G
657560F
183478B
958034D
814868D
617893E
050165D
762190G
252211F
462280F
265040G
694303C
894665C
405060B
469025E
598406F
186729A
959359C
437370D
390393B
128811G
147660D
669639A
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311962B
343773C
526269D
892866B
365436B
339141C
284686F
677534F
486875F
126889G
289786B
707152D
936431G
415716E
620663D
755187C
930500E
407374E
726547A
160547C
613997C
181860A
935260C
445022G
617362B
537439E
085050G
387103F
987126A
355862F
009704E
454291G
228631D

659230F
402934E
854907D
235630H
759333D
542241C
740233E
730363B
108548A
155897B
670225E
302786H
867695A
519540F
519743F
519635F
519388F
334048E
434407E
992896C
595723C
234182H
119573A
649548C
055398G
265029E
211849E
434165F
742421A
988953D

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2007. augusztus hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve köz zé tett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2007. évi 118. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.3046 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


