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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
264/2007. (X. 10.) Korm.

rendelete

az egyes termékek kiegészítõ oltalmára vonatkozó
európai közösségi rendeletek végrehajtásához

szükséges szabályokról  szóló
26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1995. évi
XXXIII. tör vény 118.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján, 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 a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó
 európai kö zös sé gi ren de le tek vég re haj tá sá hoz szük sé ges
sza bá lyok ról  szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Korm. ren de let) 1.  §-a a kö vet ke zõ új
d) pont tal egé szül ki:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„d) idõ tar tam meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem: a kö -

zös sé gi ren de let alap ján a ta nú sít vány idõ tar ta má nak meg -
hosszab bí tá sá ra irá nyu ló ké re lem.”

2.  §

A Korm. ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül
ki, és egy ide jû leg az e)–g) pon tok je lö lé se f)–h) pon tok ra
vál to zik:

(A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ha tás kö ré be a ta nú sít -
vá nyok kal kap cso la tos kö vet ke zõ ügyek tar toz nak:)

„e) a ta nú sít vány idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sa és a
meg hosszab bí tás meg vo ná sa;”

3.  §

A Korm. ren de let 3.  §-ának (10) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Ha a be je len tõ a hi ány pót lá si fel hí vás ra a ki tû zött ha -
tár idõn be lül nem vá la szol, a be je len tést vissza vont nak
kell te kin te ni.”

4.  §

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

„(2) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a ta nú sít vány ról, il -
let ve a be je len tés el uta sí tá sá ról vagy vissza vont nak te kin -
té sé rõl a kö zös sé gi ren de let 11. cik ke sze rint hi va ta los lap -
já ban ha tó sá gi tá jé koz ta tást kö zöl.”

5.  §

A Korm. ren de let a kö vet ke zõ al cím mel és
4/A–4/B.  §-ok kal egé szül ki:

„A tanúsítvány idõtartamának meghosszabbítása

4/A.  § (1) Az idõ tar tam meg hosszab bí tá sa irán ti ké rel -
met a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hoz kell be nyúj ta ni.

(2) Az idõ tar tam meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem re kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni a ké re -
lem be nyúj tá sá tól szá mí tott két hó na pon be lül; a ké re lem
dí já nak meg fi ze té sé re a 3.  § (5) be kez dé sét meg fele lõen
al kal maz ni kell.

(3) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az idõ tar tam meg -
hosszab bí tá sa irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak té nyé rõl hi va -
ta los lap já ban a kö zös sé gi ren de let 9. cik ké ben meg ha tá ro -
zott mó don kö zöl ha tó sá gi tá jé koz ta tást.

(4) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal meg vizs gál ja, hogy
az idõ tar tam meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem meg fe lel-e a 
kö zös sé gi ren de let ben, az Szt.-ben és az e ren de let ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

(5) Ha az idõ tar tam meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem
nem fe lel meg a (4) be kez dés alap ján vizs gált fel té te lek -
nek, a ké rel me zõt hi ány pót lás ra, il let ve nyi lat ko zat té tel re
kell fel hív ni. A ké rel met el kell uta sí ta ni, ha az a hi ány pót -
lás, il let ve nyi lat ko zat el le né re sem elé gí ti ki a vizs gált kö -
ve tel mé nye ket. Ha a ké rel me zõ a hi ány pót lá si fel hí vás ra a
ki tû zött ha tár idõn be lül nem vá la szol, a ké rel met vissza -
vont nak kell te kin te ni.

4/B.  § (1) Ha az idõ tar tam meg hosszab bí tá sa irán ti ké re -
lem meg fe lel a kö zös sé gi ren de let ben, az Szt.-ben és az
e ren de let ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek, a Ma gyar Sza ba -
dal mi Hi va tal a ta nú sít vány idõ tar ta mát a kö zös sé gi ren de -
let 13. cik ké nek (3) be kez dé se sze rint meg hosszab bít ja.

(2) Ha az idõ tar tam meg hosszab bí tá sa irán ti ké rel met a
be je len tés sel egy ide jû leg, il let ve a ta nú sít vány meg adá sa
iránt fo lya mat ban lévõ el já rás ban nyúj tot ták be, a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal a ké re lem rõl a ta nú sít vány meg adá sa
tár gyá ban ho zott – el já rást be fe je zõ – dön té sé ben dönt.

(3) A már meg adott ta nú sít vány idõ tar ta má nak meg -
hosszab bí tá sá ra irá nyu ló el já rást a ta nú sít vány meg szû né -
sé nek, il let ve ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu -
ló el já rás jog erõs be fe je zé sig fel kell füg gesz te ni. Ha a
Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal meg ál la pít ja a ta nú sít vány
meg szû né sét, il let ve ér vény te len sé gét, az idõ tar tam meg -
hosszab bí tá sa irán ti ké rel met vissza vont nak kell te kin te ni; 
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el len ke zõ eset ben a ta nú sít vány idõ tar ta má nak meg -
hosszab bí tá sá ra irá nyu ló el já rást foly tat ni kell.

(4) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az idõ tar tam meg -
hosszab bí tá sá ról, il let ve a ké re lem el uta sí tá sá ról vagy
vissza vont nak te kin té sé rõl a kö zös sé gi ren de let 11. cik ke
sze rint hi va ta los lap já ban ha tó sá gi tá jé koz ta tást kö zöl.

(5) Az idõ tar tam meg hosszab bí tá sát be kell je gyez ni a
ta nú sít vány lajst rom ba.”

6.  §

A Korm. ren de let 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„5.  § (1) Az Szt. el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a Ma -
gyar Sza ba dal mi Hi va tal csak meg vál toz ta tá si ké re lem
alap ján és csak an nak a bí ró ság hoz tör té nõ to váb bí tá sá ig
mó do sít hat ja és von hat ja vissza a kö vet ke zõ kér dé sek ben
ho zott – az el já rást be fe je zõ – dön té sét:

a) a ta nú sít vány meg adá sa és idõ tar ta má nak meg -
hosszab bí tá sa;

b) a ta nú sít vány meg szû né sé nek meg ál la pí tá sa és újra
ér vény be he lye zé se;

c) a ta nú sít vány ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa;
d) a nem le ges meg ál la pí tás;
e) a ta nú sít vány idõ tar ta ma meg hosszab bí tá sá nak meg -

vo ná sa.
(2) Az (1) be kez dés c) pont já ban – fel té ve, hogy az el já -

rás a 9.  § (4) be kez dé se alap ján folyt –, va la mint d) és
e) pont já ban em lí tett kér dé sek ben ho zott – az el já rást be fe -
je zõ – dön té sét – az Szt. el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a
Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal meg vál toz ta tá si ké re lem alap -
ján is csak ak kor mó do sít hat ja vagy von hat ja vissza, ha
meg ál la pít ja, hogy dön té se jog sza bályt sért, vagy ha a fe -
lek a dön tés mó do sí tá sát vagy vissza vo ná sát egy be hang -
zó an ké rik.

(3) A ta nú sít vány meg adá sá ra, il let ve idõ tar ta má nak
meg hosszab bí tá sá ra irá nyu ló el já rás ra egye bek ben a Ma -
gyar Sza ba dal mi Hi va tal nak a sza ba dal mi ügyek ben  való
el já rá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat (Szt. VII. fe je -
zet) kell meg fele lõen al kal maz ni, a kö vet ke zõ el té ré sek -
kel:

a) a kö zös sé gi ren de let 7. cik ké ben meg sza bott ha tár -
idõk el mu lasz tá sa ese tén iga zo lás nak nincs he lye;

b) az Szt.-nek a nyil vá nos ság ra vo nat ko zó sza bá lya it
(53.  §) a be je len tés be nyúj tá sá nak nap já tól al kal maz ni
kell;

c) a ta nú sít vá nyok kal kap cso la tos ügyek elekt ro ni kus
úton nem in téz he tõk.”

7.  §

A Korm. ren de let 6.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ta nú sít vány lajst rom ban fel kell tün tet ni kü lö nö sen)
„h) a ta nú sít vány idõ tar ta mát, idõ tar ta má nak meg -

hosszab bí tá sát, il let ve a meg hosszab bí tás meg vo ná sát;”

8.  §

A Korm. ren de let a kö vet ke zõ al cím mel és 8/A.  §-sal
egé szül ki:

„Az idõtartam meghosszabbításának megvonása

8/A.  § (1) Az idõ tar tam meg hosszab bí tá sá nak meg vo -
ná sa ese tén a ta nú sít vány idõ tar ta ma a kö zös sé gi ren de let
13. cik ké nek (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ide ig
tart.

(2) Az idõ tar tam meg hosszab bí tá sá nak meg vo ná sá ra
irá nyu ló ké rel met el uta sí tó jog erõs ha tá ro zat ki zár ja, hogy
azo nos tény be li ala pon, ugyan azon ta nú sít vány ra vo nat -
ko zó an az idõ tar tam meg hosszab bí tá sá nak meg vo ná sa
iránt bár ki újabb el já rást in dít son.

(3) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az idõ tar tam meg -
hosszab bí tá sá nak meg vo ná sá ról – a kö zös sé gi ren de let
16. cik ké nek (2) be kez dé se sze rint – hi va ta los lap já ban ha -
tó sá gi tá jé koz ta tást kö zöl.”

9.  §

(1) A Korm. ren de let 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal há rom ta gú ta nács -
ban jár el a tár gya lá son és hoz ha tá ro za tot a ta nú sít vány ér -
vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, il let ve az idõ tar tam
meg hosszab bí tá sá nak meg vo ná sá ra irá nyu ló el já rás ban,
ki vé ve, ha az el já rás a (3) be kez dés ben meg je lölt jog cí mek 
va la me lyi ke alap ján in dult.”

(2) A Korm. ren de let 9.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (5)–(7) be kez dé sek szá mo zá sa
(6)–(8) be kez dé sek re vál to zik:

„(5) Ha a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a már meg adott
ta nú sít vány idõ tar ta mát a kö zös sé gi ren de let és a
4/A–4/B.  §-ok alap ján meg hosszab bí tot ta, a ta nú sít vány
ér vény te len sé gét, il let ve meg szû né sét meg ál la pí tó ha tá ro -
zat ban egy ide jû leg ren del kez ni kell a ta nú sít vány idõ tar ta -
má nak meg hosszab bí tá sá ról ren del ke zõ ha tá ro zat ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl.”

(3) A Korm. ren de let 9.  §-ának – a (2) be kez dés ér tel mé -
ben (6) be kez dés re vál to zó szá mo zá sú – (5) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A ta nú sít vány ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
és a ta nú sít vány idõ tar ta ma meg hosszab bí tá sá nak meg vo -
ná sá ra irá nyu ló el já rás ra egye bek ben az Szt.
80–81/A.  §-ait kell meg fele lõen al kal maz ni.”
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Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na -
pon lép ha tály ba; ren del ke zé se it csak a ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dult el já rá sok ban le het al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyu kat
ve szí tik az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó 
eu ró pai kö zös sé gi ren de le tek vég re haj tá sá hoz szük sé ges
sza bá lyok ról  szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 221/2005. (X. 13.) Korm. ren de let
1–3.  §-ai.

(3) E ren de let 1–9.  §-ai, va la mint a (2) be kez dés a ren -
de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyu kat vesz tik.

11.  §

E ren de let meg ál la pít ja a gyer mek gyó gyá sza ti fel hasz -
ná lás ra szánt gyógy szer ké szít mé nyek rõl, va la mint az
1768/92/EGK ren de let, a 2001/20/EK irány elv, a
2001/83/EK irány elv és a 726/2004/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 12-i 1901/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let 36. és 52. cik ké nek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket.

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
265/2007. (X. 10.) Korm.

rendelete

az EGT Finanszírozási Mechanizmus
és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus

végrehajtási rendjérõl  szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

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

1.  §

(1) Az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég
Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus vég re haj tá si rend jé rõl  szóló

242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
3.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„a)  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 a cse kély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tás;”
 (2) Az R. 3.  §-ának i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„i) ked vez mé nye zett: pá lyá za ti alap ese té ben a tá mo ga -
tás köz ve tí tõ szer ve zet ál tal meg hir de tett pá lyá za ton nyer -
tes szer ve zet – az ál la mi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ese tén azon ban ked vez mé nye zet ten a pro jekt gaz dát
is ér te ni kell;”
 (3) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki
és ez zel egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek szá mo zá sa
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) E ren de let ál la mi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sei al kal ma zá sá ban

a) alap ku ta tás: 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 ben (a továb biak ban:
70/2001/EK bi zott sá gi ren de let) meg ha tá ro zot tak sze rint
ér tel me zen dõ;

b) ál ta lá nos kép zés: 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 ben
(a továb biak ban: 68/2001/EK ren de let) meg ha tá ro zot tak
sze rint ér tel me zen dõ;

c) in du ló be ru há zás: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem ze ti re gi o ná lis be ru há -
zá si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 2006. ok tó -
ber 24-i 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben (a továb -
biak ban: 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let) meg ha tá ro -
zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

d) ipa ri ku ta tás: a 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben
meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

e) kép zé si szem pont ból hát rá nyos hely ze tû mun ka vál -
la ló: a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint ér tel me zen dõ;

f) kí sér le ti fej lesz tés: a 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

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 70/2001/EK bi -
zott sá gi ren de let I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott vál lal ko -
zá sok va la me lyi ké nek;

h) kö zös sé gi szab vány: olyan kö te le zõ elõ írás, amely
kör nye ze ti mu ta tók ra ír elõ el éren dõ szin te ket, il let ve a kö -
zös sé gi jog ál tal meg sza bott kö te les ség ként meg kö ve te li,
hogy a nem túl zot tan költ sé ges el ér he tõ leg jobb tech ni kát
al kal maz zák;

i) köz szol gál ta tás: az EK Szer zõ dés 86. cikk (2) be kez -
dé se sze rin ti ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tás;
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j) ku ta tá si szer ve zet: olyan szer ve zet (pl. egye tem vagy 
ku ta tó in té zet), amely nek jog ál lá sá tól és fi nan szí ro zá si
mód já tól füg get le nül alap te vé keny sé ge az alap ku ta tás,
ipa ri ku ta tás, és kí sér le ti fej lesz tés foly ta tá sa és azok ered -
mé nye i nek ter jesz té se ta ní tás, köz zé té tel vagy tech no ló -
gia át adás út ján. Ezen szer ve ze tek min den nye re sé get is -
mét ilyen te vé keny sé gek be, ered mé nye ik ter jesz té sé be
vagy ok ta tás ba fek tet nek. Azon vál lal ko zá sok, me lyek be -
fo lyás sal le het nek adott ku ta tá si szer ve zet re, így pl. ta gok,
nem él vez het nek pre fe ren ci á lis hoz zá fé rést a szer ve zet ku -
ta tá si ka pa ci tá sa i hoz vagy az ál ta la el ért ku ta tá si ered mé -
nyek hez;

k) K+F pro jekt tá mo ga tás: alap ku ta tás ra, ipa ri ku ta tás -
ra vagy kí sér le ti fej lesz tés re irá nyu ló pro jekt hez nyúj tott
tá mo ga tás;

l) lé te sít mény fel vá sár lá sa: in du ló be ru há zás nak mi nõ -
sül, és az 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

m) me zõ gaz da sá gi ter mék: a Szer zõ dés I. sz. mel lék le -
té ben fel so rolt ter mé kek, ki vé ve a ha lá sza ti és ak va kul tú -
ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl  szóló 1999. de -
cem ber 17-i 104/2000/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá si kö -
ré be tar to zó ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé ke ket, a 4502, a 
4503, 4505 KN-kód alá tar to zó ter mé kek (pa ra fa ter mé -
kek), a tej és tej ter mé kek for gal ma zá sa so rán hasz nált
meg ne ve zé sek vé del mé rõl  szóló 1987. jú li us 2-i
1898/87/EGK ta ná csi ren de let 3. cik ké nek (2) be kez dé sé -
ben em lí tett te jet és tej ter mé ke ket után zó vagy he lyet te sí tõ 
ter mé kek;

n) nagy be ru há zás: az az in du ló be ru há zás, amely hez 
kap cso ló dó an az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken leg -
alább 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg. En nek
meg ha tá ro zá sa kor több be ru há zá si pro jek tet egyet len
be ru há zá si pro jekt nek kell te kin te ni, ha azok egy vagy
több vál la lat ál tal egy há rom éves idõ sza kon be lül ki vi -
te le zett in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan mó -
don kom bi nált ál ló esz kö zök re vo nat koz nak. An nak
meg ál la pí tá sa kor, hogy az in du ló be ru há zás gaz da sá gi -
lag oszt ha tat lan-e, a tech ni kai, funk ci o ná lis és stra té gi ai 
kap cso la to kat, va la mint a köz vet len föld raj zi kö zel sé -
get kell figye lembe ven ni. A gaz da sá gi oszt ha tat lan sá -
got a tu laj don vi szo nyok tól füg get le nül kell ér té kel ni.
Az eu ró ra való át szá mí tás ra a tá mo ga tás oda íté lé sé nek
idõ pont ja kor ér vé nyes árak és ár fo lyam, il let ve azon
nagy be ru há zá si pro jek tek ese té ben, ame lyek egyé ni be -
je len té se szük sé ges, a be je len tés idõ pont ja kor ér vé nyes
árak és ár fo lyam al kal ma zan dó;

o) 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 ról  szóló 

bi zott sá gi köz le mény (HL 2004/C 244/02.) 2.1. al pont ja
sze rin ti ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás];

p) re fe ren cia rá ta: 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 az EK Szer zõ dés 93. cik ké nek al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
659/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 2004.
áp ri lis 21-i 794/2004/EK bi zott sá gi ren de let 9. cik ke ha tá -
roz meg;

q) sa ját for rás: a ked vez mé nye zett ál tal a fej lesz té si
prog ram hoz igény be vett tá mo ga tás nak nem mi nõ sü lõ for -
rás;

r) sza ko sí tott kép zés: a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

s) szén: az Egye sült Nem ze tek Eu ró pai Gaz da sá gi
 Bizottsága ál tal a szén te kin te té ben meg ál la pí tott nem zet -
kö zi ko di fi ká ci ós rend szer ér tel mé ben ki vá ló mi nõ sé gû,
kö ze pes mi nõ sé gû és gyen ge mi nõ sé gû A és B cso port ba
so rolt szén;

t) tá mo ga tá si in ten zi tás: 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 ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

u) tá mo ga tás tar ta lom: 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 -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ.”

2.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki és
ez zel egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek szá mo zá sa
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Pá lyá za ti alap tá mo ga tá si for má ra az en nek ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás to váb bi pá lyáz ta tás út ján tör té nõ
ki osz tá sá ra vál lal ko zó tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve ze tek pá -
lyáz hat nak.”

3.  §

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

„(1) Pá lyá za tot – amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás ban
mind két tá mo ga tá si for ma sze re pel – ön ál ló pro jekt és pá -
lyá za ti alap tá mo ga tá si for má ban le het be nyúj ta ni.”
 (2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
és ez zel egy ide jû leg a (2)–(3) be kez dés szá mo zá sa
(3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás erre le he tõ sé get
ad, pro jekt öt let ki dol go zá sá ra irá nyu ló tá mo ga tás ra (seed
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mo ney) is le het pá lyáz ni, a fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek sze rint. A pro jekt öt let ki dol go zá sá ra irá nyu ló tá -
mo ga tás ra e ren de let nek csak az ál la mi tá mo ga tá si sza bá -
lyok cse kély össze gû tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

4.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá -

ro zott szem pon tok nak meg fele lõen, e ren de let, a kö zös el -
já rás rend, va la mint a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ra vo -
nat ko zó sza bály za tok alap ján kell ér té kel ni.

(2) A pá lyá za tok ér té ke lé sé re két füg get len ér té ke lõ és
ezek mi nõ ség biz to sí tá sa al kal ma zá sá val, az együtt mû kö -
dé si meg ál la po dá sok ban fog lalt cél ki tû zé sek kel és el vek -
kel össz hang ban, pon to zá sos mód szer rel, el sõ sor ban az
aláb bi szem pon tok alap ján ke rül sor:

a) a pá lyá zat mennyi re il lesz ke dik az együtt mû kö dé si
meg ál la po dá sok „B” mel lék le té ben fel so rolt ki emelt és
cél te rü le tek hez,

b) a pá lyá zat mennyi ben va ló sít meg más tá mo ga tá si
for mák ál tal nem vagy ke vés bé tá mo ga tott cé lo kat,

c) a pá lyá zat ál tal meg va ló sí tott cé lok irán ti tár sa dal mi
igény,

d) gaz da sá gos ság,
e) fenn tart ha tó ság,
f) hosszú távú elõ nyök,
g) part ner ség a tá mo ga tást nyúj tó ál la mok va la me lyi -

ké ben ho nos szer ve zet tel.
(3) Az ér té ke lés so rán egy ún. hosszú lis ta ké szül, ame -

lyen a pá lyá za tok az el ért pont szá mok alap ján csök ke nõ
sor rend ben sze re pel nek. A hosszú lis tán sze rep lõ, de adott
pá lyá za ti for du ló ban ren del ke zés re álló ke ret bõl nem fi -
nan szí roz ha tó pá lyá za tok tar ta lék pá lyá zat nak mi nõ sül -
nek, ezek FMI-nak tör té nõ meg kül dé sé re csak ab ban az
eset ben ke rül sor, ha a ren del ke zés re álló ke re tet le fe dõ pá -
lyá za tok va la me lyi két a vég sõ dön tést hozó Nor vég Kül -
ügy mi nisz té ri um, il let ve EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz -
mus Bi zott ság el uta sít ja, il let ve, ha a ren del ke zés re álló
ke re tet le fe dõ pá lyá za tok költ ség ve té sét vagy tá mo ga tá si
in ten zi tá sát oly mér ték ben le csök ken ti, hogy az így fel sza -
ba du ló ke ret ter hé re a tar ta lék lis tán sze rep lõ pá lyá zat tá -
mo ga tá sa le het sé ges sé vá lik.

(4) Az el bí rá lás ban részt ve võ szer vek és sze mé lyek a
pá lyá za to kat ki zá ró lag azok el bí rá lá sá ra hasz nál hat ják
fel.”

5.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § A tá mo ga tás ra ja va solt pro jek tek ki vá lasz tá sá ról

 szóló dön tés rõl a Nem ze ti Kap cso lat tar tó an nak meg ho za -

ta lá tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a pá -
lyá zó kat.”

6.  §

(1) Az R. 25.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ado má nyo zó ál tal meg kül dött tá mo ga tá si aján -
la tot a Nem ze ti Kap cso lat tar tó meg kül di a pá lyá zó nak, és
meg szab ja az aján lat el fo ga dá sá nak ha tár ide jét. A ha tár -
idõt úgy kell meg ha tá roz ni, hogy egy részt a pá lyá zó nak
ele gen dõ idõ áll jon ren del ke zés re a tá mo ga tá si aján lat
meg fon to lá sá ra, más részt úgy, hogy az ado má nyo zó ál tal a 
Ma gyar Köz tár sa ság szá má ra elõ írt vá lasz adá si ha tár idõ
tart ha tó le gyen.”
 (2) Az R. 25.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A pá lyá zó ál tal adott po zi tív vá lasz ese tén a Nem -
ze ti Kap cso lat tar tó kez de mé nye zi a Nor vég Kül ügy mi -
nisz té ri um nál, il let ve az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz -
mus Bi zott ság nál a tá mo ga tá si meg ál la po dás meg kö té sét.
A tá mo ga tá si meg ál la po dás meg kö té sét köve tõen a
KPSZE elõ ké szí ti a vég re haj tá si szer zõ dést a pá lyá za ti ki -
írás, a be nyúj tott pá lyá zat, a tá mo ga tá si aján lat és a pá lyá -
zó to váb bi szak mai in for má ci ói alap ján.”

7.  §

(1) Az R. 34.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Nem ze ti Kap cso lat tar tó]

„i) a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ra vo nat ko zó an in -
for má ció tech no ló gi ai rend szert (a továb biak ban: in for má -
ció tech no ló gi ai rend szer) fej lesz tet és mû köd tet.”
 (2) Az R. 34.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A KPSZE]

„a) elõ ké szí ti a vég re haj tá si szer zõ dé se ket,”
 (3) Az R. 34.  §-a (3) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A KPSZE]

„m) el já rás rend jé nek meg fe le lõ mér ték ben el len õr zi a
ki fi ze té si ké rel me ket, majd össze ál lít ja a kö zös el já rás rend 
sze rin ti do ku men tu mo kat,”
 (4) Az R. 34.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ki fi ze tõ ha tó ság]

„b) in téz ke dik az FMI ál tal át utalt tá mo ga tá sok fe je ze ti 
ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra tör té nõ
to vább uta lá sá ról,”
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8.  §

Az R. 37.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„37.  § (1) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ál tal tá mo -

ga tott pro jek tek köz be szer zé si el já rá sai te kin te té ben a pro -
jekt gaz da jár el aján lat ké rõ ként.

(2) A KPSZE el len õr zi a köz be szer zé si el já rá sok le bo -
nyo lí tá sát a köz be szer zés re vo nat ko zó jog sza bá lyok nak
való meg fe le lés és a mû sza ki mi nõ ség biz to sí tás szem pont -
já ból. An nak ér de ké ben, hogy a KPSZE e fel ada tát el tud ja 
lát ni, a pro jekt gaz da együtt mû kö dik a KPSZE-vel. En nek
so rán be nyújt ja a KPSZE-hez a köz be szer zé si el já rás do -
ku men tu ma it elõ ze tes el len õr zés re a köz be szer zé si el já rás
meg in dí tá sát, va la mint a köz be szer zés ered mé nye ként lét -
re jö võ szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ en.”

9.  §

Az R. 38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„38.  § A pro jekt gaz da biz to sít ja, hogy a KPSZE a köz -

be szer zé si aján la tok bon tá sa és bí rá la ta so rán meg fi gye lõ -
ként je len le hes sen. A KPSZE meg fi gye lõ je a bí rá lat me -
ne té rõl je len tést ké szít a KPSZE ve ze tõ je szá má ra, a je len -
tést egy ide jû leg a pro jekt gaz dá nak is meg kül di.”

10.  §

Az R. 41.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pro jekt gaz da pro jekt-elõ re ha la dá si je len té se ket
ké szít, ame lyek a Nem ze ti Kap cso lat tar tó mo ni tor ing te -
vé keny sé gé nek és a ki fi ze tõ ha tó ság le hí vá si ké rel mé nek
alap já ul szol gál nak. A pro jekt-elõ re ha la dá si je len tést a tá -
mo ga tá si meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott vég re haj tá si
üte me zés nek meg fele lõen kell el ké szí te ni, és a je len té sek -
nek leg alább há rom hó na pot kell át fog ni uk. A pro jekt gaz -
da a pro jekt-elõ re ha la dá si je len tés sel együtt kö te les ki fi ze -
té si ké rel met be nyúj ta ni. A pro jekt-elõ re ha la dá si je len tés
be nyúj tá sá nak ha tár ide je leg ké sõbb a vég re haj tá si üte me -
zés sze rin ti be szá mo lá si idõ sza kot kö ve tõ 30. nap.”

11.  §

Az R. 42.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pro jekt gaz da ti zen két ha von ta éves pro jekt je len -
tést ké szít, amely hez nem kap cso ló dik ki fi ze tés. A pro -
jekt gaz da éves pro jekt je len té se ké pe zi alap ját a Nem ze ti
Kap cso lat tar tó ál tal ké szí ten dõ éves mo ni tor ing je len tés -
nek. Az éves pro jekt je len tés be nyúj tá sá nak ha tár ide je leg -
ké sõbb a be szá mo lá si idõ sza kot kö ve tõ 30. nap.”

12.  §

Az R. 43.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pro jekt gaz da a pro jekt te vé keny ség be fe je zé sét
köve tõen pro jekt zá ró je len tést ké szít. A pro jekt zá ró je len -
tés be nyúj tá sa elõ fel té te le a záró ki fi ze tés tel je sí té sé nek. A 
pro jekt zá ró je len tés be nyúj tá sá nak ha tár ide je leg ké sõbb a
pro jekt te vé keny ség be fe je zé sét kö ve tõ 60. nap.”

13.  §

Az R. 44.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„44.  § A pro jekt gaz da ál tal ké szí tett je len té sek a 41.  §

(2) be kez dé sé ben, a 42.  § (2) be kez dé sé ben és a 43.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat szö ve ge -
sen és a meg fe le lõ bi zony la tok kal alá tá maszt va tartal -
mazzák.”

14.  §

Az R. 45.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pro jekt vég re haj tá sa so rán ké szí tett va la mennyi,
a 41–43.  §-ok ban meg ha tá ro zott je len tést a pro jekt gaz da a
KPSZE-hez nyújt ja be. A KPSZE a je len té sek ad mi niszt -
ra tív és pénz ügyi el len õr zé sét köve tõen – az éves pro jekt -
je len tés ki vé te lé vel – a je len té se ket szak mai tel je sí tés iga -
zo lás cél já ból meg kül di a szak mai tel je sí tés iga zo ló nak,
aki a tel je sí tés iga zo lá sát köve tõen vissza kül di azo kat a
KPSZE-nek.

(2) A pro jekt-elõ re ha la dá si je len té sek ese té ben a
KPSZE a kö zös el já rás rend sze rint a pro jekt-elõ re ha la dá si
je len tést a kap cso ló dó do ku men tu mok kal to váb bít ja a
Nem ze ti Kap cso lat tar tó nak. A Nem ze ti Kap cso lat tar tó a
do ku men tá ció be ér ke zé sét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül
jó vá hagy ja a pro jekt-elõ re ha la dá si je len tést és to váb bít ja a 
do ku men tá ci ót a ki fi ze tõ ha tó ság nak.”

15.  §

Az R. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„49.  § A Nem ze ti Kap cso lat tar tó, a KPSZE, a ki fi ze tõ

ha tó ság, és a szak mai tel je sí tés iga zo ló kö te le sek az e ren -
de let ha tá lya alá tar to zó el já rá sok so rán a 34.  § (2) be kez -
dé sé nek i) pont já ban em lí tett in for má ció tech no ló gi ai
rend szer mo ni tor ing te vé keny sé get tá mo ga tó al kal ma zá -
sa it hasz nál ni, a pá lyá za tok és pro jek tek, il let ve a vég re -
haj tás ada ta it ab ban nyil ván tar ta ni.”
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16.  §

Az R. 56.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet a tá mo ga tá si

meg ál la po dás ban rög zí tett je len tés té te li idõ sza kok sze -
rin ti kö vet ke zõ idõ szak ra be ter ve zett össze ge ket az ak -
tu á lis idõ sza ki el szá mo lás ban sze re pel tet he ti, és elõ le -
get igé nyel het rá.”

17.  §

Az R. 68.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A KPSZE az el sõ szin tû el len õr zést köve tõen utó la -
gos fi nan szí ro zás ra jó vá hagy ja a be nyúj tott el szá mo lást,
majd gon dos ko dik a tá mo ga tá sok össze gé nek a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról a pro -
jekt gaz da (bank)szám lá já ra tör té nõ át uta lá sá ról.

(3) A KPSZE a pro jekt gaz da ál tal be nyúj tott el szá mo lá -
sok el bí rá lá sát 30 na pon be lül vég zi el.”

18.  §

Az R. 70.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„70.  § Az FMI ré szé re be nyúj tott el szá mo lá sok csak

olyan költ sé ge ket tar tal maz hat nak, ame lye ket szám lák
vagy egyéb gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi -
zony la tok tá masz ta nak alá, és ame lyek a tá mo ga tott pro -
jek tek re vo nat ko zó an el szá mol ha tó költ ség nek mi nõ sül -
nek.”

19.  §

(1) Az R. 71.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A KPSZE a meg fe le lõ nek mi nõ sí tett és jó vá ha -
gyott – a ki fi ze tõ ha tó ság iga zo lá si te vé keny sé gé hez szük -
sé ges – el szá mo lá so kat, a 45.  § (2) be kez dés nek meg fele -
lõen, a Nem ze ti Kap cso lat tar tón ke resz tül to váb bít ja a ki -
fi ze tõ ha tó ság ré szé re.”
 (2) Az R. 71.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ki fi ze tõ ha tó ság a meg fe le lõ nek mi nõ sí tett és
iga zolt pro jek ten kén ti pro jekt-elõ re ha la dá si je len té se ket
és pro jekt zá ró je len té se ket a be ér ke zés tõl szá mí tott
10 mun ka na pon el jut tat ja az FMI ré szé re.”

20.  §

Az R. 72.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A KPSZE a fe le lõs ve ze tõ ál tal alá írt, a fi nan szí ro -
zá si me cha niz mus tá mo ga tás össze gét tar tal ma zó „Tá mo -
ga tás igény lés a ki fi ze tõ ha tó ság tól” bi zony la tot és a kap -
cso ló dó do ku men tu mo kat a pro jekt gaz da elõ leg fi ze tés re
vo nat ko zó ki fi ze té se ké rel me ese tén köz vet le nül, a pro -
jekt-elõ re ha la dá si je len tés ese tén pe dig a Nem ze ti Kap -
cso lat tar tón ke resz tül kül di meg a ki fi ze tõ ha tó ság nak.

(2) A ki fi ze tõ ha tó ság a „Tá mo ga tás igény lés a ki fi ze tõ
ha tó ság tól” bi zony lat jó vá ha gyá sát és az FMI ál tal át utalt
tá mo ga tá sok jó vá írá sá ról  szóló (bank)szám la ki vo nat kéz -
hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül gon dos ko dik a jó -
vá írt tá mo ga tás tel jes össze gé nek to vább uta lá sá ról a fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la ja vá ra
pro jek ten kén ti bon tás ban.”

21.  §

Az R. 73.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki fi ze tõ ha tó ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zik a pro -
jekt gaz dák nál fel me rült költ sé gek alap ján a KPSZE ál tal
be fo ga dott és el len õr zött pro jek ten kén ti el szá mo lá si do ku -
men tá ció iga zo lá sa és be nyúj tá sa az FMI ré szé re.”

22.  §

Az R. 75.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A KPSZE a ki fi ze tõ ha tó ság iga zo lá si te vé keny sé -
gé nek alá tá masz tá sá ra hi te le sí té si je len té si rend szert mû -
köd tet.”

23.  §

Az R. 82.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A KEHI el ké szí ti a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok
tárgy évi el len õr zé se i re vo nat ko zó éves össze fog la ló el len -
õr zé si ter vet és meg kül di azt a pénz ügy mi nisz ter nek és a
Nem ze ti Kap cso lat tar tó nak min den év ja nu ár 31-ig.”

24.  §

Az R. 83.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A szám vi te li nyil ván tar tás ve ze té sé hez a ki fi ze tõ
ha tó ság és a KPSZE – a meg fe le lõ mo dul ren del ke zés re
bo csá tá sát köve tõen – az Egy sé ges In for má ci ós és Mo ni -
tor ing Rend szert (a továb biak ban: EMIR rend szert) al kal -
maz zák.”
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25.  §

Az R. 92.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl az adott 
tá mo ga tá si ka te gó ri á ra vo nat ko zó an az aláb bi elõ írásokat,
az ott meg ha tá ro zot tak sze rint kell al kal maz ni:

a) re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás ese té ben e ren de let
92/A–92/F.  §-ai ban, il let ve az 1628/2006/EK bi zott sá gi
ren de let ben fog lal tak az irány adók,

b) kör nye zet vé del mi tá mo ga tás ese té ben, amennyi ben
az erre vo nat ko zó tá mo ga tá si prog ra mot az Eu ró pai Bi -
zott ság az EK Szer zõ dés 88. cikk (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott el já rás ban en ge dé lyez te a kör nye zet vé de lem ál -
la mi tá mo ga tás ról  szóló 2001/C 37/03 szá mú irány mu ta -
tás ban, va la mint az e ren de let 92/I–92/M.  §-ai ban fog lal -
tak az irány adók,

c) kul tu rá lis tá mo ga tás ese té ben, amennyi ben az erre
vo nat ko zó tá mo ga tá si prog ra mot az Eu ró pai Bi zott ság az
EK Szer zõ dés 88. cikk (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el -
já rás ban en ge dé lyez te az EK Szer zõ dés 87. cikk (3) be kez -
dés d) pont já ban, va la mint e ren de let 92/G.  §-ában fog lal -
tak az irány adók,

d) mun ka hely te rem té si tá mo ga tás ese té ben az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó 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 12-i 2204/2002/EK bi zott -
sá gi ren de let elõ írásai, va la mint az e ren de let
92/N–92/O.  §-ai ban fog lal tak az irány adók,

e) ku ta tás-fej lesz té si tá mo ga tás ese té ben, amennyi ben
az erre vo nat ko zó tá mo ga tá si prog ra mot az Eu ró pai Bi -
zott ság az EK Szer zõ dés 88. cikk (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott el já rás ban en ge dé lyez te a Bi zott ság 2006/C
323/01 szá mú, „a ku ta tás hoz, fej lesz tés hez és in no vá ci ó -
hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok kö zös sé gi ke ret sza bá lyá -
ban” (a továb biak ban: K+F+I ke ret sza bály) fog lal tak az
irány adó ak. K+F pro jekt tá mo ga tás ese té ben a K+F+I ke -
ret sza bály 5.1 pont já ban, va la mint e ren de let
92/P–92/S.  §-ai ban fog lal tak az irány adók. Mû sza ki meg -
va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok hoz nyúj tott tá mo ga tás ese té -
ben a K+F+I ke ret sza bály 5.2 pont já ban, va la mint e ren de -
let 92/R.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak az irány adók.
A KKV-k sza ba da lom mal, ipar jog vé del mi jo gok kal kap -
cso la to san fel me rü lõ költ sé ge i hez nyúj tott tá mo ga tás ese -
té ben a K+F+I ke ret sza bály 5.3 pont já ban, va la mint e ren -
de let 92/R.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak az irány -
adók,

f) kép zé si tá mo ga tá sok ese té ben a 68/2001/EK bi zott -
sá gi ren de let ben, va la mint e ren de let 92/T.  §-ában fog lal -
tak az irány adók,

g) cse kély össze gû tá mo ga tá sok ese té ben az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ke i ben fog -
lal tak nak a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra
való al kal ma zá sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i

1998/2006/EK Bi zott sá gi ren de let ben, va la mint e ren de let 
92/U.  §-ában fog lal tak az irány adók,

h) köz szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sa ese tén tá mo ga tás
az EK Szer zõ dés 86. cik ke (2) be kez dé sé nek az ál ta lá nos
gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tá sok mû köd te té sé vel meg bí -
zott vál lal ko zá sok nak köz szol gál ta tá sért járó el len té te le -
zés for má já ban nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al -
kal ma zá sá ról  szóló 2005/842/EK bi zott sá gi ha tá ro zat sza -
bá lya i val össz hang ban nyújt ha tó.”

26.  §

Az R. a kö vet ke zõ 92/A–92/Z.  §-ok kal egé szül ki:

„A beruházási támogatásokra vonatkozó szabályok

A támogatás célja

92/A.  § (1) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás in -
du ló be ru há zás hoz nyújt ha tó.

(2) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás csak ak kor
ítél he tõ meg, ha a ked vez mé nye zett még a be ru há zás meg -
kez dé se elõtt a tá mo ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja, és a tá -
mo ga tá si prog ra mot ke ze lõ szer ve zet írás ban meg erõ sí ti,
hogy a – to váb bi rész le tes vizs gá lat tár gyát ké pe zõ – pro -
jekt elv ben meg fe lel az e ren de let ben meg ha tá ro zott jo go -
sult sá gi fel té te lek nek.

A támogatás mértéke

92/B. § (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, tá mo ga tás in ten zi tá sa 
nem ha lad hat ja meg 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
30.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ke ket.

(2) Nagy be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás az
(1) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás

a) 100 szá za lé ka, je len ér té ken 50 mil lió eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint össze gig;

b) 50 szá za lé ka, je len ér té ken 50 és 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg kö zöt ti rész re;

c) 34 szá za lé ka, a je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg fe let ti rész re.

(3) Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor
a) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága zat

és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – a tá mo ga tá si in ten zi tás
20 szá za lék pont tal,

b) kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága -
zat és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – 10 szá za lék pont tal
 növelt ér té ke a (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér ték nek.

(4) Amennyi ben egy vál lal ko zás a kis- és kö zép vál lal -
ko zá sok ba tör té nõ koc ká za ti tõ ke-be fek te té sek elõ moz dí -
tá sát cél zó ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló kö zös sé gi irány -
mu ta tás (HL C 194/2. 2005.08.18.) alap ján ré sze sül tá mo -
ga tás nak mi nõ sü lõ koc ká za ti tõ ke jut ta tás ban, a tõ ke jut ta -
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tás tól szá mí tott há rom éven be lül – a nyúj tott tõke össze -
géig – az adott vál lal ko zás nak e ren de let alap ján meg ítélt
be ru há zá si tá mo ga tás in ten zi tá sát 20 szá za lék kal csök ken -
te ni kell.

A támogatott beruházás elszámolható költségei

92/C.  § (1) A tá mo ga tást a tár gyi vagy im ma te ri á lis be -
ru há zá si költ sé gek, il let ve lé te sít mény fel vá sár lá sa ese tén
a fel vá sár lás költ sé gei alap ján kell ki szá mí ta ni.

(2) El szá mol ha tó költ sé gek a be ru há zás cél ját szol gá ló
tár gyi esz köz nek a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Sztv.) sze rin ti be ke rü lé si ér té ke

a) a tár gyi esz köz vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;

b) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da lom,
a li cenc és a know-how Sztv. sze rin ti be ke rü lé si ér té ke,
nagy vál lal ko zás nál leg fel jebb az el szá mol ha tó költ ség
50 szá za lé ká ig (a továb biak ban: tá mo gat ha tó im ma te ri á lis
ja vak).

(3) A (2) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott el -
szá mol ha tó költ sé gek rész le tes fel so ro lá sát a pá lyá za ti do -
ku men tá ció tar tal maz za. A pá lyá za ti do ku men tá ció az el -
szá mol ha tó költ sé gek kö rét az (1)–(2) be kez dé sek ben
meg ha tá ro zot tak tól szû keb ben is meg ha tá roz hat ja.

(4) A tá mo ga tott pro jekt kap csán be szer zett esz köz -
nek új nak kell len nie, ki vé ve a fel vá sár lás, va la mint az
in gat lan vá sár lás ese tét, vagy amennyi ben KKV ré sze sül 
tá mo ga tás ban. Fel vá sár lás, in gat lan vá sár lás, il let ve
KKV ál tal vá sá rolt hasz nált esz köz tá mo ga tá sa ese tén
az ügy let, vagy az esz köz vá sár lá sa ki zá ró lag pi a ci ér té -
ken tör tén het.

(5) Az esz kö zök lí zing jé vel kap cso la tos költ sé ge ket
csak ak kor le het figye lembe ven ni, ha az pénz ügyi lí -
zing for má já ban va ló sul meg, és a szer zõ dés tar tal maz za 
az esz köz nek a fu tam idõ le jár ta utá ni meg vá sár lá sá ra
vo nat ko zó kö te le zett sé get. Föld te rü let és épü le tek bér -
lé se ese tén a be ru há zá si pro jekt be fe je zé sé nek vár ha tó
idõ pont ját köve tõen a bér let nek nagy vál la la tok ese té -
ben még leg alább öt évig, míg KKV-k ese té ben há rom
évig kell foly ta tód nia.

A beruházási támogatás igénybevételének alapvetõ
feltételei

92/D.  § (1) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be,
amennyi ben a ked vez mé nye zett kö te le zett sé get vál lal
arra, hogy a be ru há zást an nak be fe je zé sé tõl (üzem be he -
lye zés idõ pont já tól) szá mí tott leg alább öt évig – kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok ese té ben leg alább há rom évig – fenn tart -
ja (kö te le zõ üze mel te té si idõ szak) az érin tett ré gi ó ban.

(2) Az (1) be kez dés ben meg fo gal ma zott kö ve tel mény
nem aka dá lyoz za a gyors tech no ló gi ai vál to zá sok  miatt a
meg ha tá ro zott fenn tar tá si idõ szak alatt kor sze rût len né vált 
esz köz cse ré jét, amennyi ben a fenn tar tá si idõ szak alatt a
gaz da sá gi te vé keny ség fenn tar tá sa az érin tett ré gi ó ban
biz to sí tott. A kor sze rût len né vált üzem, il let ve esz köz és
cse ré jét kö ve tõ fenn tar tá si idõ szak ban a ked vez mé nye zett

az üzem vagy a fej lesz tés cse ré jé re tá mo ga tás ban nem ré -
sze sül het.

(3) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett a tár gyi esz kö zök be szer zé se kor az el szá mol ha tó
költ sé gek leg alább 25%-át sa ját for rás ból biz to sít ja.

(4) Az el szá mol ha tó költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell
figye lembe ven ni, ha az a ked vez mé nye zett és a vele kap -
csolt vál lal ko zá si vi szony ban lévõ sze mély kö zött a szo ká -
sos pi a ci ár tól el té rõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült
fel.

(5) Az im ma te ri á lis esz kö zök költ ség ként csak ak kor
szá mol ha tó ak el, ha

a) ki zá ró lag a re gi o ná lis tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te -
sít mény ben hasz nál ják fel;

b) amor ti zál ha tó esz köz nek mi nõ sül nek;

c) pi a ci fel té te lek mel lett olyan tár sa ság tól sze rez ték
be, amely fe lett a ked vez mé nye zett nek kü lön jog sza bály
sze rin ti sem köz vet len, sem köz ve tett be fo lyá sa nincs;

d) a ked vez mé nye zett im ma te ri á lis esz kö ze ként tart ják
nyil ván, a ked vez mé nye zett tu laj do nát ké pe zik nagy vál la -
la tok ese tén leg alább öt, KKV-k ese té ben leg alább há rom
éven ke resz tül.

Nagy vál la la tok ese té ben az im ma te ri á lis ja vak ará nya
nem ha lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé gek 50%-át.

(6) A be ru há zás hoz kap cso ló dó an csak az an nak meg -
va ló sí tá sá hoz fel tét le nül szük sé ges in gat lan meg vá sár lá -
sá nak költ sé ge el szá mol ha tó.

(7) A vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás igény be vé te lé vel
be szer zett tár gyi esz kö zök a zá ró jegy zõ könyv fel vé te lé ig
(a fenn tar tá si idõ szak vé gé ig) ki zá ró lag a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben és a pá lyá zat ban meg ha tá ro zott cé lok nak meg -
fele lõen hasz no sít ha tók. Az elõ irány zat ból tá mo ga tott be -
ru há zás sal lét re ho zott va gyon – amennyi ben az a tá mo ga -
tá si dön tés ked vez mé nye zett jé nek tu laj do ná ba ke rül – az
Ámr. 89.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek mel lett, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett sé -
gek le jár tá ig csak a Tá mo ga tó elõ ze tes jó vá ha gyá sá val
ide ge nít he tõ el vagy ad ha tó bér be. Ha az el ide ge ní tés hez a
Tá mo ga tó hoz zá já rult, a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye -
zett je men te sül a tá mo ga tá si összeg vissza fi ze té sé nek kö -
te le zett sé ge alól. Hoz zá já ru lás hi á nyá ban a tá mo ga tá si
dön tés ked vez mé nye zett je kö te les a tár gyi esz köz ér té ké re
esõ tá mo ga tást a fo lyó sí tás(ok) idõ pont já tól a tá mo ga tás
össze gé nek tény le ges vissza fi ze té se ide jé ig fel szá mí tott
ka mat tal nö vel ve az el ide ge ní tés idõ pont já ban ér vé nyes
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt összeg ben
vissza fi zet ni.

92/E.  § (1) Be ru há zá si tá mo ga tás nem nyújt ha tó e ren -
de let alap ján

a) azon pro jek tek hez, ame lyek ese té ben (az elõ ké szí tõ
ta nul má nyok ki vé te lé vel) a prog ram In ter ne ten tör té nõ, a
92/F.  § (3) be kez dé se sze rin ti köz zé té te le elõtt me rül tek
fel költ sé gek;
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b) acél ipa ri te vé keny ség hez;
c) a ha jó gyár tás hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ról

 szóló ke ret sza bály (2003/C 317/06) 3.1 pont (11) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott te vé keny ség hez;

d) a szén bá nyá sza tá hoz;
e) szin te ti kus szál-ipa ri te vé keny ség hez;
f) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös

szer ve zé sé rõl  szóló 104/2000/EK ta ná csi ren de let sze rin ti
ha lá sza ti és ak va kul tú ra te vé keny sé get szol gá ló be ru há zá -
sok hoz, to váb bá ha lá sza ti ter mé kek fel dol go zá sát és for -
gal ma zá sát szol gá ló be ru há zás hoz;

g) a szál lí tá si ága zat ban gör dü lõ esz köz vá sár lá sá hoz;
h) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz;
i) csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt

álló szer ve zet nek;
j) az aláb bi fel té te lek va la me lyi ké nek meg fe le lõ ne héz

hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok nak
ja) olyan tár sa ság, amely nek a sa ját tõ ké je a pá lyá zat

be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló utol só be szá mo ló ada tai
sze rint, vesz te ség foly tán nem éri el a jegy zett tõke fe lét,

jb) olyan kor lá tolt fe le lõs sé gi ala pon mû kö dõ tár sa ság,
amely nek törzs tõ ké je ke ve sebb mint a fe lé re csök kent, és a 
csök ke nés több mint egy ne gye de az elõ zõ 12 hó nap so rán
tör tént,

jc) olyan tár sa ság, ahol leg alább egyes ta gok kor lát lan
fe le lõs ség gel bír nak a tár sa ság tar to zá sa te kin te té ben, és a
tár sa ság köny ve i ben ki mu ta tott tõke ke ve sebb mint a fe lé -
re csök kent, és a csök ke nés több mint egy ne gye de az elõ zõ 
12 hó nap so rán tör tént,

jd) a tár sa ság meg fe lel a kol lek tív fi ze tés kép te len sé gi
el já rás kü lön jog sza bály ban fog lalt kri té ri u ma i nak,

je) a tár sa ság fi ze tés kép te len né vált, vagy kü lön jog -
sza bály sze rin ti kol lek tív fi ze tés kép te len sé gi el já rást in dí -
tot tak el le ne.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás to váb bá az aláb bi költ sé -
gek re:

a) a szin ten tar tást szol gá ló tár gyi esz kö zök be ke rü lé si
ér té ke, il let ve vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;

b) a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett olyan tár gyi esz köz
be ke rü lé si ér té ke, amely nek alap ján a ked vez mé nye zett,
más gaz da sá gi tár sa ság vagy egyé ni vál lal ko zó tá mo ga tást 
vett igény be;

c) olyan tár gyi esz köz be ke rü lé si ér té ke, ame lyet a ked -
vez mé nye zett csõd el já rás vagy fel szá mo lás alatt álló tár sa -
ság tól szer zett be;

d) a tá mo ga tá si prog ra mot ke ze lõ szer ve zet ál tal a
92/A.  § (2) be kez dé se alap ján ki adott írá sos meg erõ sí tést
tar tal ma zó ok irat kel te elõtt fel me rült költ ség, rá for dí tás;

e) sze mély gép ko csi be ke rü lé si ér té ke.
92/F.  § (1) A tá mo ga tott pro jek tek meg kez dé se idõ pont -

já nak az aláb bi idõ pon tok mi nõ sül nek:
a) épí té si te vé keny sé get tar tal ma zó pro jekt ese tén:
aa) az épí té si nap ló ba tör tént elsõ be jegy zés idõ pont ja

(épí té si nap ló val iga zol va),

ab) olyan épí té si jel le gû mun kák ese té ben, ahol épí té si
nap ló ve ze té se nem kö te le zõ, ott a ki vi te le zõi szer zõ dés
alap ján a ki vi te le zõ nyi lat ko za ta a mun ká la tok meg kez dé -
sé re vo nat ko zó an;

b) gép, be ren de zés, anyag, ter mék be szer zé sét tar tal -
ma zó pro jekt ese tén az elsõ be szer zen dõ gép, be ren de zés,
anyag, ter mék stb. meg ren de lé se;

c) egyéb te vé keny ség hez kap cso ló dó pro jekt ese tén
amennyi ben a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en meg ren de lés re 
ke rül sor, en nek idõ pont ja, elõ ze tes meg ren de lés hi á nyá -
ban pe dig a meg va ló sí tás ra meg kö tött elsõ szer zõ dés lét re -
jöt té nek nap ja;

d) amennyi ben a pá lyá zat ban is mer te tett pro jek tet több
cél te rü let re (épí tés, gép be szer zés vagy egyéb) ki ter je dõ en
va ló sít ják meg, a pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja az
egyes cél te rü le tek nek meg fe le lõ te vé keny sé gek kez dé si
idõ pont jai kö zül a leg ko ráb bi idõ pont.

(2) A pro jekt elõ ké szí tõ ta nul má nyok meg ren de lé se, el -
ké szí té se nem mi nõ sül a fej lesz tés, be ru há zás (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott meg kez dé sé nek.

(3) A tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá nak nö ve lé se cél já ból
e ren de let re gi o ná lis tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó elõ írásai az 
NFÜ hon lap ján is köz zé té tel re ke rül nek. A tá mo ga tá si
prog ra mot nem le het az in ter ne ten való köz zé té tel elõtt el -
in dí ta ni.

A kulturális támogatásokra vonatkozó szabályok

A támogatás célja és igénybevételének alapvetõ feltételei

92/G.  § (1) E ren de let alap ján kul tu rá lis célú tá mo ga tás
ki zá ró lag olyan te vé keny ség hez nyújt ha tó, amely iga zol -
tan elõ se gí ti a kul tú ra és a kul tu rá lis örök ség meg õr zé sét,
ame lyek kul tu rá lis örök ség vé del mi szem pont ból meg kü -
lön böz te tett je len tõ sé gû ek, va la mint az olyan te vé keny sé -
gek, ame lyek cél ja a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ve szé lyez -
te tett em lé ke i nek meg men té sét cé loz zák.

(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá tar toz nak, így kul tu rá lis
célú tá mo ga tás ra pá lyáz hat nak kü lö nö sen

a) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Mû em lé ki
nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ in gat la nok tu laj do no sai, va -
gyon ke ze lõi;

b) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal nyil ván tar tá sá -
ban sze rep lõ ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá ra, ré gé sze ti be -
mu ta tó he lyek ál lag meg óvá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, ki ala kí tá -
sá ra, a ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé sze ti
le lõ hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let sze -
rint ré gé sze ti fel tá rás ra jo go sult in téz mé nyek tu laj do no sai, 
va gyon ke ze lõi;

c) azok a te vé keny sé gek, ame lyek cél ja a mû em lé ki tér
örök ség vé del mi szem pon tú res ta u rá lá sa, ere de ti ál la po tá -
nak hely re ál lí tá sa, ere de ti ál la pot ku ta tá sa (föld-, fal-,
 padló-, mennye zet-ku ta tás);

d) a kul tu rá lis örök ség ápo lá sát, meg õr zé sét, ter jesz té -
sét szol gá ló ren dez vé nyek;

e) a mu ze á lis in téz mé nyek;
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f) mû tár gyak vé del mét cél zó te vé keny sé gek;
g) az örök ség vé de lem te rü le tén mû kö dõ szer ve ze tek.

A támogatás mértéke

92/H.  § (1) A kul tu rá lis célú tá mo ga tá sok al kal ma zá sá -
ban az el szá mol ha tó költ sé gek köre a kul tú ra és a kul tu rá -
lis örök ség, kul tu rá lis ér té kek meg óvá sa so rán köz vet le nül 
fel me rü lõ, iga zol tan e cél ra for dí tott költ sé gek.

(2) Az igény be ve he tõ tá mo ga tás ma xi má lis mér té ke az
egyéb for rá sok ból nyúj tott tá mo ga tá sok kal együtt sem ha -
lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé gek 100%-át.

(3) A tá mo ga tás mér té ké nek fel sõ ha tá rát és az el szá -
mol ha tó költ sé gek kö rét a pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal -
maz za.

A környezetvédelmi támogatásokra vonatkozó
szabályok

A támogatás célja

92/I.  § (1) E ren de let alap ján kör nye zet vé del mi tá mo ga -
tás azon pro jek tek hez nyújt ha tó, ame lyek a fi zi kai kör nye -
zet vagy ter mé sze ti erõ for rá sok ká ro so dá sát hi va tot tak
meg aka dá lyoz ni, vagy ösz tön zik ezek nek az erõ for rá sok -
nak a ha té kony fel hasz ná lá sát.

(2) A kör nye zet vé del mi tá mo ga tás azon be ru há zá sok -
hoz nyújt ha tó, ame lyek cél ja

a) az ér vé nyes kö zös sé gi szab vá nyok túl tel je sí té se,
b) kö zös sé gi szab vá nyok hi á nyá ban vagy a kö zös sé gi

szab vá nyok nál szi go rúbb nem ze ti szab vá nyok nak való
meg fe le lés,

c) ener gia ta ka ré kos ság és a meg úju ló ener gia for rá sok
hasz ná la ta, vagy

d) szennye zett ipa ri te rü le tek hely re ál lí tá sa.

A támogatás mértéke

92/J.  § (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 a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott mér té ke ket.

(2) Kör nye zet vé del mi be ru há zás ese tén a tá mo ga tás
ma xi má lis in ten zi tá sa a (3) és a (4) be kez dés alap ján kü -
lön-kü lön szá mí tott ér té kek kö zül a ma ga sabb ér ték.

(3) A tá mo ga tá si in ten zi tás
a) az ér vé nyes kö zös sé gi szab vá nyok túl tel je sí té sét,

vagy a kö zös sé gi szab vá nyok nál szi go rúbb nem ze ti szab -
vá nyok nak való meg fe le lést cél zó be ru há zás ese tén
30 szá za lék; vagy

b) ener gia ta ka ré kos sá got vagy a meg úju ló ener gia for -
rá sok hasz ná la tát cél zó be ru há zás ese tén 40 szá za lék;

c) amennyi ben a ked vez mé nye zett a ké re lem be nyúj tá -
sa kor KKV-nak mi nõ sül, az a) és b) pon tok ban meg ha tá -
ro zott in ten zi tás to váb bi 10 szá za lék pont tal nö vel he tõ;

d) amennyi ben a ked vez mé nye zett a ké re lem be nyúj tá -
sa kor nem mi nõ sül KKV-nak, ak kor az a)–b) pon tok ban
meg ha tá ro zot tak nál to váb bi 5 szá za lék pont tal emel he tõ

Bu da pes ten és Pest me gyé ben, il let ve to váb bi 10 szá za lék -
pont tal emel he tõ a Bu da pes ten és Pest me gyén kí vül meg -
va ló su ló be ru há zá sok ese té ben.

(4) A tá mo ga tá si in ten zi tás
a) Észak-Ma gyar or szág, Észak-Al föld, Dél-Al föld

és Dél-Du nán túl ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ók ban 60 szá -
za lék;

b) Kö zép-Du nán túl ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ban
50 szá za lék;

c) Nyu gat-Du nán túl ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ban és
Pest me gyé ben 40 szá za lék;

d) Bu da pes ten 2007. ja nu ár 1-jé tõl 35 szá za lék, 2011.
ja nu ár 1-jé tõl 20 szá za lék;

e) amennyi ben a ked vez mé nye zett a ké re lem be nyúj tá -
sa kor KKV-nak mi nõ sül, az a)–d) pon tok ban meg ha tá ro -
zot tak nál to váb bi 10 szá za lék pont tal nö vel he tõ.

(5) A tá mo ga tá si in ten zi tás szennye zett ipa ri te rü le tek
hely re ál lí tá sa kor az el szá mol ha tó költ sé gek 100%-a,
amely a mun ka költ sé gek 15%-ával nö vel he tõ, de nem ha -
lad hat ja meg a ked vez mé nye zett tény le ges költ sé ge it.

A környezetvédelmi beruházási támogatás
 elszámolható költségei

92/K.  § (1) Az el szá mol ha tó költ sé gek csak a kör nye -
zet vé del mi cé lok el éré sé hez szük sé ges több let be ru há zá -
sok költ sé gei le het nek. El szá mol ha tó költ ség

a) a tár gyi esz köz vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;
b) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da lom,

a li cenc és a know-how Sztv. sze rin ti be ke rü lé si ér té ke,
nagy vál lal ko zás nál leg fel jebb az el szá mol ha tó költ ség
50 szá za lé ká ig (a továb biak ban: tá mo gat ha tó im ma te ri á lis
ja vak);

(2) Az im ma te ri á lis ja vak költ sé gei az aláb bi fel té te lek
tel je sü lése ese tén szá mol ha tó ak el:

a) amor ti zál ha tó esz kö zök nek kell mi nõ sül ni ük;
b) pi a ci fel té te lek mel lett olyan tár sa ság tól sze rez ték

be, amely fe lett a ked vez mé nye zett nek kü lön jog sza bály
sze rin ti sem köz vet len, sem köz ve tett be fo lyá sa nincs;

c) a ked vez mé nye zett esz kö zei közé kell tar toz ni uk, és
a ked vez mé nye zett nek a tu laj do nát ké pe zõ in téz mény ben
kell hasz ná lat ban ma rad ni uk leg alább öt éven ke resz tül.
Ez a fel té tel nem vo nat ko zik a tech ni ka i lag el avult im ma -
te ri á lis ja vak ra. Ha ilye ne ket az em lí tett öt éven be lül ér té -
ke sí te nek, az ér té ke sí té sük bõl szár ma zó be vé telt le kell
von ni az el szá mol ha tó költ sé gek bõl, és ahol le het sé ges, a
tá mo ga tás egé szét vagy egy ré szét vissza kell té rí te ni.

(3) Az el szá mol ha tó költ sé ge ket min dig a ka pa ci tás nö -
ve ke dés bõl, a be ru há zás elsõ öt évé ben ke let ke zett költ -
ség meg ta ka rí tás ból és eb ben az öt éves idõ szak ban meg va -
ló sult ki egé szí tõ ter me lés bõl szár ma zó hasz no kat le von va
kell ki szá mí ta ni.

(4) A tár gyi esz kö zök alap ján fel me rült el szá mol ha tó
költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell figye lembe ven ni, ha
ked vez mé nye zett és a vele kap csolt vál lal ko zá si vi szony -
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ban lévõ sze mély kö zött a szo ká sos pi a ci ár tól el té rõ áron
kö tött szer zõ dés alap ján me rült fel.

(5) A tá mo ga tás ke re té ben csak a pro jekt cé lok hoz köz -
vet le nül kap cso ló dó, fel tét le nül szük sé ges in gat lan vá sár -
lá sok költ sé gei szá mol ha tók el.

(6) Meg úju ló ener gia for rás ese tén az el szá mol ha tó költ -
ség az a több let költ ség, amely egy ha gyo má nyos, a tény le -
ge sen elõ ál lí tott ener gia szem szö gé bõl ugyan olyan ka pa -
ci tá sú erõ mû höz ké pest a ked vez mé nye zet tet ter he li.

(7) Kö zös sé gi szab vá nyok hi á nyá ban be ve ze tett nem ze -
ti szab vá nyok hoz tör té nõ al kal maz ko dás ese tén az el szá -
mol ha tó költ sé gek a nem ze ti szab vá nyok ál tal meg kö ve -
telt ma ga sabb kör nye zet vé del mi szint el éré sé hez szük sé -
ges több let be ru há zá so kat fog lal ják ma guk ban.

(8) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a kö zös sé gi szab -
vá nyok nál szi go rúbb nem ze ti szab vá nyok hoz al kal maz -
ko dik vagy ön ként vál lal ja a kö zös sé gi szab vá nyok túl tel -
je sí té sét, az el szá mol ha tó költ sé gek a kö zös sé gi szab vá -
nyok nál ma ga sabb kör nye zet vé del mi szint el éré sé hez
szük sé ges több let be ru há zá so kat fog lal ják ma guk ban. A
kö zös sé gi szab vá nyok ál tal meg kí vánt szint el éré sé hez
szük sé ges be ru há zá sok költ sé gei nem szá mol ha tó ak el.

A szennyezett ipari területek helyreállításának
támogathatósága

92/L.  § (1) E jog cí men a ta laj, a fel szí ni vi zek vagy a ta -
laj víz mi nõ sé gé nek rom lá sá ban be kö vet ke zett ká rok hely -
re ál lí tá sa tá mo gat ha tó.

(2) Tá mo ga tás ki zá ró lag a ká rok hely re ál lí tá sá ért fe le -
lõs azon sze mély nek ad ha tó, aki a kör nye zet vé del mé rõl
 szóló 1995. évi LIII. tör vény alap ján nem fe le lõs a te rü le -
ten ki ala kult kör nye zet ká ro sí tá sért.

(3) Tá mo ga tás a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze -
mély nek ki zá ró lag ak kor nyújt ha tó, ha a kör nye zet ká ro sí tó 
ma ga tar tást ta nú sí tó sze mély vagy jog utód ja nem azo no -
sít ha tó, vagy a költ sé gek rá ter he lé se nem le het sé ges.

A szennyezett ipari területek helyreállításának
elszámolható költségei

92/M.  § A szennye zett ipa ri te rü le tek hely re ál lí tá sá nak
el szá mol ha tó költ sé gei az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá hoz
szük sé ges mun ká la tok költ sé ge, amely bõl a te rü let füg get -
len ér ték becs lõ ál tal meg ál la pí tott ér ték nö ve ke dé sét le kell 
von ni.

A foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó szabályok

A foglalkoztatási támogatás célja

92/N.  § Fog lal koz ta tá si tá mo ga tást mun ka hely te rem tés -
hez le het nyúj ta ni.

A foglalkoztatási támogatás igénybevételének
 alapvetõ feltételei

92/O.  § Mun ka hely te rem té si tá mo ga tás ese té ben:
a) a tá mo ga tás in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg 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 30.  §-ában meg ha tá ro zott mér té -
ket;

b) a ked vez mé nye zett nek 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 -
rulékai;

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 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 – kis- és kö zép vál lal ko zá sok
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;

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.

A kutatás-fejlesztési támogatásokra vonatkozó
 szabályok

A támogatás célja

92/P.  § (1) E ren de let 11. fe je ze té ben meg ha tá ro zott,
K+F jog cí me ken nyúj tott tá mo ga tá sok nak ösz tön zõ ha tást
kell ki fej te ni ük oly mó don, hogy a tá mo ga tá sok ered mé -
nye ként a K+F és in no vá ci ós te vé keny sé gek köre a tá mo -
ga tott vál lal ko zás ese té ben nö vek szik. A tá mo ga tás csak
ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha bi zo nyít ha tó an

a) nö ve li a pro jekt mé re tét – ide ért ve a pro jekt össz -
költ sé gét, il let ve a K+F+I te vé keny sé gek ben részt ve võ
sze mé lyek szá mát, vagy

b) bõ ví ti az al kal ma zá si kört, ide ért ve a vár ha tó pro jekt
ered mé nye ket, vagy

c) fo koz za a pro jekt vég re haj tá sá nak üte mét, vagy

d) nö ve li a ked vez mé nye zett ál tal a K+F+I-re for dí tott
tel jes össze get.

(2) Nem szük sé ges az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mu ta tók tel je sü lé sé nek bi zo nyí tá sa, amennyi ben a tá mo -
ga tás
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a) KKV-k ré szé re nyúj tott K+F+I pro jekt tá mo ga tás nak 
mi nõ sül és a tá mo ga tás össze ge nem éri el a 7 500 000
 eurónak meg fe le lõ fo rint össze get KKV-nként és pro jek -
ten ként;

b) KKV-k ré szé re mû sza ki meg va ló sít ha tó sá gi ta nul -
má nyok hoz nyúj tott tá mo ga tás nak mi nõ sül és a tá mo ga tás
össze ge nem éri el a 7 500 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint
össze get KKV-nként és pro jek ten ként;

c) KKV-k ré szé re nyúj tott ipar jog vé del mi tá mo ga tás -
nak mi nõ sül.

(3) E ren de let alap ján tá mo ga tás csak ak kor ítél he tõ
oda, ha a ked vez mé nye zett még a tá mo gat ni kért pro jekt -
hez kap cso ló dó te vé keny sé gek bár me lyi ké nek meg kez dé -
se elõtt a tá mo ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja.

(4) A tá mo ga tott pro jek tek ösz tön zõ ha tá sát il le tõ en
össze sí tett éves je len tés ké szül, mely hez a Ked vez mé nye -
zet tek kö te le sek fo lya ma to san, a pá lyá za ti do ku men tá ci ó -
ban meg ha tá ro zott mó don, il let ve egye di ese tek ben a Tá -
mo ga tó ké ré sé nek meg fele lõen – fi gye lem mel az
(1)–(2) be kez dé sek ben fog lal tak ra is – ada tot szol gál tat ni.

(5) A tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá nak nö ve lé se cél já ból
e ren de let K+F+I tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó elõ írásai az
NFÜ hon lap ján is köz zé té tel re ke rül nek. A tá mo ga tá si
prog ra mot nem le het az in ter ne ten való köz zé té tel elõtt el -
in dí ta ni.

A támogatás mértéke

92/Q.  § (1) Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ ség gel
ren del ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó bár mely tá mo ga tás in -
ten zi tá sa K+F pro jekt tá mo ga tás ese té ben nem ha lad hat ja
meg a (2)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott mér té ket.

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

a) alap ku ta tás nál 100 szá za lék;

b) ipa ri ku ta tás nál 50 szá za lék;

c) kí sér le ti fej lesz tés nél 25 szá za lék.

(3) Ipa ri ku ta tás vagy kí sér le ti fej lesz tés ese té ben
amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor

a) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor a tá mo ga tá si in -
ten zi tás 20 szá za lék pont tal,

b) amennyi ben kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor
10 szá za lék pont tal

nö velt ér té ke a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér ték nek.
(4) A (2) és (3) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott in ten zi tá -

sok ipa ri ku ta tás és kí sér le ti fej lesz tés ese té ben 80 szá za lé -
kos tá mo ga tás in ten zi tá sig to váb bi 15 szá za lék pont tal nö -
vel he tõk

a) amennyi ben a pro jekt leg alább két egy más tól füg -
get len vál lal ko zás tény le ges együtt mû kö dé sé vel va ló sul
meg és a kö vet ke zõ fel té te lek tel je sül nek:

aa) egyik vál lal ko zás nak sem kell a pro jekt el szá mol -
ha tó költ sé ge i nek több mint 70 szá za lé kát vi sel nie, és

ab) a pro jekt leg alább egy KKV-val való együtt mû kö -
dés sel jár együtt, vagy az ha tá ro kon át nyú ló, azaz a ku ta -

tás-fej lesz té si te vé keny sé get leg alább két kü lön bö zõ tag -
ál lam ban foly tat ják;

b) amennyi ben a pro jekt egy vál lal ko zás és egy ku ta tá si 
szer ve zet tény le ges együtt mû kö dé sé vel va ló sul meg és
amennyi ben a kö vet ke zõk tel je sül nek:

ba) a ku ta tá si szer ve zet az el szá mol ha tó költ sé gek leg -
alább 10 szá za lé kát vi se li, és

bb) a ku ta tá si szer ve zet nek jo gá ban áll a ku ta tá si pro -
jekt ered mé nye i nek köz zé té te le, amennyi ben azok a szer -
ve zet ál tal vég zett ku ta tás ból szár maz nak;

c) ki zá ró lag ipa ri ku ta tás ese té ben, amennyi ben a pro -
jekt ered mé nye it szé les kör ben ter jesz tik tech ni kai és tu -
do má nyos kon fe ren ci ák ke re té ben, vagy azo kat tu do má -
nyos és mû sza ki szak la pok ban te szik köz zé, vagy sza ba -
don hoz zá fér he tõ adat tá rak ban (adat ban kok, ame lyek ben
bár ki hoz zá fér het a nyers ku ta tá si ada tok hoz), vagy nyílt
és sza bad for rás kó dú szoft ve re ken ke resz tül.

(5) A (4) be kez dés b) és c) pont ja i nak al kal ma zá sa so rán 
az al vál lal ko zás ba adás nem mi nõ sül tény le ges együtt mû -
kö dés nek.

92/R.  § (1) Mû sza ki meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok -
hoz nyúj tott tá mo ga tás ese té ben az ipa ri ku ta tá 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 nagy vál -
lal ko zás nál a 65%-ot, KKV-knél a 75%-ot, 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 nagy vál lal ko zá sok nál a 40%-ot,
KKV-knél az 50%-ot.

(2) Ipar jog vé del mi jog tá mo ga tá sa ese té ben a tá mo ga tá -
si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a 92/Q.  §-ban meg ha tá ro -
zott mér té ket az zal, hogy ah hoz a ku ta tás-fej lesz té si te vé -
keny ség hez tar to zó tá mo ga tá si in ten zi tást kell figye lembe
ven ni, amely az érin tett sza ba da lom vagy 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 to zik.

Elszámolható költségek

92/S.  § (1) A K+F pro jekt tá mo ga tás ese tén el szá mol ha -
tó költ sé gek – me lyek kö rét a pá lyá za ti do ku men tá ció szû -
keb ben is meg ha tá roz hat ja – az aláb bi ak le het nek:

a) ku ta tók, fej lesz tõk, tech ni ku sok és egyéb ki se gí tõ
sze mély zet mun ka erõ költ sé ge, amennyi ben a tá mo ga tott
pro jekt ben fog lal koz tat ják õket;

b) esz kö zök és fel sze re lé sek költ sé gei a ku ta tá si-fej -
lesz té si pro jekt ben való hasz ná la tuk mér té ké ig és ide jé re;

c) épü let- és föld hasz ná la ti költ sé gek a pro jekt ben való
hasz ná la tuk mér té ké nek és ide jé nek meg fele lõen.
Amennyi ben eze ket az esz kö zö ket és fel sze re lé se ket nem
hasz nál ják tel jes élet tar ta muk alatt a ku ta tás-fej lesz té si és
in no vá ci ós pro jek ten, csak a pro jekt idõ tar ta má nak meg fe -
le lõ ér ték csök ke né si rá for dí tás mi nõ sül el szá mol ha tó költ -
ség nek;

d) a szer zõ dé ses ku ta tás-fej lesz tés, a kül sõ for rás ból
 piaci áron meg vá sá rolt vagy lí zin gelt mû sza ki tu dás és
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sza ba dal mak, amennyi ben a tranz ak ci ó ra a pi a ci fel té te -
lek nek meg fele lõen ke rült sor;

e) a ta nács adás és ha son ló szol gál ta tá sok költ sé gei,
amennyi ben azo kat ki zá ró lag a ku ta tás-fej lesz té si te vé -
keny ség hez ve szik igény be;

f) to váb bi ál ta lá nos költ sé gek, ame lyek köz vet le nül
a ku ta tás-fej lesz té si pro jekt ered mé nye ként me rül nek
fel;

g) egyéb mû kö dé si ki adá sok, be le ér ve az anyag költ sé -
ge ket és ha son ló ter mé kek, va la mint szol gál ta tá sok költ sé -
ge it, amennyi ben köz vet le nül a ku ta tás-fej lesz té si te vé -
keny ség ered mé nye ként me rül nek fel.

(2) Mû sza ki 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) Ipar jog vé del mi jog tá mo ga tá sa al kal ma zá sá ban el -
szá mol ha tó költ sé gek a kö vet ke zõk:

a) a jog nak az elsõ jog ha tó ság ál tal tör té nõ meg íté lé sét
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 el já rá sá val kap -
cso la tos költ sé ge ket, va la mint a jog meg íté lé se elõtt a be -
je len tés meg újí tá sa kor fel me rü lõ költ sé ge ket;

b) for dí tá si és egyéb költ sé gek, ame lyek a jog egy má -
sik jog ha tó ság elõtt a jog ké rel me zé sé vel vagy ha tá lyo sí tá -
sá val kap cso lat ban me rül nek fel;

c) a be je len tés sel kap cso la tos hi va ta los el já rás so rán és
az eset le ges fel szó la lá si el já rás so rán a jog ér vé nyes sé gé -
nek vé del me kor fel me rü lõ költ sé gek, ak kor is, ha ezek a
költ sé gek a jog meg íté lé sét köve tõen me rül tek fel.

A képzési támogatásokra vonatkozó szabályok

92/T.  § (1) Kép zé si tá mo ga tást ál ta lá nos és sza ko sí tott
kép zés hez le het nyúj ta ni.

(2) 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 ki zá ró lag a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let sza bá lya i -
val össz hang ban nyújt ha tó.

(3) El szá mol ha tó költ sé gek:

a) az ok ta tók költ sé gei,

b) az ok ta tók és 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.

(4) 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.

(5) 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 ál lam ház tar tá si
for rás ból szár ma zó összes tá mo ga tás – be le ért ve a pro jekt -
hez nyúj tott cse kély össze gû tá mo ga tá so kat is – in ten zi tá -
sa nem ha lad hat ja meg a (6)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott mér té ke ket.

(6) 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) sza ko sí tott kép zés:

ba) KKV-k ese té ben 35%,

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

(7) A (6) 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 kell a kép -
zé si szem pont ból hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók nak
nyúj tott kép zés ese tén.

(8) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis tá mo -
ga tá si in ten zi tá sokat 5 szá za lék pont tal nö vel ni kell 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 kell Pest me gyé -
ben és Bu da pes ten kí vül mû kö dõ ked vez mé nye zet tek ese -
té ben.

(9) Ha va la mely tá mo ga tá si pro jekt ben mind sza ko sí -
tott, mind ál ta lá nos kép zé si össze te võk sze re pel nek, ame -
lyek a kép zés tá mo ga tá si in ten zi tá sá nak a ki szá mí tá sa cél -
já ból egy más tól nem vá laszt ha tók el, vagy ha a tá mo ga tá si
pro jekt ben sze rep lõ kép zés sza ko sí tott, il let ve ál ta lá nos
jel le ge nem ál la pít ha tó meg, a (6) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti sza ko sí tott kép zés re vo nat ko zó tá mo ga tá si in ten zi tá -
so kat kell al kal maz ni.

A csekély összegû támogatásokra vonatkozó
 szabályok

92/U.  § (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 tá mo ga tás tar tal má ról.

(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 disz kon tál ni.

(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 ven ni.

(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 ki hir de té sé -
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re – 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 ki fe jez ve.

A közszolgáltatások finanszírozására vonatkozó
szabályok

92/V.  § (1) Köz szol gál ta tás fi nan szí ro zá sá hoz tá mo ga -
tást ki zá ró lag a köz szol gál ta tás el lá tá sá val meg bí zott vál -
lal ko zás kap hat.

(2) A köz szol gál ta tá sok el lá tá sá ért nyúj tott tá mo ga tás
csak olyan mér ték ben kor lá toz hat ja a ver senyt, amely min -
den kép pen szük sé ges a fel adat ha té kony el lá tá sá hoz.

(3) A tá mo ga tás mér té ke ne ha lad ja meg a köz szol gál ta -
tás el lá tá sá nak net tó költ sé gét, azaz a köz szol gál ta tás mû -
köd te té sé vel kap cso lat ban fel me rült költ sé gek és az ez zel
össze füg gés ben ke let ke zett be vé te lek kü lönb sé gét, figye -
lembe véve egy, a köz szol gál ta tás el lá tá sá hoz kap cso ló dó
sa ját tõ ke-rész alap ján vár ha tó éssze rû pro fi tot is.

(4) A ked vez mé nye zett a ka pott tá mo ga tás ról kü lön el -
szá mo lást kö te les ve zet ni, amely el szá mo lás alap ján a
(2)–(3) be kez dé sek ben fog lal tak tel je sü lé se el len õriz he tõ.

Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

92/Z.  § 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.”

27.  §

Az R. a 94.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 94/A–94/B.  §-ok -
kal egé szül ki:

„94/A.  § A ren de let ben sza bá lyo zott prog ram ból tá mo -
ga tást nyúj ta ni cse kély össze gû és be ru há zá si tá mo ga tá -
sok, va la mint a K+F+I ke ret sza bály ha tály alá tar to zó tá -
mo ga tá sok te kin te té ben 2013. de cem ber 31-ig, kör nye zet -
vé del mi tá mo ga tá sok te kin te té ben 2008. de cem ber 31-ig,
kép zé si és mun ka hely te rem té si tá mo ga tá sok ese té ben
2008. jú ni us 30-ig le het.

94/B.  § Ez a ren de let:

a) a ku ta tás hoz, fej lesz tés hez és in no vá ci ó hoz nyúj tott
ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 2006/C 323/01 kö zös sé gi ke -
ret sza bály,

b) az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem ze ti re -
gionális be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról
 szóló 2006. ok tó ber 24-i 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de -
let (HL L 302., 2006.11.1., 29. o.),

c) az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély össze -
gû tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 2006. de cem -
ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379.,
2006.12.28., 5. o.),

d) 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.),

e) a kör nye zet vé de lem ál la mi tá mo ga tá sá ról  szóló kö -
zös sé gi irány mu ta tás ( HL L 37., 2001.2.3.),

f) 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 (HL L 337.,
2002.12.13., 3–14. o.),

g) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 86. cik -
ke (2) be kez dé sé nek az ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol -
gál ta tá sok mû köd te té sé vel meg bí zott vál lal ko zá sok nak
köz szol gál ta tá sért járó el len té te le zés for má já ban meg ítélt
ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló
2005/842/EK bi zott sá gi ha tá ro zat (HL L 312.,
2005.11.29., 67. o.)

ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si prog ra mot tar tal maz.”

28.  §

(1) Ez a ren de let – a 29.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé te lek -
kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 10.  §-ának (4) be kez dé se, 14–20.  §-ai, 23.  §-a,
24.  §-ának (2)–(4) be kez dé se, va la mint 27.  §-ának (5) be -
kez dé se.
 (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
34.  §-a (3) be kez dé sé nek n) pont já ban, 35.  §-a (3) be kez -
dé sé nek g) pont já ban, 49.  §-ában, 66.  §-ában, az „EMIR”
szö veg rész he lyé be az „in for má ció tech no ló gi ai” szö veg
lép.

29.  §

(1) Az R. 92/G–92/M.  §-ai, va la mint 92/P–92/S.  §-ai az
Eu ró pai Bi zott ság jó vá ha gyó ha tá ro za tá nak meg ho za ta lát
kö ve tõ 15. na pon lép nek ha tály ba.
 (2) A pénz ügy mi nisz ter a Bi zott ság ha tá ro za ta meg ho -
za ta lá nak idõ pont ját – an nak is mert té vá lá sát köve tõen ha -
la dék ta la nul – a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett egye di ha -
tá ro zat tal ál la pít ja meg.

30.  §

Ez a ren de let a 29.  § (2) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat
köz zé té te lét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján a 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
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A Kormány
266/2007. (X. 10.) Korm.

rendelete

az egyes egészségbiztosítással összefüggõ
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a
kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já -
ban és az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXXII. tör vény 16.  §-a (14) be kez dé -
sé nek f) pont já ban, va la mint az egész ség ügy rõl  szóló
1997. évi CLIV. tör vény 247.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

1.  §

(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Kr.) 22.  §-a (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(3) A MEP szer zõ dést köt het fo gya ték kal élõ gyer me -
kek és fel nõt tek el lá tá sá ra Bu da pes ten heti 90, me gyén -
ként összes sé gé ben heti 45-45 fo gá sza ti óra szám ra. Ez a
fel adat a fog or vo si kör zet mû köd te té se mel lett csök ken tett 
fo gá sza ti óra szám ban, de leg alább heti 6 órá ban is el lát ha -
tó. Az el lá tást nyúj tó havi alap díj ra jo go sult a ren del ke zés -
re ál lás ra és a spe ci á lis te vé keny ség re te kin tet tel. Az alap -
díj ren de lé sen ként – ön ál ló szer ve ze ti egy ség kód dal ren -
del ke zõ szer ve ze ti egy sé gen ként – heti 45 óra ren de lé si
idõ ese tén 12 000 kor cso por tos pont szám nak meg fe le lõ
összeg, en nél ala cso nyabb heti ren de lé si idõ ese tén az
összeg idõ ará nyos része.”

(2) A Kr. 22.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Fo gá sza ti alap el lá tás kö ré be tar to zó sür gõs sé gi el -
lá tás ra a 23.  § (3) be kez dé se sze rin ti fel té te lek kel

a) a fõ vá ros ban leg fel jebb hat,

b) a 20 000 fõt meg ha la dó la kos ság szá mú te le pü lé se -
ken leg fel jebb egy,

c) a b) pont alá nem tar to zó te le pü lé sek bár mi lyen jel le -
gû be vo ná sá val 20 000 fõt meg ha la dó la kos ság szám ese -
tén leg fel jebb egy,

va la mint az e ren de let ha tály ba lé pé se kor is mû kö dõ ügye -
le ti szol gá lat ra köt he tõ fi nan szí ro zá si szerzõdés.”

2.  §

A Kr. 27.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben meg ha tá roz ha tó a
szol gál ta tó ál tal nyújt ha tó szol gál ta tá sok köre, il let ve
mennyi sé ge, a tel je sí tés idõ be li üte me zé se és a több let tel -
je sít mény el szá mo lá sá nak mér té ke (a továb biak ban: szol -
gál ta tás vo lu men). A já ró be teg-szak el lá tás ra és a 32.  § sze -
rin ti CT, MRI vizs gá la tok ra vo nat ko zó an az el szá mol ha tó
tel je sít mény mennyi sé gét (a továb biak ban: tel je sít mény -
vo lu men) szol gál tat ón ként éves szin ten – az el lá tá si igé -
nyek vál to zá sá nak figye lembe véte lével havi bon tás ban –
kell meg ha tá roz ni, az R. sze rint kü lön jel zés sel el lá tott
szer ve zett nép egész ség ügyi célú on ko ló gi ai szû rõ vizs gá -
la tok, és a kü lön jog sza bály sze rin ti új szü lött ko ri örök lõ dõ 
anyag cse re be teg sé gek szû ré sé nek ki vé te lé vel. Az ak tív
fek võ be teg-szak el lá tás te kin te té ben a szü lés mint ese -
mény ki vé te lé vel a tel je sít mény vo lu ment – a 27/A.  §-ban
fog lal tak figye lembe véte lével – szol gál tat ón ként havi
bon tás ban kell meghatározni.”

3.  §

A Kr. 27/A.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(7) Az (5) be kez dés sze rin ti el szá mo lás nál a szol gál ta -
tó összes tel je sít mény vo lu me nén be lül

a) az on ko ló gi ai,

b) a kar di o ló gi ai,

c) a tra u ma to ló gi ai,

d) a cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá sza ti

el lá tás ra ér vé nyes tel je sít mény vo lu ment el kü lö ní tet ten
kell meg ha tá roz ni és össze von tan kell ke zel ni. Az egyes
pon tok ban meg ha tá ro zott ér té kek egy más kö zött, in téz mé -
nyen be lül át cso por to sít ha tók az Eftv. ren del ke zé se i nek
figye lembe véte lével, a be teg el lá tás ér de ke it szem elõtt
tart va. Amennyi ben az el kü lö ní tett tel je sít mény vo lu men
nem elég sé ges a fel me rü lõ szük ség le tek ki elé gí té sé re, ak -
kor a fel me rü lõ több let igényt az a)–d) pont ban meg ha tá ro -
zott te vé keny sé gek kö ré ben az összes tel je sít mény vo lu -
me nen be lül nem ne ve sí tett vo lu men ter hé re kell biz to sí ta -
ni.”

4.  §

(1) A Kr. 40.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be az aláb bi
szö veg rész lép:
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„(9) Nap pa li kór há zi el lá tás
a) fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tó ese té ben

az osz tá lyos hát tér ágy szá ma sze rint el lát ha tó be teg szám
50 szá za lé ká ig,

b) az adott te vé keny ség re mû kö dé si en ge déllyel és fi -
nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ, já ró be teg-szak el lá -
tást nyúj tó szol gál ta tó ese té ben az in téz mény sa ját TVK-ja 
ke re te in be lül,

c) já ró- és fek võ be teg-szak el lá tást egy aránt nyúj tó
szol gál ta tó ese té ben az in téz mény já ró be teg-szak el lá tá si
TVK-ja ter hé re is
je lent he tõ.”

(2) A Kr. 40.  §-a az aláb bi (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) Nap pa li kór há zi el lá tás a (9) be kez dés b) és

c) pont ja sze rin ti eset ben a tar tó san (leg alább 3 hó nap) ki -
hasz ná lat lan TVK-nak meg fe le lõ tel je sít mény ere jé ig je -
lent he tõ.”

(3) A Kr. 40.  §-a az aláb bi (11) be kez dés sel egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg a je len le gi (11)–(13) be kez dé sek szá mo -
zá sa (12)–(14) be kez dés re vál to zik:

„(11) A (9) be kez dés sze rin ti tel je sít mény 0,7-es szor -
zó val szá mol ha tó el. Nem szá mol ha tó el tel je sít mény
heti pi he nõ nap ra, va sár nap ra és mun ka szü ne ti na -
pokra.”

5.  §

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
8.  §-a az aláb bi (6) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egyide -
jûleg a je len le gi (6)–(12) be kez dé sek szá mo zá sa
(7)–(13) be kez dés re vál to zik:

„(6) Amennyi ben a RET az (1) be kez dés sze rin ti be -
fo ga dá si ké rel met nem vé le mé nye zi vagy nem tá mo gat -
ja, a mi nisz ter a ka pa ci tás bõ ví té si ké re lem el bí rá lá sa ér -
de ké ben az el lá tá si ér dek fenn ál lá sá nak el dön té sé hez
meg ké ri az ÁNTSZ vé le mé nyét. Amennyi ben az el lá tá si 
ér dek fenn áll, a mi nisz ter 10 na pon be lül gon dos ko dik a
(4) be kez dés ben fog lalt pénz ügyi ha tás vizs gá lat el ké -
szí té sé rõl, majd azt – a be fo ga dás sal kap cso la tos ja vas -
la tá val együtt – ha la dék ta la nul meg kül di a pénz ügy mi -
nisz ter nek.”

6.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta lá nos
fel té te le i rõl, va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já rás ról

 szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let 14.  §-ának (1) be -
kez dé se az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„Ha az egész ség ügyi ha tó ság a mû kö dé si en ge dély mó -
do sí tá sá ra okot adó kö rül mény rõl hi va tal ból ér te sül, a mû -
kö dé si en ge délyt hi va tal ból mó do sít ja.”

7.  §

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

(2) Az 1., 2., 3. és 4.  §-ok az e ren de let ki hir de té sé tõl
szá mí tott har min ca dik na pon lép nek ha tály ba az zal, hogy
azok ren del ke zé se it az 1., 3. és 4.  §-ok te kin te té ben a 2008. 
feb ru ár havi ki fi ze té sek re, a 2.  § te kin te té ben a 2008. ja nu -
ár havi ki fi ze té sek re kell elõ ször al kal maz ni.

(3) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ negy ve ne dik na -
pon ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a Kr. 30/A.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban
az „a kö ve te lés le jár tá tól szá mí tott 60 na pon be lül” szö -
veg rész he lyé be az „a kö ve te lés le jár tá tól szá mí tott 30 na -
pon be lül”,

b) az R. 8.  §-ának e ren de let 5.  §-a sze rint át szá mo -
zott

ba) (7) be kez dé sé ben az „az (5) be kez dés sze rin ti ja -
vas lat” szö veg rész he lyé be az „az (5) vagy (6) be kez dés
sze rin ti ja vas lat”,

bb) (8) be kez dé sé ben az „A mi nisz ter ha la dék ta la nul
ér te sí ti” szö veg rész he lyé be az „A mi nisz ter a pénz ügy mi -
nisz ter (7) be kez dés sze rin ti ér te sí té sé nek be ér ke zé sét
köve tõen ha la dék ta la nul ér te sí ti”,

bc) (9) be kez dé sé ben az „A (7) be kez dés ben fog lalt ér -
te sí tést” szö veg rész he lyé be az „A (8) be kez dés ben fog lalt
ér te sí tést”,

c) az R. 15.  §-a (2) be kez dé sé ben az „A 8.  § (12) be kez -
dé se alap ján” szö veg rész he lyé be az „A 8.  § (13) be kez dé -
se alap ján”

szö veg rész lép.

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
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

113/2007. (X. 10.) FVM
rendelete

a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett
mezõgazdasági termelõk kárenyhítéséhez
biztosítandó többlettámogatás feltételeirõl

A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006.
évi LXXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Krt.) 12.  §
(2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ta va szi fagy kár: a nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend -

szer rõl  szóló 2006. évi LXXXVIII. tör vény vég re haj tá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-ának b) pont ja sze rin ti kár;

b) igé nyel he tõ kár eny hí té si jut ta tás: az R. 3.  §-ának
(5) be kez dé se sze rint meg ha tá ro zott és a kár eny hí té si ren -
de let 4. szá mú mel lék le te össze sí tõ táb lá za tá nak N osz lo pa 
sze rint ki szá mí tott tá mo ga tá si összeg;

c) meg ál la pí tott kár eny hí té si jut ta tás: az R. 10.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás;

d) kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés: az e ren de let
4.  §-ának (4) és (5) be kez dé se sze rint meg ha tá ro zott tá mo -
ga tás;

e) de mi ni mis tá mo ga tás: a szõ lõ- és gyü möl csös ül tet -
vé nyek ben a 2007. évi ta va szi fagy ká rok  miatt száz szá za -
lé kos ter més ki esést el szen ve dett ter me lõk egy sze ri cse -
kély össze gû tá mo ga tá sá ról  szóló 97/2007. (IX. 19.) FVM
ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás;

f) ked vez mé nyes hi tel tá mo ga tás tar tal ma: a 2007. év ben
ta va szi fagy kárt szen ve dett me zõ gaz da sá gi ter me lõk hi tel hez 
ju tá si le he tõ sé gé rõl  szóló 66/2007. (VII. 26.) FVM ren de let
alap ján fel vett hi te lek kel meg szer zett ked vez mé nyek fo rint
fi ze tõ esz köz ben szá molt tá mo ga tá si egyen ér té ke, ame lyet a
tá mo ga tás tar ta lom meg ha tá ro zá sá ra fel jo go sí tott szer ve zet a
hi tel fel ve võ ré szé re ki ál lí tott iga zo lá sa tar tal maz.

2.  §

Kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés ben ré sze sül het az a Krt.
2.  §-ának b) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ (a továb -

biak ban: ter me lõ), aki a 2007. évi ele mi ká rok eny hí té se cél -
já ból kár eny hí té si igé nyét a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va tal hoz (a továb biak ban: MVH) be nyúj tot ta és vál lal -
ja az e ren de let ben meg ha tá ro zott kü lön fel té te lek tel je sí té sét.

3.  §

(1) A kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés re való jo go sult -
ság fel té te lei az aláb bi ak:

a) az ül tet vé nyek ápo lá si mun ká i nak rend ben tör té nõ
el vég zé se és an nak do ku men tá lá sa;

b) a kárt szen ve dett te rü le ten az ül tet vény mû ve lé si
mód leg alább 2008. de cem ber 31-ig tör té nõ fenn tar tá sa,
ide ért ve a kor sze rû sí tést vagy az új ra te le pí tést is;

c) a b) pont sze rin ti idõ pon tig meg ter melt ter mé kek pi a ci
ér té ke sí té sé nek szám lá val/nyug tá val/fel vá sár lá si jeggyel tör -
té nõ iga zo lá sa.
 (2) A kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés igény lé sé hez
meg ha tá ro zott, (1) be kez dés sze rin ti kü lön fel té te lek ter -
me lõ ál ta li tel je sí té sét a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal (a továb biak ban: MgSzH) el len õr zi.

4.  §

(1) A kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés irán ti igény e ren -
de let mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem ki töl té sé vel,
az R. 4. szá mú mel lék le te alap ján ki szá mí tott kár eny hí té si
jut ta tás irán ti igény lés sel együtt, há rom pél dány ban sze -
mé lye sen vagy pos tai úton nyújt ha tó be az R. 7.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti ha tár idõ ig az MgSzH-hoz.
 (2) Amennyi ben a R. 4. szá mú mel lék le te alap ján ki szá mí -
tott kár eny hí té si jut ta tás irán ti igény be nyúj tá sa a kár eny hí té -
si jut ta tás-ki egé szí tés igé nyé nek be nyúj tá sa elõtt bár mi lyen
ok  miatt már meg tör tént, úgy az e ren de let mel lék le te sze rin ti
tá mo ga tá si ké re lem ben ezt a tényt egy ér tel mû en kö zöl ni kell, 
és a már be nyúj tott do ku men tu mok át vé te lét/fel adá sát iga -
zoló bi zony la tok má so la tát mel lé kel ni kell.
 (3) Az MgSzH az igény jo gos sá gát, va la mint a szá mí tás
alap já ul szol gá ló ada tok meg ala po zott sá gát el len õr zi, meg -
állapítását zá ra dék kal iga zol ja a nyom tat vá nyon, és azt ti zen -
öt mun ka na pon be lül, de leg ké sõbb 2007. no vem ber 1. nap -
já ig az igény lõ ré szé re vissza kül di. Az igény lõ nek az MgSzH 
ál tal zá ra dé kolt tá mo ga tá si ké rel met az MVH-hoz leg ké sõbb
2007. no vem ber 10-éig kell be nyúj ta nia az R. alap ján be -
nyúj tott kár eny hí té si jut ta tás irán ti igény lés sel együtt. A ha -
tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ  hatályú. Amennyi ben a ter me -
lõ a 2007. évi ta va szi fagy károkkal össze füg gés ben ked vez -
mé nyes hi telt is igény be vett, úgy az igény lõ lap hoz csa tol ni
kell a tá mo ga tás tar ta lom meg ha tá ro zá sá ra fel jo go sí tott szer -
ve zet ked vez mé nyes hi tel tá mo ga tás tar tal má ról  szóló iga zo -
lá sá nak má so la tát is.
 (4) A kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés, a meg ál la pí tott
kár eny hí té si jut ta tás, a „de mi ni mis tá mo ga tás”, és a ked -
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vez mé nyes hi tel tá mo ga tás tar tal ma együt te sen nem le het
na gyobb, mint az igé nyel he tõ kár eny hí té si jut ta tás.
 (5) A kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés ter me lõn kén ti
össze gét az MVH ál la pít ja meg.
 (6) Amennyi ben a kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés cél já ra
ren del ke zés re álló ke ret összeg nem fe de zi az összes jo go sult
ter me lõ ré szé re ki fi ze ten dõ kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés
össze gét, úgy a kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés mér té két va -
la mennyi ter me lõ nél ará nyo san csök ken te ni kell.
 (7) A ter me lõ ál tal az MVH-hoz a tárgy év no vem ber
1-jé ig be nyúj tott kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí té si ké re -
lem re az (5) és (6) be kez dés sze rint meg ál la pí tott kár eny -
hí té si jut ta tás-ki egé szí tés ki lenc ven szá za lé kos mér té ké ig
elõ leg fi zet he tõ, ame lyet az MVH a tárgy év de cem ber
31-éig a kár eny hí té si jut ta tás elõ le gé nek ki fi ze té sé vel egy -
ide jû leg tel je sít.
 (8) A (7) be kez dés sze rin ti ha tár idõ re be nyúj tott ké rel -
mek összeg zé sét köve tõen az MVH meg ál la pít ja a kár eny -
hí té si jut ta tás-ki egé szí tés elõ leg for má já ban ki fi ze ten dõ
össze gét, amely rõl a tárgy év de cem ber 10-éig az R.
9.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ki fi ze té si terv vel egy ide -
jû leg tá jé koz tat ja a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri u mot (a továb biak ban: mi nisz té ri um).
 (9) A mi nisz té ri um a (8) be kez dés sze rin ti össze get, de
leg fel jebb a kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés cél já ra ren -
del ke zés re álló összeg ki lenc ven szá za lé kát a tá jé koz ta tás
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, elõ leg fi ze tés
cél já ból át utal ja az MVH 10032000-00281629-00000017
Kár eny hí té si le bo nyo lí tá si szám lá ra.

5.  §

(1) Az MVH a kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés igény -
be vé te lé rõl – az R. 9.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ki fi ze -
té si terv vel egy ide jû leg – ki egé szí tõ ki fi ze té si ter vet ké -
szít, ame lyet a tárgy év de cem ber 10-éig a föld mû ve lés ügyi 
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter hez (a továb biak ban: mi nisz -
ter) jó vá ha gyás ra meg küld.
 (2) A ki egé szí tõ ki fi ze té si terv nek tar tal maz nia kell kü -
lö nö sen

a) a ter me lõk nél a fagy kár  miatt be kö vet ke zett ho zam -
ki esés MgSzH ál tal el len õr zött össze gét;

b) a ter me lõk ré szé re az R. 9.  § (3) be kez dé sé nek
f) pont ja sze rint ja va solt kár eny hí tõ jut ta tás össze gét;

c) a ter me lõk ré szé re ki fi zet ni ja va solt kár eny hí tõ jut ta -
tás-ki egé szí tés össze gét, az elõ leg ben ki fi ze tett kár eny hí tõ 
jut ta tás-ki egé szí tés össze gét, a ki fi ze tés sel érin tett ter me -
lõk szá mát és azok õs ter me lõi, egyé ni vál lal ko zói, gaz da -
sá gi tár sa sá gi mû kö dé si for ma sze rin ti meg osz lá sát.
 (3) A mi nisz té ri um a kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés
cél já ra ren del ke zés re álló összeg nek a 4.  § (7) be kez dé se
sze rin ti elõ leg át uta lá sa után fenn ma radt ré szét a ki fi ze té si

terv nek a mi nisz ter ál ta li jó vá ha gyá sát köve tõen nyolc
 napon be lül át utal ja a 4.  § (9) be kez dés sze rin ti szám lá ra.
 (4) Az MVH a ki egé szí tõ ki fi ze té si terv jó vá ha gyá sát
köve tõen har minc na pon be lül le vél ben ér te sí ti a ter me lõt
a kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés re be nyúj tott igé nye ki -
elé gí té sé nek a mér té ké rõl és tel je sí ti a ki fi ze té se ket. A ki -
fi ze tés re ke rü lõ összeg meg ha tá ro zá sá nál az MVH az elõ -
ze tesen ki fi ze tett kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés elõ le gét
is figye lembe ve szi.
 (5) Az MVH a 4.  § (9) be kez dés sze rin ti szám lán a kár eny -
hí té si jut ta tás-ki egé szí tés ki fi ze té sét köve tõen meg ma radt
össze get a ki fi ze té sek le zá rá sát kö ve tõ har minc na pon be lül
át utal ja a mi nisz té ri um 10032000-01220191-50000005 szá -
mú Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá -
já ra.

6.  §

(1) Amennyi ben az MVH utó lag meg ál la pít ja, hogy
ugyan ar ra a kár ese mény re össze sen na gyobb össze gû tá -
mo ga tás ke rült ki fi ze tés re, mint az igé nyel he tõ kár eny hí té -
si jut ta tás, úgy a ter me lõ a kü lön bö ze tet az MVH vissza fi -
ze tés re  szóló fel hí vá sá nak kéz hez vé te lét kö ve tõ har minc
na pon be lül kö te les a 4.  § (9) be kez dés sze rin ti szám lá ra
vissza fi zet ni.
 (2) Az MVH a vissza fi ze té si fel hí vá sok ra be folyt össze -
ge ket har minc na pon be lül át utal ja a mi nisz té ri um nak az
5.  § (5) be kez dé se sze rin ti szám lá ra.
 (3) A kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés igény lé sé vel kap -
cso lat ban a ter me lõ ál tal vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek 
el ma ra dá sa, to váb bá va lót lan ada tok szol gál ta tá sa a kár eny -
hí té si jut ta tás-ki egé szí tés re való jo go sult ság vissza vo ná sát
ered mé nye zi. A jo go su lat la nul igény be vett kár eny hí té si jut -
ta tás-ki egé szí tés té nyét az MgSzH ál tal ké szí tett jegy zõ -
könyv alap ján az MVH ál la pít ja meg, és írás ban fel szó lít ja a
ter me lõt a jo go su lat la nul igény be vett kár eny hí tõ jut ta tás-ki -
egé szí tés vissza fi ze té sé re. A ter me lõ nek a jo go su lat la nul
igény be vett kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tést a 4.  § (9) be -
kez dé se sze rin ti szám lá ra kell vissza fi zet nie.

7.  §

(1) Ez a ren de let az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó 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 címû, 2006. de cem ber 15-i
1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 358., 2006. 12.
16., 12. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si prog ra mot tar tal -
maz.
 (2) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 113/2007. (X. 10.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk
kárenyhítési juttatás-kiegészítésének igényléséhez

Az igény lõ la pot a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal la kó hely/te lep hely sze rint ille té kes me gyei ki ren delt sé -
gé hez a 88/2006. (XII. 28.) FVM ren de let alap ján be nyúj tan dó kár eny hí té si jut ta tás igény lé sé vel együtt kell be nyúj ta ni.

1. A ké rel me zõ ada tai:

 Neve: ............................................................................................................... Tel.: ...................................................

 Lak hely/szék hely címe:  .......................................... (hely ség) ................................... út/utca/tér ..... hsz.

 Le ve le zé si címe:  ...................................................... (hely ség) ................................... út/utca/tér ..... hsz.

 MVH re giszt rá ci ós szá ma: 

 Adó szá ma:   

 Adó azo no sí tó szá ma: 

 Õs ter me lõi iga zol vány szá ma: 

 A kár eny hí té si szer zõ dés szá ma: ...................................................................................................................................

 A kár eny hí tõ jut ta tás-ki egé szí tés ter hé re elõ le get igé nye lek (a kí vánt vá lasz X-szel je lö len dõ).

 Igen     Nem 

a) A 88/2006. (XII. 28.) FVM ren de let sze rin ti kár eny hí té si jut ta tás irán ti igé nye met már ko ráb ban be nyúj tot tam , 
az en nek át vé te lét/fel adá sát ta nú sí tó bi zony lat má so la tát mel lé ke lem.

b) A 88/2006. (XII. 28.) FVM ren de let sze rin ti kár eny hí té si jut ta tás irán ti igé nye met a kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí -
tés irán ti igé nyem mel együtt nyúj tom be  .

  (A meg fe le lõ vál to zat X-szel je lö len dõ.)

2. Ter mõ te rü le ti ada tok

2.1. A fagy kárt szen ve dett ter mõ te rü let ada tai (táb lán ként töl ten dõ ki):

Te le pü lés meg ne ve zé se
Hely raj zi

szám

A ter mõ te rü let
nagy sá ga

(ha)

A ter mõ te rü let bõl
a ká ro so dott te rü let 

nagy sá ga
(ha)

A ká ro so dott nö vé nyek
 meg ne ve zé se

Ter més csök ke nés 
a ká ro so dott 

te rü le ten az elõ zõ
évi ter més hez 

vi szo nyít va
(%)

A B C D E F

Össze sen: – –
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2.2. Az ül tet vé nyek ho zam ér ték-csök ke né se

Ter mék meg ne ve zé se

Tárgy évi
ve tés te rü let

 és ül tet vény 
te rü le te

ha*

Ter més át lag Át lag ár

Tárgy évi
ho zam ér ték

(B×C×E)
Ft

Re fe ren cia
 ho zam ér ték

(B×D×F)
Ft

Ho zam ér ték-csök ke nés

Szá mí tott 
kár eny hí tõ 

jut ta tás 
össze ge

K=I
Ft

Le vo nás ra ke rü lõ té te lek Igé nyel he tõ 
kár eny hí té si 

jut ta tás 
össze ge

N=0,8
[K–(L+M)]***

N=0,9
[K–(L+M)]****

Ft

Tárgy év
kg/ha*

Elõ zõ há rom
ele mi kár-men tes 

évi ada tok
kg/ha*

Tárgy évi
ada tok
Ft/kg

Elõ zõ há rom 
ele mi kár-men tes 

évi ada tok
Ft/kg

(H–G)
Ft

(H–G)×100 H
%

A biz to sí tó ál tal
ki fi ze tett 
kár té rí tés
 össze ge

Ft

A ho zam ki esés
mi att ke let ke zett 

költ ség-
meg ta ka rí tás
össze ge**

Ft

A B C D E F G H I J K L M N

– ipa ri alma –

– ét ke zé si alma

– kör te

– cse resz nye

– meggy

– szil va és ring ló

– sár ga ba rack

– õszi ba rack

– nek ta rin

– kösz mé te

– ri bisz ke, pi ros,
  fe hér

– ri bisz ke, fe ke te

– sza mó ca

– cse me ge szõ lõ

– bor szõ lõ

– dió

Gyü mölcs fé lék
össze sen:

   * A te rü le ti ada to kat (ha) két ti ze des jegy pon tos ság gal, a súly ada to kat (kg) és a ter més át la go kat (kg/ha) egész ér ték re ke re kít ve kell ki töl te ni.

  ** Gyü mölcs fé lék 1 kg ho zam ki esé se ese tén 1,31 Ft, szõ lõ 1 kg ho zam ki esé se ese tén 4,97 Ft.

 *** Az EU Bi zott ság 1857/2006/EK ren de le te 11. cikk elõ írása ér tel mé ben a brut tó tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a be kö vet ke zett jö ve de lem csök ke nés 80%-át.

**** Az EU Bi zott ság 1857/2006/EK ren de le te 11. cikk elõ írása ér tel mé ben az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok ese té ben a ked ve zõt len adott sá gú te rü -
le tek és az azok hoz tar to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM ren de let ha tá lya alá tar to zó te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü le tén lévõ ter mõ te rü le tek ese té ben a brut tó tá mo ga tá si in ten zi tás
nem ha lad hat ja meg a be kö vet ke zett jö ve de lem csök ke nés 90%-át.



3. Nyi lat ko zat:

3.1. Ezú ton be je len tem igé nye met a 2007. évi fa gyok okoz ta ká rok  miatt a 2007. év ben ta va szi fagy kárt szen ve dett
me zõ gaz da sá gi ter me lõk kár eny hí té sé hez biz to sí tan dó több let tá mo ga tás fel té te le i rõl  szóló 113/2007. (X. 10.) FVM ren -
de let sze rint az MVH ál tal ki fi ze ten dõ kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés re, a 2. pont ban rész le te zett, ká ro so dott ül tet vé -
nyek vo nat ko zá sá ban.

3.2. Ki je len tem, hogy a 2007. év ben ta va szi fagy kárt szen ve dett me zõ gaz da sá gi ter me lõk kár eny hí té sé hez biz to sí -
tan dó több let tá mo ga tás fel té te le i rõl  szóló 113/2007. (X. 10.) FVM ren de let alap ján a 2007. évi fa gyok okoz ta ká rok eny -
hí té se cél já ból az MVH ál tal fo lyó sí tott kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés sel vál lalt kö te le zett sé ge ket, úgy mint

a) az ül tet vé nyek ápo lá si mun ká i nak rend ben tör té nõ el vég zé sét, an nak do ku men tá lá sát,

b) a kárt szen ve dett te rü le ten az ül tet vény mû ve lé si mód leg alább 2008. de cem ber 31-ig tör té nõ fenn tar tá sát, ide ért ve
a kor sze rû sí tést vagy új ra te le pí tést is,

c) a b) pont sze rin ti idõ pon tig meg ter melt ter mé kek  piaci ér té ke sí té sé nek szám lá val/nyug tá val/fel vá sár lá si jeggyel
tör té nõ iga zo lá sát

a 2. pont ban meg adott ter mõ te rü le tek vo nat ko zá sá ban ma gam ra néz ve kö te le zõ nek is me rem el, és azo kat a meg sza bott
idõ tar tam alatt fo lya ma to san tel je sí tem.

3.3. A 2007. évi fagy ká rok kal össze füg gés ben

a) ked vez mé nyes hi telt vet tem igény be,

b) ked vez mé nyes hi telt nem vet tem igény be.

(A kí vánt rész alá hú zan dó.)

A fel vett hi tel tá mo ga tás tar tal má ról ki ál lí tott pénz in té ze ti iga zo lás má so la tát mel lé ke lem.

3.4. A 2007. évi fagy ká rok kal össze füg gés ben

a) de mi ni mis tá mo ga tást nem vet tem igény be,

b) ......................... Ft össze gû de mi ni mis tá mo ga tást vet tem igény be.

(A nem kí vánt rész át hú zan dó.)

(Mel lék le tek)

Kelt: ............................... 2007. ................ hó .... nap

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

ké rel me zõ alá írá sa

Zá ra dék

A jog sza bály ál tal elõ írt mel lék le te ken be nyúj tott kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí tés igény lé sé hez meg adott ada tok va -
ló di sá gát el len õriz tem, amely nek alap ján a kár eny hí té si jut ta tás-ki egé szí té si igény jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sát

a) ja va so lom,

b) ..................................................................................
     mi att nem ja va so lom.

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szer ve
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

114/2007. (X. 10.) FVM
rendelete

a Nagy-Somlói borvidék védett eredetû borairól  szóló
12/2006. (II. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont -
já ban és 2.  §-ának 26. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Nagy-Som lói bor vi dék vé dett ere de tû bo ra i ról  szóló
12/2006. (II. 3.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § A vé dett ere de tû bor csak a Nagy-Som lói bor vi dék
Som ló-he gyi kör ze té ben, Bor ször csök, Doba, Som ló je nõ,
Som ló szõ lõs, va la mint Som ló vá sár hely te le pü lé se ken lé -
te sült ül tet vé nye ken szü re telt szõ lõ bõl ké szít he tõ.”

2.  §

Az R. 9.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A cím kén a bor meg ne ve zé se mel lett fel kell tün tet ni
to váb bá]

„a) a „Som lói Vé dett Ere de tû Bor”, vagy a „Som lói
VEB” meg je lö lést, vagy a „Dist ric tus Hun ga ri cus Cont rol -
la tus Som ló”, vagy a „DHC Som ló” meg je lö lést,”

3.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § A vé dett ere de tû bor elõ ál lí tá sá hoz szü re telt szõ lõ 

szár ma zá si bi zo nyít vá nyát a szü ret nek a hegy köz ség vá -
laszt má nya ál tal meg ha tá ro zott kez dé si idõ pont ja után, a
hely szí nen be csült szõ lõ ter més mennyi sé gé nek és must fo -
ká nak meg ál la pí tá sát köve tõen a hegy bí ró adja ki „Som lói
vé dett ere de tû bor ké szí té sé re al kal mas” meg je lö lés sel.”

4.  §

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

[14.  § (1) A szõ lõ ül tet vény re és a bo rá sza ti üzem re
 vonatkozó nyil ván tar tá sok a kö vet ke zõk:]

„f) a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja
for ga lom ba ho za ta li en ge dé lye, va la mint vizs gá la ti jegy -
zõ köny vei;”

5.  §

Az R. 16.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 10 évig nem vo nat -
koz nak azon szõ lõ ül tet vé nyek re, ame lye ket a ren de let ha -
tály ba lé pé se elõtt te le pí tet tek.”

6.  §

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

7.  §

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

(2) A 2.  § te kin te té ben a ko ráb bi sza bá lyok nak meg fe le -
lõ meg ne ve zé sû cím ke a vé dett ere de tû bor for gal ma zá sá -
nak be fej e zé sé ig hasz nál ha tó.

(3) Az 1–6.  § a ha tály ba lé pést kö ve tõ 3. na pon ha tá lyát
vesz ti. E ren de let 2020. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 114/2007. (X. 10.) FVM rendelethez

[1. szá mú mel lék let
a 12/2006. (II. 3.) FVM ren de let hez]

Bor vi dé ki te le pü lés Dû lõ név

 1. Doba Bá ró tag

 2. Fel sõ hegy al ja

 3. Száz for du ló

 4. Szent Már ton

 5. Vár al ja

 6. Som ló je nõ Ilo na

 7. Som ló szõ lõs Aszó

 8. Bá ró tag

 9. Hegy kút

10. Rag al ja

11. Séd

12. Som ló vá sár hely Apát sá gi

13. Arany hegy

14. Gró fi

15. Gyür

16. Kü kép

17. Se ré tes

18. Ta po só kút



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

115/2007. (X. 10.) FVM
rendelete

a Villányi borvidék védett eredetû borairól  szóló
91/2005. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A Vil lá nyi bor vi dék vé dett ere de tû bo ra i ról  szóló
91/2005. (X. 18.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.)
3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Vil lá nyi vé dett ere de tû clas si cus bort csak bla u bur -
ger, ca ber net franc, ca ber net sa u vig non, char don nay, hárs -
le ve lû, ka dar ka, kék fran kos, ké ko por tó, ki rály le ány ka,
mer lot, olasz riz ling, ot to nel mus ko tály, pi not blanc, pi not
noir, raj nai riz ling, sa u vig non blanc, sy rah, szür ke ba rát,
tra mi ni, zen gõ, zöld vel te li ni és zwe i gelt szõ lõ faj ták ból le -
het ké szí te ni.”

2.  §

Az R. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § A vil lá nyi vé dett ere de tû pre mi um bor alap anya -

gá ul szol gá ló szõ lõ nek leg alább az aláb bi ér té ket kell el -
ér ni:

a) 20,0 MM°: ca ber net franc, ca ber net sa u vig non, hárs -
le ve lû, mer lot, raj nai riz ling, sa u vig non blanc, tra mi ni;

b) 19,0 MM°: kék fran kos, olasz riz ling, pi not noir,
 syrah, zwe i gelt;

c) 18,5 MM°: char don nay;
d) 18,0 MM°: ot to nel mus ko tály;
e) 17,5 MM°: ka dar ka, ké ko por tó.”

3.  §

Az R. 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A vil lá nyi vé dett ere de tû bor szõ lõ fel dol go zá -

sá ra és bo rá sza ti tech no ló gi á já ra a meg ha tá ro zott ter mõ -
hely rõl szár ma zó mi nõ sé gi bo rok ra irány adó jog sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni, az e ren de let ben meg ha tá ro zott el té ré -
sek figye lembe véte lével.

(2) Fél édes, édes, fél szá raz bo ro kat csak ter mé sze tes
érés bõl szár ma zó szõ lõ bõl, ki zá ró lag hárs le ve lû, ot to nel
mus ko tály, il let ve tra mi ni faj ták ból le het ké szí te ni.

(3) A vil lá nyi vé dett ere de tû bo rok nem éde sít he tõ ek.
(4) A pre mi um vö rös bo ro kat fa hor dó ban kell ér lel ni

leg alább 1 évig, ka dar ka, va la mint ké ko por tó faj ták ese té -
ben leg alább 6 hó na pig.”

4.  §

Az R. 8.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A bi zott ság 50 tagú. A ta go kat a Vil lá nyi Bor vi dék
Hegy köz sé gi Ta ná csa vá laszt ja egy nap tá ri évre. A bi zott -
ság tag jai kö zül 40 fõt a bor vi dé ki ter me lõk vagy a hegy -
köz sé gi (hegy köz sé gi ta ná csi) tiszt ség vi se lõk kö zül kell
meg vá lasz ta ni.

(3) A bi zott ság tit ká ri fel ada ta it a Vil lá nyi Bor vi dék
Hegy köz sé gi Ta ná csá nak tit ká ra lát ja el. A bi zott sá got a
tit kár hív ja össze, szer ve zi an nak mun ká ját, de a bí rá lat ban 
nem vesz részt.”

5.  §

Az R. 9.  §-ának (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A bor meg ne ve zé sét an nak hasz ná la ta elõtt a Vil lá -
nyi Bor vi dék Hegy köz sé gi Ta ná csá nak be kell je len te ni. A 
Vil lá nyi Bor vi dék Hegy köz sé gi Ta ná csa a vé dett ere de tû
bo rok meg ne ve zé sé re hasz nált ki fe je zé sek rõl nyil ván tar -
tást ve zet.

(5) A sza bá lyos (fek te tett vagy ál lí tott négy zet lap,
vagy tég la lap ala kú) cím kék ese té ben a cím ke jobb alsó
sar ká ba a vil lá nyi vé dett ere de tû bo rok jel ké pét, a ma -
gyar ki ke rics (Col chi cum hun ga ri cum) nö vény rõl ké -
szült, a 2. szá mú mel lék let sze rin ti gra fi kát kell el he -
lyez ni. A gra fi ka kap cso ló dik a „Dist ric tus Hun ga ri cus
Cont rol la tus Vil lány” szin tén kö te le zõ en fel tün te tés re
ke rü lõ szö veg rész hez, amely a logo kül sõ ket tõs kö ré -
ben a 2. szá mú mel lék let sze rint fog lal he lyet. Sza bály -
ta lan for má jú (té pett alsó szé lû, rom bo id, sar ká ra ál lí tott 
négy szög ala kú, ová lis stb.) cím ke ese tén a ma gyar ki -
ke rics gra fi kát a cím ke for má já tól füg gõ en, de an nak
alsó har ma dá ban kell el he lyez ni. A ma gyar ki ke rics gra -
fi kát az adott cím ké vel har mo ni zál tan (szín, be tû tí pus
hasz ná la ta) kell el ké szí te ni és el he lyez ni. A „DHC
 Villány” jel ké pé ül szol gá ló logo gra fi kai meg je le né se
leg alább 2,0 cm, leg fel jebb 3,0 cm át mé rõ jû le het.

(6) A vil lá nyi vé dett ere de tû bo ro kat csak üveg be pa -
lac koz va le het for ga lom ba hoz ni. Ez alól ki vé telt ké pez -
nek az adott ter mõ he lyen be lül a ter me lõ ál tal, sa ját pin -
cé jé ben, hely ben fo gyasz tás ra ér té ke sí tett sa ját ter me lé -
sû bo rai. A vil lá nyi vé dett ere de tû pre mi um bort csak a
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vil lá nyi bor vi dék te rü le tén vagy an nak ha tá rá tól szá mí -
tott 35 km-es kör ze té ben, a Vil lá nyi Bor vi dék Hegy köz -
sé gi Ta ná csa ál tal nyil ván tar tás ba vett pa lac ko zó ban le -
het pa lac koz ni.”

6.  §

Az R. 13.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„13.  § A szõ lõ ter me lõk a 12.  §-ban meg ha tá ro zott nyil -
ván tar tá so kat az egyéb nyil ván tar tá sok kal együtt kö te le -
sek meg õriz ni leg alább 5 évig, vagy az utol só for ga lom ba
ho za tal nap já tól szá mí tott 1 évig, és azt az el len õr zést vég -
zõ szer vek nek ké rés re be mu tat ni, il let ve a nyil ván tar tá sok -
ból ada tot szol gál tat ni a Vil lá nyi Bor vi dék Hegy köz sé gi
Ta ná csa ré szé re.”

7.  §

Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 4.  §-ban meg ha tá ro zott mû ve lés mó dok mel lett a
ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15 évig a szõ lõ ül tet vény
mû ve lés mód ját te kint ve egyes füg göny, GDC, syl voz, mo -
ser féle mû ve lés mód is le het, amennyi ben a szõ lõ ül tet -
vényt a ren de let ha tály ba lé pé se elõtt te le pí tet ték.”

8.  §

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

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

9.  §

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

(2) Az 5.  § te kin te té ben a ko ráb bi sza bá lyok nak meg fe -
le lõ je lö lé sû cím ke a vé dett ere de tû bor for gal ma zá sá nak
be fe je zé sé ig hasz nál ha tó.

(3) A 7.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat elsõ íz ben a
2008-ban szü re telt bo rok ra vo nat ko zó an kell al kal maz ni.

(4) Az 1–8.  § a ha tály ba lé pést kö ve tõ 3. na pon ha tá lyát
vesz ti. E ren de let 2020. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

1. számú melléklet
a 115/2007. (X. 10.) FVM rendelethez

[1. számú melléklet
a 91/2005. (X. 18.) FVM rendelethez]

A Villányi borvidék dûlõinek listája

Bor vi dé ki te le pü lés Dû lõ név

 1. Bis se Szõ lõ hegy

 2. Csar nó ta Jó zsef-hegy

 3. Os to ros

 4. Bok jó

 5. Cser

 6. Cser al ja

 7. Cser kõ

 8. Csi kor gó-er dõ

 9. Far kas ve rem

10. Ger zsó

11. Hegy al ja

12. Hosszó föld

13. Im re völgy

14. Li get

15. Li get al ja

16. Tö me lik

17. Har kány De rék al ja

18. Diá szó

19. Kis hegy

20. Szi lágy

21. Ten ke si szõ lõ

22. Te re hegy

23. Kis tót fa lu Átai-hegy

24. Csi csó-hegy

25. Ó fa lu

26. Si mon-hegy

27. Szõ lõs kert

28. Temp lom fö lött

29. Már fa De rék al ja

30. Diás

31. Hegy al ja

32. Sik lós Akasz tó fa

33. Csuk ma

34. Gom bás

35. Gön tér-Hi deg kút

36. Ku bi na

37. Ma kár

38. Me leg máj

39. Szõ lõ kal ja

9746 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/135. szám



Bor vi dé ki te le pü lés Dû lõ név

40. Sztán kó út

41. Vá ros hegy

42. Alsó kö ves föld

43. Cse pe li árok

44. Diá szó

45. Fel sõ kö ves föld

46. Gön tér

47. Ken der föld

48. Ko pá csi hát

49. Kö ves föld

50. Kö zép völgy

51. Macs ka lyuk

52. Nagy árok

53. Nagy-hegy

54. Sza bol csi árok

55. Zu há nya

56. Sza va Hegy al ja

57. Hegy te tõ

58. Os to ros

59. Tu rony Alsó avas

60. Kis cser

61. Mész fej

62. Sáta

63. Szi get

64. Szõ lõ hegy

65. Hegy szent már ton Cser-hegy

66. Ke rek-hegy

67. Kö ves-hegy

68. Nagy-hegy

69. Kis har sány Bo cor

70. Gesz te nyés

71. Haj dús

72. Hár sas

73. Hu nya di-dû lõ

74. Ken der föld

75. Kos suth La jos-dû lõ

76. Nagy har sány Do bo gó

77. Domb

78. Fe ke te-hegy

79. Ko pár

80. Kon koly-dû lõ

81. Re me te

82. Vár er dõ

83. Ör dög-árok

84. Fenn sí ki-szõ lõk

Bor vi dé ki te le pü lés Dû lõ név

85. Nagy tót fa lu Man do lás

86. Pil lan gó-dû lõ

87. Ve re bes-rét

88. Gom bás

89. Tüs kés

90. Haj dús

91. Pal ko nya We in gar ten

92. Vil lány Agan csos

93. Csil lag-völgy
(Sterns tal)

94. Har sá nyi út fe lett

95. Jam mert hal

96. Som sich

2. számú melléklet
a 115/2007. (X. 10.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet
a 91/2005. (X. 18.) FVM rendelethez]

A villányi védett eredetû borok címkéjén
kötelezõen használatos magyar kikerics grafika

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

116/2007. (X. 10.) FVM
rendelete

a Duna Borvidéki Régió szabályzatáról  szóló
10/2006. (II. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004.
évi XVIII. tör vény 2.  §-ának 5. pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)

2007/135. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9747



Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Duna Bor vi dé ki Ré gió sza bály za tá ról  szóló 10/2006.
(II. 3.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-ának he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § Új ül tet vény lé te sí té se kor csak a hek tá ron kén ti
3300 vagy en nél na gyobb tõ ke szá mú ül tet vény ter mé se
hasz nál ha tó m.t. mi nõ sé gi bor ké szí té sé re.”

2.  §

Az R. 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § Duna Bor vi dé ki Ré gió, Duna Bor ré gió, Du nai,

 illetve Duna meg je lö lés sel a Duna Bor ré gió te rü le tén ter -
mett, a 4.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fel so rolt
szõ lõ faj ták ter mé sé bõl elõ ál lí tott m.t. mi nõ sé gi bor hoz ha -
tó for ga lom ba.”

3.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
és a ha tály ba lé pést kö ve tõ 30. na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

117/2007. (X. 10.) FVM
rendelete

egyes növényegészségügyi vizsgálatok
költségeinek támogatásáról

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 (a továb biak ban: Tv.) 81.  §-a (4) be kez dé sé ben fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja a mi nõ sé gi és ma gas bi o ló gi ai ér té kû
ve tõ mag- és sza po rí tó anyag- elõ ál lí tás, va la mint a nö vé nyi 

faj ta fenn tar tás nö vény egész ség ügyi biz ton sá gá nak nö -
velése.

A támogatás jellege

2.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val
fog lal ko zó 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 és a 70/2001/EK
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i
1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let 10. cik ke sze rin ti tá mo -
ga tás nak mi nõ sül.

(2) Az e ren de let ben meg ál la pí tott mér ték ben és fel té -
te lek sze rint vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ
igény be

a) a szán tó föl di, ker té sze ti és en ge dé lyes fa is ko lai ve -
tõ mag ter mesz tés re és sza po rí tó anyag-elõ ál lí tás ra, va la -
mint – az er dé sze ti cse me te ker tek ki vé te lé vel – faj ta fenn -
tar tás ra igény be vett te rü le tek után a nö vény egész ség ügyi
fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
7/2001. (I. 17.) FVM ren de let 9. szá mú mel lék le té nek
1–10. pont ja,

b) a gyü mölcs sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga -
lom ba ho za ta lá ról  szóló 64/2004. (IV. 27.) FVM ren de let
7. és 8. szá mú mel lék le te,

c) a szõ lõ sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról, mi nõ sí té sé -
rõl és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 87/2006. (XII. 28.)
FVM ren de let 8. szá mú mel lék le te

alap ján meg ha tá ro zott nö vény egész ség ügyi vizs gá la tok -
hoz [a továb biak ban a)–c) pon tok együtt: tá mo ga tott nö -
vény egész ség ügyi szol gál ta tás].

A támogatási jogosultság

3.  §

(1) Tá mo ga tott nö vény egész ség ügyi szol gál ta tást ve het
igény be az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, aki/amely

a) meg fe lel a 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 I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott a mik -
ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok Bi zott ság ál tal el fo ga dott
meg ha tá ro zás nak;

b) nyi lat ko zik arra vo nat ko zó an, hogy

ba) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
el já rás alatt, il let ve ter mé sze tes sze mély ese té ben nem áll
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gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si el -
já rás alatt,

bb) nincs le járt köz tar to zá sa,
bc) nincs költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény -

be vé te le  miatt jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to -
zá sa.

(2) A tá mo ga tott szol gál ta tás igény be vé te lé nek to váb bi
fel té te le, hogy az el vég zett vizs gá lat a nö vény egész ség -
ügyi al kal mas sá got iga zol ja.

(3) Tá mo ga tás ra a ha tó sá gi nö vény egész ség ügyi vizs -
gá la tot el vég zõ me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal), va la mint a Me zõ gaz da -
sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja (a továb biak ban:
Köz pont; Köz pont és Hi va tal a továb biak ban együtt: szol -
gál ta tó) jo go sult.

A támogatás forrása és mértéke

4.  §

(1) A tá mo ga tás for rá sa a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je -
ze ti ke ze lé sû Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo ga tá sok
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la, szá ma: 10032000-
01220191-51200002.

(2) Az éves tá mo ga tá si ke ret leg fel jebb 150 mil lió Ft.

(3) A tá mo ga tás mér té ke a nö vény vé del mi igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM ren -
de let 3. szá mú mel lék le te I. fe je ze té nek 1–7. pont já ban és
a III. fe je ze té ben meg ha tá ro zott vizs gá la tok szol gál ta tá si
dí já nak 80 szá za lé ka.

(4) A szol gál ta tó a tá mo ga tott nö vény egész ség ügyi
szol gál ta tást igény be vevõ ré szé re az el vég zett szol gál ta -
tás ról szám lát ál lít ki, amely té te le sen tar tal maz za a nö -
vény egész ség ügyi szol gál ta tás meg ne ve zé sét, el len ér té -
két, va la mint a szol gál ta tás el len ér té ké nek tá mo ga tás tar -
tal mát.

(5) Tá mo ga tás csak a ren de let hatályba lépését köve tõen 
ki ál lí tott szám lák alap ján igé nyel he tõ.

Támogatott szolgáltatás igénybevételi
kérelem

5.  §

(1) Az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti, a tá mo ga -
tott szol gál ta tás ban való rész vé tel re irá nyu ló ké rel met a
ké rel me zõ la kó he lye/szék he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes 
Hi va tal hoz kell be nyúj ta ni a nö vény egész ség ügyi fel ada -
tok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001.
(I. 17.) FVM ren de let 9. mel lék le té ben meg ha tá ro zott be -

je len té si idõ pon to kig. A 2007. évre vo nat ko zó ké rel mek
va la mennyi vizs gá lat ese té ben 2007. ok tó ber 31-ig nyújt -
ha tók be.

(2) Amennyi ben a Hi va tal az 1. szá mú mel lék let sze rin ti 
ké rel met el fo gad ja, úgy a ter me lõ nek a vizs gá la ti díj ról ki -
ál lí tott szám la össze gét a tá mo ga tás mér té ké vel csök ken -
tet ten kell meg fi zet nie.

(3) A tá mo ga tá si ke ret ki me rü lé se ese tén a szol gál ta tást
igény be vevõ kö te les a szám la tel jes össze gét a szol gál ta -
tást vég zõ nek ki fi zet ni.

Kifizetési kérelem

6.  §

(1) A ki ál lí tott szám lák ról a Hi va tal nyil ván tar tást ve -
zet, és havi rend sze res ség gel össze sí tést ké szít, ame lyet a
tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap ti zen ötö dik nap já ig a Köz -
pont nak meg küld. Az össze sí tés hez a ki ál lí tott szám lák
má so la ta it is csa tol ni kell.

(2) A Hi va tal ada tai alap ján a vizs gá la ti dí jak ter me lõk -
nek fel nem szá mí tott össze gé rõl (a továb biak ban: költ sé -
gek) a Köz pont or szá gos össze sí tést (a továb biak ban: ki fi -
ze té si ké re lem) ké szít a 2. szá mú mel lék let sze rin ti for má -
ban, és iga zol ja a Hi va tal költ sé ge it.

(3) A Köz pont a ki fi ze té si ké rel met ha von ta, a tárgy hó -
na pot kö ve tõ hó nap utol só nap já ig meg kül di a Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) 
Köz pon ti Hi va ta la ré szé re. A ki fi ze té si ké re lem hez csa tol -
ni kell a ki ál lí tott szám lák má so la ta it.

(4) A be nyúj tott ki fi ze té si ké re lem tel jes sé gé nek el len -
õr zé sét köve tõen az MVH a tá mo ga tás ról – a 4.  § (2) be -
kez dé sé ben rög zí tett mér té kig – dön tést hoz. A dön tés jog -
erõ re emel ke dé sét köve tõen az MVH in téz ke dik a mi nisz -
té ri um költ ség ve té si el szá mo lá so kért fe le lõs szer ve ze ti
egy sé ge felé a ki fi ze té sek hez szük sé ges tá mo ga tás ren del -
ke zés re bo csá tá sá ról. A ki fi ze tést az MVH a 4.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la ter hé re a 10032000-00287560-00000017 Ag rár tá -
mo ga tá sok le bo nyo lí tá si szám lá ról a for rás ren del ke zés re
bo csá tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül tel je sí ti.

(5) A mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá ról az MVH ren del ke zé sé re bo csá -
tott for rá sok fel hasz ná lás ról, a költ ség ve té si szer vek re vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ írt mó don, az MVH a tárgy -
hó na pot kö ve tõ hó nap 8-áig, ana li ti kus nyil ván tar tá sa
alap ján, fõ köny vi köny ve lé si fel adást ké szít a miniszté -
rium költ ség ve té si el szá mo lá so kért fe le lõs szer ve ze ti egy -
sé ge szá má ra.
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Tájékoztatás

7.  §

(1) Az adott tá mo ga tá si cél ra ki fi ze tett összeg rõl az
MVH Köz pon ti Hi va ta la ha von ta tá jé koz ta tást küld a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter nek, aki a for rás
ki me rü lé se ese tén a Tv. 78.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint jár el.

(2) E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok ra vo nat ko -
zó an az 1857/2006/EK ren de let 20. cikk (2) be kez dé se
sze rin ti nyil ván tar tást az MVH Köz pon ti Hi va ta la ve ze ti,
és a nyil ván tar tás alap ján – ké re lem re – a Bi zott ság ré szé re 
meg ad ja a kért in for má ci ó kat.

Ellenõrzés, jogkövetkezmények

8.  §

(1) Utó la gos el len õr zés vég zé sé re a Hi va tal, va la mint a
Köz pont jo go sult.

(2) Amennyi ben az el len õr zés so rán be bi zo nyo so dik,
hogy a szol gál ta tás hoz kap cso ló dó tá mo ga tást jo go su lat la -
nul vet ték igény be, ar ról az el len õr zést vég zõ ha tá ro za tot
hoz, amely rõl ér te sí ti az MVH Köz pon ti Hi va ta lát is.

(3) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást az MVH
10032000-00287560-00000031 szá mú, Sza bály ta lan sá -
gok le bo nyo lí tá si szám lá já ra kell meg fi zet ni.

Záró rendelkezések

9.  §

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

10.  §

E ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz -
da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó 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 és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá gi ren -
de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si prog ra mot tar tal maz.

11.  §

A nö vény vé del mi igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 
165/2004. (XI. 22.) FVM ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ
(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Amennyi ben a díj fi ze tés re kö te le zett sze mély kü -
lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint tá mo ga tott szol gál ta tás 
igény be vé te lé re jo go sult, ak kor a tá mo ga tás mér té ké vel
csök ken tett össze gû dí jat kell meg fi zet nie.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelethez

KÉRELEM

támogatott növényegészségügyi vizsgálatokban való részvételre
.............. évben

Be nyúj tás he lye: a ké rel me zõ la kó he lye/szék he lye sze rint ille té kes me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

1. A ügy fél ada tai:
  (Azt az adó igaz ga tá si szá mot kell be ír ni, amely re a tá mo ga tást igény li!)

  Ügy fél neve: ................................................................................................................. Tel.: ....................................

  Ügy fél re giszt rá ci ós szá ma: 

  Adó szá ma:   

  Adó azo no sí tó jele: 

  Õs ter me lõi iga zol vány szá ma: 

  La kó hely/szék hely címe:  ............................................ (hely ség) ............................. út/utca/tér ...... hsz.

  Le ve le zé si címe:  .......................................................... (hely ség) ............................. út/utca/tér ...... hsz.

  Fe le lõs ve ze tõ neve: ...................................................................................................... Tel.: ....................................

  Fe le lõs ügy in té zõ neve: ................................................................................................. Tel.: ....................................



2. A kis- és kö zép vál lal ko zás meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges ada tok:

  (elõ zõ évi be szá mo ló/be val lás alap ján, il let ve új on nan ala kult vál lal ko zá sok ese té ben ter ve zett)

  Fog lal koz ta tott lét szám (éves át lag lét szám): .............................................................................................................fõ

  Éves for ga lom: ...................................................................................................................................................ezer Ft

  Éves mér leg fõ összeg: ........................................................................................................................................ezer Ft

  Vál lal ko zás mi nõ sí té se:  mik ro  kis  kö zép

(kö zép vál lal ko zás: ke ve sebb mint 250 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma nem ha lad ja meg az 50 mil lió EUR-t,
és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja meg a 43 mil lió EUR-t;

kis vál lal ko zás: ke ve sebb mint 50 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja
meg a 10 mil lió EUR-t;

mik ro vál lal ko zás: ke ve sebb mint 10 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad -
ja meg a 2 mil lió EUR-t.)

3. A tá mo ga tást

    szán tó föl di  ker té sze ti  en ge dé lyes fa is ko lai

ve tõ mag ter mesz tés re és/vagy sza po rí tó anyag-elõ ál lí tás ra hasz nált te rü let nö vény egész ség ügyi vizs gá la ti tá mo ga tott
szol gál ta tá si dí ja i nak igény be vé te lé hez ké rem.

   (Te gyen X je let a meg fe le lõ meg ne ve zés mel lett lévõ rub ri ká ba!)

4. Nyi lat ko za tok

4.1. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé-
 lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok (a vo nat -
ko  zó rész alá hú zan dó).

4.2. Nyi lat ko zom, hogy le járt köz tar to zá som nincs.

4.3. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs 
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

5. Kö te le zett ség vál la lás

Kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy amennyi ben az el vég zett vizs gá la tok nem iga zol ják a te rü let nö vény egész ség -
ügyi al kal mas sá gát, to váb bá a tá mo ga tá si ke ret ki me rü lé se ese tén, az el vég zett nö vény egész ség ügyi szol gál ta tás
szám la sze rin ti tel jes össze gét a szol gál ta tó ré szé re ki fi ze tem.

Ki je len tem, hogy a ké rel men fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dá tum: ...................................................

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

ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa

2007/135. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9751



2. számú melléklet a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelethez

KIFIZETÉSI KÉRELEM

a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet alapján egyes növényegészségügyi
vizsgálatok költségeinek támogatásához

Be nyúj tó: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja

Szék he lye: 1024 Bu da pest, Ke le ti Ká roly u. 24.

Ügy fél re giszt rá ci ós szá ma: 

Alul írott .................................. az MgSzH el nö ke iga zo lom, hogy a 117/2007. (X. 10.) FVM ren de let alap ján tárgy hó -
nap ban az MgSzH te rü le ti szer vei ál tal el vég zett szán tó föl di, ker té sze ti, en ge dé lyes fa is ko lai és er dé sze ti ve tõ mag ter -
mesz tés re és sza po rí tó anyag-elõ ál lí tás ra hasz nált te rü le tek nö vény egész ség ügyi vizs gá la tok alap ján az aláb bi költ sé gei
me rül tek fel:

Tárgy hó nap: ........... év .......................................... hó nap

Sor -
szám

A tá mo ga tott nö vény egész ség ügyi szol gál ta tást igény be vevõ
Az MgSzH

ál tal ki ál lí tott
szám la szá ma

A szám lán
 sze rep lõ

tá mo gat ha tó
net tó ér ték

(Ft)

Igé nyelt
 összeg

(a tá mo gat ha tó
költ sé gek 80%-a)

(Ft)
neve ügy fél re giszt rá ci ós szá ma

KKV-
stá tu sza*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mind össze sen:

* 1 mik ro; 2 kis; 3 kö zép, a meg fe le lõ kód szá mot kell be ír ni.

Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge: ................................................. Ft.

Bu da pest, ......... év ............................... hó ............ nap

............................................................
MgSzH el nö ke

Mel lék let:

Az el vég zett szol gál ta tá sok ról ki ál lí tott szám lák má so la tai.
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A honvédelmi miniszter
39/2007. (X. 10.) HM

rendelete

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt
objektumokba történõ belépés rendjérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 78.  § (1) be kez dés c) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról
 szóló 1995. évi CXXV. tör vény 10.  § (1) be kez désében,
va la mint a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
 szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meghatározott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke, a mi nisz ter el nök, az
Or szág gyû lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke, az Or -
szág gyû lés Nem zet biz ton sá gi Bi zott sá gá nak, va la mint
Hon vé del mi és Ren dé sze ti Bi zott sá gá nak el nö ke, a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: HM) ál lam tit ká ra a ka to nai nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok (a továb biak ban: KNBSZ-ek) ob jek tu -
ma i ba a sze mély azo nos sá guk iga zo lá sa nél kül jo go sul -
tak a be lé pés re.

(2) A Kor mány (1) be kez dés ben nem em lí tett tag jai, az
Or szág gyû lés Nem zet biz ton sá gi Bi zott sá gá nak, to váb bá
Hon vé del mi és Ren dé sze ti Bi zott sá gá nak al el nö kei, a HM
ka bi net fõ nö ke, va la mint a HM szak ál lam tit ká rai a sze -
mély azo nos sá guk iga zo lá sa nél kül, a KNBSZ-ek mû kö dé -
si rend jé re vo nat ko zó sza bá lyok meg tar tá sá val jo go sul tak
be lép ni a KNBSZ-ek ob jek tu ma i ba.

2.  §

(1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk, az or szág gyû lé si biz -
to sok, to váb bá a HM és a Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ba 
tar to zó hi va tá sos ál lo má nyú ak, köz tiszt vi se lõk és köz al -
kal ma zot tak a be töl tött tiszt sé gü ket, il let ve a jog vi szo nyu -
kat iga zo ló iga zol vá nyuk fel mu ta tá sa és el len õr zé se után,
a lá to ga tás cél já nak meg je lö lé sé vel, a KNBSZ-ek mû kö -
dé si rend jé re vo nat ko zó sza bá lyok meg tar tá sá val lép het -
nek be a KNBSZ-ek ob jek tu ma i ba.

(2) Az 1.  §-ban  meg je lölt sze mé lyek, va la mint az or -
szág gyû lé si kép vi se lõ és az or szág gyû lé si biz tos be lé pé sét
a KNBSZ-ek köz pon ti ügye le ti szol gá la ta – en nek hi á nyá -
ban az érin tett biz ton sá gi tiszt – je len ti az ille té kes fõ igaz -
ga tó nak.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyek a KNBSZ-ek ob -
jek tu ma i nak te rü le tén csak kí sé rõ vel köz le ked het nek, fel -
ada ta i kat meg fe le lõ el len õr zés mel lett vé gez he tik.

3.  §

(1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõ, il letve az or szág gyû lé si
biz tos írá sos, in do kolt ké rel mé re a KNBSZ-ek fõ igaz ga tói
az egyes, kü lön le ges cé lok ra szol gá ló he lyi ség be, te rü let -
rész re – így kü lö nö sen a fegy ver szo bá ba, a biz ton sá gi,
ener gia el lá tó és szá mí tás tech ni kai köz pon tok ba, a mi nõ sí -
tett adat ke ze lés re, va la mint a spe ci á lis esz kö zök el he lye -
zé sé re és a rejt jel te vé keny ség el lá tá sá ra szol gá ló he lyi sé -
gek be – tör té nõ be lé pés hez, az or szág gyû lé si kép vi se lõ,
 illetve az or szág gyû lé si biz tos ré szé re írás ban, egye di be -
lé pé si en ge délyt ad nak ki.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az adat vé -
del mi biz tos en ge dély nél kül lép het be azok ba a helyisé -
gekbe, ahol olyan ada tok ke ze lé se fo lyik, ame lyek be – kü -
lön tör vény alap ján – be te kint het.

4.  §

A KNBSZ-ek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai és köz al kal -
ma zott jai szol gá la ti, il let ve köz al kal ma zot ti iga zol vá nyuk
fel mu ta tá sá val, a KNBSZ-ek mû kö dé si rend jé re vo nat ko -
zó sza bá lyok meg tar tá sá val lép het nek be a mun kál ta tó
KNBSZ ob jek tu ma i ba.

5.  §

(1) Az 1–2.  §-ban nem em lí tett sze mé lyek a fõ igaz ga tók 
vagy az ál ta luk fel ha tal ma zott sze mély en ge dé lye alap ján,
a KNBSZ-ek mû kö dé si rend jé re vo nat ko zó sza bá lyok
meg tar tá sá val lép het nek be a KNBSZ-ek ob jek tu ma i ba.

(2) A KNBSZ-ek mû kö dé sé nek za var ta lan sá ga és te vé -
keny sé gé nek el lá tá sa ér de ké ben szük sé ges, mun ka idõn túli,
ese ti be lép te té sek rõl az ille té kes fõ igaz ga tók ál tal fel ha tal ma -
zott szer ve zet vagy ügye le ti szol gá lat gon dos ko dik.

6.  §

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

(2) Ha tá lyát vesz ti a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok ob jek tu ma i ba tör té nõ be lé pés rend jé rõl  szóló 2/1997.
(I. 10.) HM ren de let, va la mint a ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ob jek tu ma i ba tör té nõ be lé pés rend jé rõl  szóló
2/1997. (I. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/2007.
(V. 21.) HM ren de let. Ez a be kez dés a ren de let hatályba -
lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

27/2007. (X. 10.) ÖTM
rendelete

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
elõirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget

létrehozó Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdés
hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
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, va la -
mint az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény
59.  § (10) 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 pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya a Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív
Prog ram elõ irány za tá ból nyúj tott, az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó Szer zõ dés 87. cikk (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá
tar to zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ra, ke ze lé sé re, mû köd -
te té sé re ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) alap ku ta tás: 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 ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint ér tel me zen dõ;

b) 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 1.  §-ának 5. pont ja sze rin ti cse kély össze gû
 (de mi ni mis) tá mo ga tás (a továb biak ban: tá mo ga tás);

c) in du ló be ru há zás: a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
nem ze ti re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról  szóló 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben
meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

d) ipa ri ku ta tás: a 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben
meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

e) 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 70/2001/EK bi zott -
sá gi ren de let I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott vál lal ko zá -
sok va la me lyi ké nek;

f) kí sér le ti fej lesz tés: a 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

g) lé te sít mény fel vá sár lá sa: in du ló be ru há zás nak mi -
nõ sül, és az 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

h) nagy be ru há zás: az az in du ló be ru há zás, amely hez
kap cso ló dó an az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken leg -
alább 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg; en nek
meg ha tá ro zá sa kor több be ru há zá si pro jek tet egyet len be -
ru há zá si pro jekt nek kell te kin te ni, ha azok egy vagy több
vál la lat ál tal egy há rom éves idõ sza kon be lül ki vi te le zett
in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan mó don kom bi -
nált ál ló esz kö zök re vo nat koz nak, az zal, hogy an nak meg -
ál la pí tá sa kor, hogy az in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt -
ha tat lan-e, a tech ni kai, funk ci o ná lis és stra té gi ai kap cso la -
to kat, va la mint a köz vet len föld raj zi kö zel sé get kell figye -
lembe ven ni, és a  gaz da sá gi oszt ha tat lan sá got a tu laj don -
vi szo nyok tól füg get le nül kell ér té kel ni;  az eu ró ra való át -
szá mí tás ra, to váb bá a tá mo ga tás oda íté lé sé nek idõ pont ja -
kor ér vé nyes árak és ár fo lyam, il let ve azon nagy be ru há zá -
si pro jek tek ese té ben, ame lyek nek – a 85/2004. (IV. 19.)
Korm. ren de let sze rin ti – egye di be je len té se szük sé ges, a
be je len tés idõ pont ja kor ér vé nyes árak és ár fo lyam al kal -
ma zan dó;

i) 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 
[a 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 ról  szóló 
bi zott sá gi köz le mény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 al pont ja
sze rin ti ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás];

j) re fe ren cia rá ta: 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 az EK Szer zõ dés 93. cik ké nek al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 
659/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról  szóló, 2004. 
áp ri lis 21-i 794/2004/EK bi zott sá gi ren de let 9. cik ke ha tá -
roz meg;

k) 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 összeg, va la mint az Ön kor mány za -
ti EU Ön erõ Alap ból nyúj tott tá mo ga tás;

9754 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/135. szám



l) szén: az Egye sült Nem ze tek Eu ró pai Gaz da sá gi
 Bizottsága ál tal a szén te kin te té ben meg ál la pí tott nem zet -
kö zi ko di fi ká ci ós rend szer ér tel mé ben ki vá ló mi nõ sé gû,
kö ze pes mi nõ sé gû és gyen ge mi nõ sé gû A és B cso port ba
so rolt szén;

m) szin ten tar tást szol gá ló esz köz: az az esz köz, amely
a ked vez mé nye zett ál tal már hasz nált tár gyi esz közt, im -
ma te ri á lis jó szá got vált ja ki anél kül, hogy a ki vál tás az elõ -
ál lí tott ter mék, a nyúj tott szol gál ta tás, a ter me lé si, il let ve a
szol gál ta tá si fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé nyez né;

n) 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 ér tel me zen dõ;

o) 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 ér tel me zen dõ.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
elõirányzatok felhasználásának általános céljai

3.  §

(1) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.), az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ámr.), 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
 Európai 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 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 Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram cél -
ja, hogy az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap se gít sé gé -
vel meg te remt se az ak ti vi tás nö ve lé sé nek, az em be ri erõ -
for rá sok fej lesz té sé nek és az eh hez szük sé ges in téz mé nyi
re for mok si ke res meg va ló sí tá sá nak elõ fel té te lét je len tõ fi -
zi kai inf ra struk tu rá lis hát te ret.
 (2) Az ope ra tív prog ram egyik alap ve tõ cél ja, hogy az
or szág ban a hu mán szol gál ta tá sok te rü le te in olyan sze lek -
tív inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek va ló sul ja nak meg, ame -
lyek a szol gál ta tá sok mi nõ sé ge, a szol gál ta tá sok hoz való
hoz zá fé rés te kin te té ben biz to sít ják a leg ki rí vóbb – mind
re gi o ná lis, mind te le pü lés tí pu son kén ti – te rü le ti egyen lõt -
len sé gek föl szá mo lá sát és a mi nõ sé gi hu mán szol gál ta tá -
sok hoz tör té nõ jobb hoz zá fé rést.
 (3) A hu mán köz szol gál ta tá sok ha té kony sá gá nak nö ve -
lé se, át fo gó re form juk elõ se gí té se ke re té ben az ope ra tív
prog ram ki zá ró lag olyan fej lesz té se ket tá mo gat, ame lyek
az érin tett szol gál ta tá sok mi nõ sé gé nek kéz zel fog ha tó ja ví -
tá sa mel lett az új on nan lét re ho zott kor sze rû ka pa ci tá sok

ré vén csök ken tik a rend szer mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá -
nak faj la gos költ sé ge it, nem ró nak ad di ci o ná lis ter he ket az 
ál lam ház tar tás ra.
 (4) A Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram pri o -
ri tá si ten ge lyei az Eu ró pai Unió lissza bo ni stra té gi á já nak
fog lal koz ta tá si cél jai kö zül töb bet köz vet le nül tá mo gat -
nak, több be avat ko zá sa az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv ho ri zon tá lis po li ti ká i ként meg fo gal ma zott szem pon -
tok ér vé nye sü lé sét cél zot tan is se gí ti.
 (5) A fi zi kai be ru há zá sok min den eset ben figye lembe
ve szik a kör nye ze ti, va la mint a pénz ügyi fenn tart ha tó ság
kö ve tel mé nye it.
 (6) 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
4–22.  § alap ján nyújt ha tó ak.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
elõirányzatokból nyújtható állami támogatásnak

minõsülõ támogatások

4.  §

A Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra 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 hasz nál ha tók fel:

a) kor sze rû vál la la ti ku ta tói, kép zé si, szak ma gya kor la ti 
hely ki ala kí tá sa;

b) vál lal ko zá sok és egye te mek, il let ve ku ta tó he lyek
kö zöt ti együtt mû kö dés hez szük sé ges ku ta tás-fej lesz té si és 
in no vá ci ós inf ra struk tú ra fel té te le i nek meg te rem té se, kü -
lö nös te kin tet tel új ter mé kek, tech no ló gi ák, mód sze rek és
al kal ma zá sok ki fej lesz té sé re, ki pró bá lá sá ra al kal mas kör -
nye zet meg te rem té sé re;

c) a ré gi ók ban mû kö dõ ku ta tó he lyek és vál lal ko zá sok
kö zöt ti tech no ló gi at ransz fer fel gyor sí tá sa és fo ko zá sa;

d) a ku ta tás-fej lesz té si ered mé nyek át adá sá ra ké pes in -
no vá ci ós transz fer szol gál ta tá sok (szük sé ges lé te sít mé -
nyek) meg te rem té se;

e) re gi o ná lis já ró be teg-szak el lá tó köz pont ki ala kí tá sa
és fej lesz té se;

f) az ok ta tá si-kul tu rá lis in téz mé nyek kö zöt ti együtt mû -
kö dést szol gá ló inf ra struk tú ra fej lesz té se;

g) kor sze rû ok ta tá si és kul tu rá lis szol gál ta tá so kat, in -
téz mé nyi irá nyí tást, in for má ció áram lást tá mo ga tó in for -
ma ti kai hát tér ki épí té se.

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 -
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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 (a továb biak ban:
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga 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 nyújt ha tó:

a) cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás nyújt ha tó a
4.  § a), e) és f) pont ja alap ján, cse kély össze gû (de mi ni -
mis) tá mo ga tás is nyújt ha tó a 4.  § c) pont ja alap ján, amely -
re a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá -
sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben, va la mint e ren de let
8.  §-ában fog lal tak az irány adók;

b) re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás (a továb biak ban:
be ru há zá si tá mo ga tás) is nyújt ha tó a 4.  § b), d), f) és
g) pont ja i ban meg je lölt jog cí mek alap ján, amely re e ren -
de let 9–15.  §-ában, il let ve a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren -
de let ben, va la mint az 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let -
ben fog lal tak az irány adók, va la mint e ren de let alap ján,
amennyi ben a nagy be ru há zá si pro jek tek nek nyúj tott – az
összes for rás ból szár ma zó – tá mo ga tás tel jes össze ge meg -
ha lad ja azt az össze get, ame lyet az adott ré gi ó ban egy
100 mil lió euró el szá mol ha tó költ ség gel ren del ke zõ be ru -
há zás az ér vé nyes re gi o ná lis be ru há zá si tér kép alap ján
kap hat na, az EK Szer zõ dés 88. cikk (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott el já rás, va la mint a 2007–2013 kö zöt ti idõ -
szak ra vo nat ko zó nem ze ti re gi o ná lis tá mo ga tá sok ról  szóló 
irány mu ta tás (HL C so ro zat 2006/C 54/08) sze rint kell el -
jár ni;

c) 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.  § b) és c) pont já ban meg je lölt jog cí mek
alap ján, amennyi ben ki zá ró lag a ku ta tás-fej lesz té si célú
pro jekt hez kap cso ló dó te vé keny sé gek ré sze sül nek tá mo -
ga tás ban, és amely re e ren de let 16–18.  §-ában, il let ve a
70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak az irány adók;

d) kis- és kö zép vál lal ko zá sok ré szé re ta nács adás ra és
egyéb szol gál ta tá sok ra, te vé keny sé gek re (a továb biak ban: 
KKV tá mo ga tás ta nács adás ra) is nyújt ha tó tá mo ga tás a
4.  § b)–d) pont já ban meg je lölt jog cí mek alap ján, amely re a 
70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben, va la mint e ren de let
19.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek 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 tá mo ga tás tar tal má ról.
 (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 disz kon tál ni.
 (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 ven ni.
 (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 ki hir de té sé -
re, 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 ki fe jez ve.

A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

A támogatás célja

9.  §

(1) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás in du ló be -
ru há zás hoz nyújt ha tó.
 (2) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás csak ak kor
ítél he tõ oda, ha a ked vez mé nye zett még a be ru há zás meg -
kez dé se elõtt a tá mo ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja, és a tá -
mo ga tá si prog ra mot ke ze lõ ha tó ság írás ban meg erõ sí ti,
hogy a – to váb bi rész le tes vizs gá lat tár gyát ké pe zõ – pro -
jekt elv ben meg fe lel az e ren de let ben meg ha tá ro zott jo go -
sult sá gi fel té te lek nek.
 (3) A be ru há zá si tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá nak nö ve lé -
se cél já ból e ren de let be ru há zá si tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó 
elõ írásait a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség hon lap ján is
köz zé kell ten ni.
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A támogatás mértéke

10.  §

(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 a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott mér té ke ket. A tá mo ga tás össze ge a tár gyi vagy im ma -
te ri á lis be ru há zá si költ sé gek alap ján ki szá mí tott tá mo ga -
tás nak a bér költ sé gek alap ján ki szá mí tott tá mo ga tás sal
tör té nõ kom bi ná lá sa ese tén sem ha lad hat ja meg a ré gió
szá má ra meg ál la pí tott fel sõ ha tár ból ere dõ leg ked ve zõbb
össze get.
 (2) 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.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott mér té ket.
 (3) Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor
– szál lí tá si ága zat és nagy be ru há zás ki vé te lé vel –

a) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor a tá mo ga tás in ten -
zi tás 20 szá za lék pont tal,

b) kö zép vál lal ko zás nak, ak kor 10 szá za lék pont tal
nö velt ér té ke a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér ték nek.
 (4) Nagy be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás a
(2) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás

a) 100 szá za lé ka, a je len ér té ken 50 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint össze gig,

b) 50 szá za lé ka, a je len ér té ken 50 és 100 mil lió eu ró -
nak meg fe le lõ fo rint összeg kö zöt ti rész re,

c) 34 szá za lé ka, a je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg fe let ti rész re.

A támogatott beruházás elszámolható költségei

11.  §

(1) A tá mo ga tás irán ti ké re lem az Irá nyí tó Ha tó ság,
 illetve az ál ta la akk re di tált köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal
tör té nõ írá sos vissza iga zo lá sát köve tõen az aláb bi költ sé -
gek szá mol ha tó ak el:

a) a be ru há zás cél ját szol gá ló
aa) tár gyi esz köz nek a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi

C. tör vény (a továb biak ban: Sztv.) 47–48.  §-a, 51.  §-a sze -
rin ti be ke rü lé si ér té ke,

ab) tár gyi esz köz vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor,
ac) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da -

lom, a li cenc és a know-how az Sztv. 47–48.  §-a, 51.  §-a
sze rin ti be ke rü lé si ér té ke, nagy vál lal ko zás nál leg fel jebb
az el szá mol ha tó költ ség 50 szá za lé ká ig (a továb biak ban:
tá mo gat ha tó im ma te ri á lis ja vak);

vagy
b) a be ru há zás üzem be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik év

vé gé ig új on nan lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta -

tott mun ka vál la lók – az Sztv. 79.  §-a sze rint el szá mol ha -
tó – sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sá nak 24 havi össze ge, a
mun ka kör lét re ho zá sá nak nap já tól szá mít va.

 
(2) Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott el -

szá mol ha tó költ sé gek rész le tes fel so ro lá sát a pá lyá za ti do -
ku men tá ció tar tal maz za. A pá lyá za ti do ku men tá ció az el -
szá mol ha tó költ sé gek kö rét az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot tak tól szû keb ben is meg ha tá roz hat ja.

 
(3) Az el szá mol ha tó költ sé get szo ká sos pi a ci áron

kell figye lembe ven ni, ha a ked vez mé nye zett és a vele
kap csolt vál lal ko zá si vi szony ban lévõ sze mély kö zött a
szo ká sos pi a ci ár tól el té rõ áron kö tött szer zõ dés alap ján
me rült fel.

 
(4) A föld te rü let és az épü le tek ki vé te lé vel az esz kö zök

bér le té vel kap cso la tos költ sé ge ket csak ak kor le het figye -
lembe ven ni, ha az pénz ügyi lí zing for má já ban va ló sul
meg, és a szer zõ dés tar tal maz za az esz köz nek a bér le ti idõ -
tar tam le jár ta utá ni meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett -
sé get. Föld te rü let és épü le tek bér lé se ese tén a be ru há zá si
pro jekt be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont ját köve tõen a bér -
let nek nagy vál la la tok ese té ben még leg alább öt évig, míg
KKV-k ese té ben há rom évig kell foly ta tód nia.

12.  §

Nem nyújt ha tó tá mo ga tás az aláb bi költ sé gek re:

a) szin ten tar tást szol gá ló tár gyi esz kö zök be ke rü lé si
ér té ke, il let ve vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;

b) a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett olyan tár gyi esz köz
be ke rü lé si ér té ke, amely nek alap ján az 5.  § sze rin ti ked -
vez mé nye zett, más tár sa ság vagy egyé ni vál lal ko zó ál la mi
tá mo ga tást vett igény be;

c) olyan tár gyi esz köz be ke rü lé si ér té ke, ame lyet a ked -
vez mé nye zett csõd el já rás vagy fel szá mo lás alatt álló tár sa -
ság tól szer zett be;

d) szál lí tá si ága zat ban a szál lí tó be ren de zé sek (gör dü lõ 
esz kö zök) be ke rü lé si ér té ke;

e) a tá mo ga tá si prog ra mot ke ze lõ ha tó ság ál tal a 9.  §
(2) be kez dé se alap ján ki adott írá sos meg erõ sí tést tar tal ma -
zó ok irat kel te elõtt fel me rült költ ség, rá for dí tás;

f) sze mély gép ko csi be ke rü lé si ér té ke;

g) a 11.  § (1) be kez dés a) pont já nak ac) al pont ja sze rin -
ti im ma te ri á lis ja vak be ke rü lé si ér té ke, ha azt a ked vez mé -
nye zett nem ki zá ró lag a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te sít -
mény ben hasz nál ja;

h) nagy vál lal ko zás nál a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett
tár gyi esz köz be ke rü lé si ér té ke, ki vé ve lé te sít mény fel vá -
sár lá sa kor be szer zett tár gyi esz köz vé tel árát, va la mint a
föld te rü let, te lek be ke rü lé si ér té két.
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A beruházási támogatás igénybevételének alapvetõ
feltételei

13.  §

(1) A tá mo ga tott pro jekt kap csán be szer zett esz köz nek
új nak kell len nie, ki vé ve a fel vá sár lás ese tét, vagy
amennyi ben a ked vez mé nye zett KKV.
 (2) Fel vá sár lás, il let ve KKV ál tal vá sá rolt hasz nált esz -
köz tá mo ga tá sa ese tén az ügy let vagy az esz köz vá sár lá sa
ki zá ró lag pi a ci ér té ken tör tén het.
 (3) Ha a tá mo ga tást a tár gyi vagy im ma te ri á lis be ru há -
zá si költ sé gek, il let ve lé te sít mény fel vá sár lá sa ese tén a fel -
vá sár lás költ sé gei alap ján szá mít ják ki, a tá mo ga tás ak kor
ve he tõ igény be, ha a ked vez mé nye zett az el szá mol ha tó
költ sé gek leg alább 25%-át sa ját for rás ból biz to sít ja.
 (4) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett a tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ im ma te ri á lis ja va kat a 
kö te le zõ üze mel te té si idõ szak alatt az érin tett ré gi ó ban
hasz nál ja fel. Nagy vál la la tok ese té ben a 11.  § (1) be kez dés 
a) pont já nak ac) al pont ja irány adó. Az im ma te ri á lis ja vak
csak ab ban az eset ben szá mol ha tó ak el, ha tel je sí tik az
aláb bi fel té te le ket:

a) ki zá ró lag a re gi o ná lis tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te -
sít mény ben hasz nál ha tó ak fel,

b) adott im ma te ri á lis ja vak nál ér ték csök ke né si le írás
al kal ma zan dó,

c) pi a ci fel té te lek mel lett, har ma dik fél tõl kell õket
meg vá sá rol ni,

d) a vál la lat esz kö zei közé kell so rol ni õket, és leg alább 
öt évig,  kis- és kö zép vál lal ko zá sok ese tén há rom évig a re -
gi o ná lis tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te sít mény ben kell ma -
rad ni uk.
 (5) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be és tart ha tó meg,
amennyi ben a ked vez mé nye zett a be ru há zást an nak be fe -
je zé sé tõl, az üzem be he lye zés idõ pont já tól szá mí tott öt
évig, kis- és kö zép vál lal ko zá sok ese tén há rom évig az
érin tett ré gi ó ban fenn tart ja.
 (6) Az (5) be kez dés ben meg fo gal ma zott kö ve tel mény
nem aka dá lyoz za a gyors tech no ló gi ai vál to zá sok  miatt a
meg ha tá ro zott fenn tar tá si idõ szak alatt kor sze rût len né vált 
üzem, il let ve fel sze re lés cse ré jét, amennyi ben a fenn tar tá si 
idõ szak alatt a gaz da sá gi te vé keny ség fenn tar tá sa az érin -
tett ré gi ó ban biz to sí tott. A kor sze rût len né vált üzem, il let -
ve fel sze re lés cse ré jét kö ve tõ fenn tar tá si idõ szak ban a
ked vez mé nye zett az üzem vagy a fel sze re lés cse ré jé re tá -
mo ga tás ban nem ré sze sül het.
 (7) Mun ka hely te rem tést szol gá ló be ru há zás ese tén a tá -
mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy a ked vez mé nye -
zett azo kat az új mun ka he lye ket, ame lyek hez kapcsoló -
dóan az el szá mol ha tó költ sé get a tá mo ga tá si in ten zi tás
szá mí tá sa so rán figye lembe vet te, a be ru há zás be fe je zé sé -

tõl szá mí tott há rom éven be lül hoz za lét re, és min den mun -
ka he lyet leg alább öt évig, KKV-k ese té ben há rom évig,
azaz a kö te le zõ üze mel te té si idõ szak alatt az érin tett ré gi ó -
ban tart sa fenn.
 (8) Mun ka hely te rem tést szol gá ló be ru há zás ese tén a tá -
mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy az új on nan lét -
re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott net tó mun ka vál -
la lói lét szám a ké re lem (pá lyá zat) be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó nap át la gá ban a ked vez mé nye zett nél  közvetlenül tel -
jes mun ka idõ ben al kal ma zott sze mé lyek szá má hoz ké pest
nö ve ked jen. Az új on nan létreho zott mun ka kö rök szá má -
nak meg ál la pí tá sa kor a rész munkaidõs 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.
 (9) Amennyi ben a be ru há zást, il let ve fej lesz tést osz tat -
lan kö zös tu laj don ban álló in gat la non kí ván ják meg va ló sí -
ta ni, a pá lyá zat be fo ga dá sá nak fel té te le a tu laj do nos tár sak
kö zött köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat ba fog lalt hasz ná la ti meg ál la po dás és az ah hoz tar to zó
hasz ná la ti meg osz tás ra vo nat ko zó váz rajz a pá lyá za ti do -
ku men tá ci ó val tör té nõ be nyúj tá sa. A per- és igény men tes -
ség kö ve tel mé nyé nek az osz tat lan kö zös tu laj don azon tu -
laj do ni há nya da vo nat ko zá sá ban kell tel je sül nie, amely a
be ru há zás, fej lesz tés hely szí ne.
 (10) A vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás igény be vé te lé vel 
be szer zett tár gyi esz kö zök az után kö ve té si idõ szak vé gé ig
ki zá ró lag a tá mo ga tá si szer zõ dés ben és a pá lyá zat ban
meg ha tá ro zott cé lok nak meg fele lõen hasz no sít ha tók. Az
elõ irány zat ból tá mo ga tott be ru há zás sal lét re ho zott va -
gyon – amennyi ben az a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye -
zett jé nek tu laj do ná ba ke rül – az Ámr. 89.  §  (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett, a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben fog lalt kö te le zett sé gek le jár tá ig csak a tá mo ga tá si
dön tés ho zó elõ ze tes jó vá ha gyá sá val ide ge nít he tõ el vagy
ad ha tó bér be. Ha az el ide ge ní tés hez a tá mo ga tá si dön tés -
ho zó hoz zá já rult, a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett je
men te sül a tá mo ga tá si összeg vissza fi ze té sé nek kö te le -
zett sé ge alól. Hoz zá já ru lás hi á nyá ban a tá mo ga tá si dön tés
ked vez mé nye zett je kö te les a tár gyi esz köz ér té ké re esõ tá -
mo ga tás idõ ará nyos, ér ték csök ke nés sel kor ri gált, az el ide -
ge ní tés idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat két -
sze re sé vel nö velt össze gét vissza fi zet ni.

14.  §

Nem nyújt ha tó tá mo ga tás

a) a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó nem ze ti
re gi o ná lis tá mo ga tá sok ról  szóló 2006/C 54/08 szá mú
irány mu ta tás (a továb biak ban: irány mu ta tás) I.  mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott acél ipa ri te vé keny ség hez, ki vé ve, ha
a ked vez mé nye zett kis- és kö zép vál lal ko zás és a
70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben vagy en nek he lyé be
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lépõ nor má ban fog lal tak sze rint ré sze sül ál la mi tá mo ga tás -
ban;

b) a ha jó gyár tás hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ról
 szóló ke ret sza bály (2003/C 317/06) 3.1 cik ké nek (11) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny ség hez;

c) az irány mu ta tás ban meg ha tá ro zott szén bá nyá szat -
hoz;

d) az irány mu ta tás II. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
szin te ti kus szál-ipa ri te vé keny ség hez;

e) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra ter mé kek pi a cá nak kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló, 1999. de cem ber 17-i 104/2000/EK ta -
ná csi ren de let sze rin ti ha lá sza ti és ak va kul tú ra te vé keny -
sé get szol gá ló be ru há zá sok hoz, to váb bá ha lá sza ti ter mé -
kek fel dol go zá sát és for gal ma zá sát szol gá ló be ru há zás -
hoz;

f) az 1628/2006/EK ren de let 2. cik ke ér tel mé ben az
EK Szer zõ dés I. mel lék le té ben fel so rolt me zõ gaz da sá gi
ter mé kek el sõd le ges ter me lé sé hez, va la mint a tej és tej ter -
mé kek for gal ma zá sa so rán hasz nált meg ne ve zé sek vé del -
mé rõl  szóló, 1987. jú li us 2-i 1898/87/EGK ta ná csi ren de -
let 3. cik ké nek (2) be kez dé se ér tel mé ben a te jet és tej ter -
mé ket után zó, il let ve he lyet te sí tõ ter mé kek gyár tá sá hoz és
for ga lom ba ho za ta lá hoz;

g) azon pro jek tek hez, ame lyek ese té ben a prog ram 9.  §
(3) be kez dé se sze rin ti, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
hon lap ján való köz zé té te le elõtt me rül tek fel költ sé gek;

h) a szál lí tá si ága zat ban gör dü lõ esz köz vá sár lá sá ra,  in -
du ló be ru há zá sok hoz nyúj tott tá mo ga tás ese tén.

15.  §

A tá mo ga tott pro jek tek meg kez dé se idõ pont já nak az
aláb bi idõ pon tok mi nõ sül nek:

a) épí té si te vé keny sé get tar tal ma zó pro jekt ese tén:

aa) az épí té si nap ló ba tör tént elsõ be jegy zés idõ pont ja
(épí té si nap ló val iga zol va),

ab) olyan épí té si jel le gû mun kák ese té ben, ahol épí té si
nap ló ve ze té se nem kö te le zõ, ott a ki vi te le zõi szer zõ dés
alap ján a ki vi te le zõ nyi lat ko za ta a mun ká la tok meg kez dé -
sé re vo nat ko zó an;

b) gép, be ren de zés, anyag, ter mék be szer zé sét tar tal -
ma zó pro jekt ese tén az elsõ be szer zett gép, be ren de zés,
anyag, ter mék stb. meg ren de lé sét iga zo ló ok má nyon fel -
tün te tett nap;

c) egyéb te vé keny ség hez kap cso ló dó pro jekt ese tén a
meg va ló sí tás ra meg kö tött elsõ szer zõ dés lét re jöt té nek
nap ja;

d) amennyi ben a pá lyá zat ban is mer te tett pro jek tet több
cél te rü let re (épí tés és gép) ki ter je dõ en va ló sít ják meg, a
pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja az egyes cél te rü le tek -
nek meg fe le lõ te vé keny sé gek kez dé si idõ pont jai kö zül a
leg ko ráb bi idõ pont.

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KUTATÁSI 
ÉS FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSAIRA VONATKOZÓ

SZABÁLYOK

A támogatás célja

16.  §

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 nyújt ha tó, ki zá ró lag kis- és kö zép vál lal ko zá -
sok szá má ra.

A támogatás mértéke

17.  §

(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

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 el szá mol -
ha tó költ sé gek alap ján szá mí tott meg en ge dett tá mo ga tá si
in ten zi tást.
 (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 kö vet ke zõk sze rint:

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 szá za lék pont tal nö vel he tõ;

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 nö vel he tõ;

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 va la me -
lyi ke tel je sül:

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 el szá mol ha -
tó költ sé gek 70%-ánál töb bet, vagy
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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 in té -
zet ál tal vég re haj tott ku ta tás ból ered nek, 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 jo gok 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 ah hoz a
ku ta tá si te vé keny ség hez tar to zó tá mo ga tá si in ten zi tást kell 
figye lembe ven ni, amellyel elõ ször si ke rült meg sze rez ni
az érin tett sza ba dal mi vagy ipar jog vé del mi jo got.

Az elszámolható költségek

18.  §

(1) A kis- és kö zép vál lal ko zá sok 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 mé lyi 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, az zal, hogy
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, to váb -
bá 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) Sza ba dal mak és ipar jog vé del mi jo gok meg szer zé sé -
nek és ér vé nye sí té sé nek tá mo ga tá sa al kal ma zá sá ban el -
szá mol ha tó költ sé gek a kö vet ke zõk:

a) jog nak az elsõ ha tó ság ál tal tör té nõ meg adá sát meg -
elõ zõ va la mennyi költ ség, ide ért ve a ké re lem elõ ké szí té sé -
vel, be nyúj tá sá val és meg vizs gá lá sá val kap cso la tos költ -
sé ge ket, va la mint a ké re lem meg újí tá sá nak a jog meg adá sa 
elõtt fel me rü lõ költ sé ge it;

b) for dí tá si és egyéb költ sé gek, ame lyek a jog egyéb
ha tó ság ál tal tör té nõ meg adá sá nak, il let ve ér vé nye sí té sé -
nek meg szer zé se ér de ké ben me rül nek fel;

c) a ké re lem hi va ta los vizs gá la ta és az eset le ges ki fo gá -
so lá si el já rás so rán a jog ér vé nyes sé gé nek meg vé dé se kor
fel me rü lõ költ sé gek, még ak kor is, ha ezek a költ sé gek a
jog meg adá sa után ke let kez nek.

Kis- és középvállalkozások részére nyújtható
 támogatás tanácsadásra és egyéb szolgáltatásokra,

tevékenységekre

19.  §

(1) E ren de let alap ján ta nács adás ra és ki ál lí tá son való
rész vé tel re tá mo ga tás kis- és kö zép vál lal ko zá sok 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.
 (3) E ren de let alap ján vá sá ro kon, ki ál lí tá so kon való
rész vé tel re ki zá ró lag kis- és kö zép vál lal ko zá sok ré szé re,
az adott ki ál lí tá son, vá sá ron való leg el sõ meg je le nés hez
nyújt ha tó tá mo ga tás.
 (4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny ség te -
kin te té ben el szá mol ha tó költ sé gek ki zá ró lag a ki ál lí tó he -
lyi ség bér le te, ki ala kí tá sa és mû köd te te té se költ sé ge.
 (5) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny ség re
nyújt ha tó ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás az el szá mol ha -
tó költ sé gek ma xi mum 50 szá za lé ka.
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Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

20.  §

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 ese tét;

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
 államigazgatási 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 ren del ke zik;

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
mér té ke alá csök kent;

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 ide jé re;

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.

21.  §

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.

22.  §

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

23.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2015. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.
 (2) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést cse kély össze -
gû és be ru há zá si tá mo ga tá sok te kin te té ben 2013. de cem -
ber 31-éig le het hoz ni.
 (3) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést KKV tá mo ga -
tás ta nács adás ra és KKV K+F tá mo ga tás te kin te té ben
2008. jú ni us 30-áig le het hoz ni.
 (4) E ren de let

a) 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., 33–42. o.),

b) a 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let al kal ma zá si kö ré -
nek a ku ta tá si és fej lesz té si tá mo ga tá sok ra tör té nõ ki ter -
jesz té se te kin te té ben való mó do sí tá sá ról  szóló, 2004. feb -
ru ár 25-i 364/2004/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 63.,
2004.2.28., 22–29. o.),

c) a 2204/2002/EK, a 70/2001/EK és a 68/2001/EK
ren de let nek az al kal ma zá si idõ szak ki ter jesz té se te kin te té -
ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 20-i
1976/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 368.,
2006.12.23., 85–86. o.),

d) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379.,
2006.12.28,. 5–10. o.),

e) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem ze ti re gi o ná lis
be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló,
2006. ok tó ber 24-i 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL
L 302., 2006.11.01., 29–40. o.),

f) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló, 1999. de cem ber 17-i 104/2000/EK ta -
ná csi ren de let (HL L 17., 2000.1.21., 22–52. o.),

g) a tej és tej ter mé kek for gal ma zá sa so rán hasz nált
meg ne ve zé sek vé del mé rõl  szóló, 1987. jú li us 2-i
1898/87/EGK ta ná csi ren de let (HL L 182., 1987.07.03.,
36–38. o.)
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal maz.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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A pénzügyminiszter
22/2007. (X. 10.) PM

rendelete

a Pénzügyminisztérium és a pénzügyminiszter
irányítása alá tartozó szervezetek fontos és bizalmas

munkaköreinek megállapításáról  szóló
34/1996. (XII. 21.) PM rendelet módosításáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény (a továb biak ban: Nbtv.) 78.  § (3) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pol gá ri nem zet -
biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – az Nbtv. 71.  § (3) be kez dé sé re fi gye lem mel a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Pénz ügy mi nisz té ri um és a pénz ügy mi nisz ter irá nyí tá -
sa alá tar to zó szer ve ze tek fon tos és bi zal mas mun ka kö re i -
nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 34/1996. (XII. 21.) PM ren de -
let mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

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

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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Melléklet a 22/2007. (X. 10.) PM rendelethez

[Mel lék let a 34/1996. (XII. 21.) PM ren de let hez]

A fontos és bizalmas munkakörök és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének megállapítása

A szer ve zet és a mun ka kör meg ne ve zé se

A nem zet -
biz ton sá gi
el len õr zés

szint je

Fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõ sze mély nek mi nõ sül nek az Nbtv. 2. szá mú mel lék le té nek 18. pont ja alap ján:

1. A Pénz ügy mi nisz té ri um ban

1.1. mi nisz te ri ta nács adók, fõ ta nács adók
po li ti kai ta nács adók, fõ ta nács adók C

1.2. ál la mi ve ze tõk (mi nisz ter, ál lam tit ká rok, szak ál lam tit ká rok) tit kár sá ga i nak köz tiszt vi se lõi és
ügy ke ze lõi B

1.3. a Köz pon ti költ ség ve té si fe je ze tek fõ osz tály Kül ügyi és vé de lem fi nan szí ro zá si osz tá lya köz -
tiszt vi se lõi C

1.4. a Köz pon ti költ ség ve té si fe je ze tek fõ osz tály Rend vé de lem pénz ügyi igaz ga tá sa osz tá lya köz -
tiszt vi se lõi C

1.5. a Költ ség ve té si és pénz ügy-po li ti kai fõ osz tály Költ ség ve tés ter ve zé si és vég re haj tá si osz tály
lét szá má ba tar to zó azon köz tiszt vi se lõk, akik az ál lam ház tar tá si in for má ci ós rend szer ki ala kí -
tá sát, üze mel te té sét vég zik B

1.6. a hu mán po li ti kai fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je C

1.7. az Ügy vi te li osz tály ve ze tõ je C

1.8. az Ügy vi te li osz tály TÜK cso port já nak köz tiszt vi se lõi és ügy ke ze lõi B

1.9. az Ügy vi te li osz tá lyon mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta tot tak A

1.10. az Ügy vi te li osz tály TÜK cso port já nak kéz be sí tõ je A

1.11. a TÜK sza bály zat alap ján mi nõ sí tett ada tot ke ze lõ köz tiszt vi se lõk kö zül:

1.11.1. az ál lam ti tok nak mi nõ sí tett adat ke ze lé sé vel fog lal ko zó tit kár nõi mun ka kört be töl tõ ügy ke ze -
lõk és köz tiszt vi se lõk B

1.11.2. az ál lam ti tok nak mi nõ sí tett adat fel dol go zá sá val, fel hasz ná lá sá val fog lal ko zó köz tiszt vi se lõk B

1.12. biz ton sá gi meg bí zott, rend szer biz ton sá gi fe le lõs, rend szer üze mel te té si fe le lõs C

1.13. a Va gyon gaz dál ko dá si fõ osz tály köz tiszt vi se lõi B

1.14. bel sõ el len õrök B



A szer ve zet és a mun ka kör meg ne ve zé se

A nem zet -
biz ton sá gi
el len õr zés

szint je

2. Az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal nál (a továb biak ban: APEH)

2.1. a) az el nök he lyet te sek, gaz da sá gi ve ze tõ C

b) a Köz pon ti Hi va tal fõ osz tály ve ze tõi, ki vé ve a c) pont ban fel so rolt ve ze tõ ket B

c) a Köz pon ti Hi va tal Biz ton sá gi, Fel szá mo lá si és Vég re haj tá si, Ha tó sá gi, Ki zá ró la gos Il le té -
kes sé gi Ügyek, El len õr zé si, Fe lül el len õr zé si, Jogi és Ko or di ná ci ós, Sze ren cse já ték
Felügye leti fõ osz tá lya i nak fõ osz tály ve ze tõi C

2.2. az APEH Ki zá ró la gos Il le té kes sé gi Ügyek fõ osz tá lyá nak va la mennyi al kal ma zott ja C

2.3. a) az APEH Biz ton sá gi fõ osz tály Adat vé del mi és Adat biz ton sá gi osz tá lyá nak osz tály ve ze tõ je C

b) az APEH Biz ton sá gi fõ osz tá lyá nak to váb bi osz tály ve ze tõi B

2.4. a Köz pon ti irat ke ze lés ve ze tõi meg bí zá sú köz tiszt vi se lõ je C

2.5. a Köz pon ti Irat ke ze lés ben fog lal koz ta tott azon al kal ma zot tak, akik a Ki emelt Adó zók Igaz ga -
tó sá ga Ál ta lá nos fõ osz tá lya ki zá ró la gos ille té kességi kö ré be tar to zó adó zók ada ta it tar tal ma zó
anya gok irat ke ze lé sét vég zik B

2.6. az APEH el nö ké nek, el nök he lyet te se i nek és gaz da sá gi ve ze tõ jé nek ta nács adói, sze mé lyi tit -
kára, va la mint tit kár nõi B

2.7. a Sze ren cse já ték Fel ügye le ti Fõ osz tály köz tiszt vi se lõi kö zül:

a) a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, a te rü le ti ki ren delt sé gek ve ze tõi C

b) fõ osz tály ve ze tõ és fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes tit kár sá gá nak al kal ma zot tai B

c) az össze sí tett adat ál lo mány hoz hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ al kal ma zot tak C

2.8. a) a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga va la mennyi ve ze tõ je C

b) a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga Ki zá ró la gos Il le té kes sé gi Szak igaz ga tó ság szak igaz ga tó ja 
köz vet len mun ka tár sai, az Ál ta lá nos Fõ osz tály va la mennyi al kal ma zott ja, to váb bá az Ál ta -
lá nos Fõ osz tály ki zá ró la gos ille té kességi kö ré be tar to zó adó zók ada ta it tar tal ma zó adat -
állománnyal kap cso lat ba ke rü lõ fej lesz tõi, prog ra mo zói, rend szer gaz dai, ope rá to ri,
system- manager-i jo go sult ság gal ren del ke zõ va la mennyi APEH in for ma ti kai al kal ma zott C

c) a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga va la mennyi to váb bi al kal ma zott ja A

2.9. a) a Szá mí tás tech ni kai és Adó el szá mo lá si In té zet igaz ga tó ja C

b) a Szá mí tás tech ni kai és Adó el szá mo lá si In té zet in for ma ti kai szak te rü le té nek va la mennyi
ve ze tõ je C

c) az APEH Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá gá nak ha tás kö ré be tar to zó adó zók ada ta it tar tal ma zó
adat ál lo mánnyal kap cso lat ba ke rü lõ va la mennyi in for ma ti kai al kal ma zott C

d) az APEH éles üze mû or szá gos adat ál lo má nya it ter ve zõ, prog ra mo zó és rend szer fel ügye le ti 
te vé keny sé get vég zõ va la mennyi in for ma ti kai al kal ma zott B

e) az APEH or szá gos adat át vi te li há ló za tát ter ve zõ, fel ügye lõ és üze mel te tõ va la mennyi
infor matikai al kal ma zott B

2.10. a) az APEH te rü le ti szer ve i nek igaz ga tói, szak igaz ga tói C

b) az Ok ta tá si In té zet igaz ga tó ja B

c) az APEH te rü le ti szer ve i nek szak igaz ga tó-he lyet te sei B

d) az Ok ta tá si In té zet igaz ga tó he lyet te se A

2.11. a TÜK sza bály zat alap ján mi nõ sí tett ada tot ke ze lõ köz tiszt vi se lõk kö zül:

a) a TÜK iro da ügy in té zõi B

b) ál lam ti tok nak mi nõ sí tett adat ke ze lé sé vel fog lal ko zó tit kár nõk, tit kos ügy ke ze lõk, ügy in tézõk B

c) ál lam ti tok nak mi nõ sí tett adat fel dol go zá sá val, fel hasz ná lá sá val fog lal ko zó köz tiszt vi se lõk B

3. A Vám- és Pénz ügy õr ség nél (a továb biak ban: VP)

3.1. a VP Or szá gos Pa rancs nok ság (a továb biak ban: VPOP) fõ osz tály ve ze tõi és he lyet te sei, va la -
mint azok kal azo nos jog ál lá sú sze mé lyek C
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3.2. a VPOP Vám igaz ga tó ság osz tály ve ze tõi C

3.3. a VPOP Jö ve dé ki Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõi és azon mun ka tár sai, akik fo lyó szám la fel ügye -
le tet és el len õr zést lát nak el, il let ve mi nõ sí tett ak ció ter vet ké szí te nek C

3.4. a VPOP Bûn ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõi és mun ka tár sai C

3.5. a VPOP Ha tár ügyi és Ügye le ti Fõ osz tály Köz pon ti Ügye le ti osz tály osz tály ve ze tõ je, ügye le tes 
tiszt jei C

3.6. a VP ha tó sá gi jog kör rel ren del ke zõ kö zép fo kú szer ve i nek pa rancs no kai, he lyet te sei C

3.7. a VP ha tó sá gi jog kör rel ren del ke zõ kö zép fo kú szer ve i nek osz tály ve ze tõi B

3.8. a Köz pon ti Bûn ül dö zé si Pa rancs nok ság (KBP) és a VP Re gi o ná lis Nyo mo zó Hi va ta la i nak pa -
rancs no kai, pa rancs nok he lyet te sei, osz tály ve ze tõi és hi va tá sos ál lo má nyú mun ka tár sai, ki vé -
ve a funk ci o ná lis fel ada to kat el lá tó kat C

3.9. a VP Szám la ve ze tõ Pa rancs nok sá ga köny ve lé si, va la mint in for ma ti kai fel ada to kat el lá tó ve ze -
tõ be osz tá sú mun ka tár sai B

3.10. a VP ha tó sá gi jog kör rel ren del ke zõ alsó fokú szer ve i nek pa rancs no kai, pa rancs nok he lyet te sei C

3.11. a VP vé de lem igaz ga tá si szak te rü le tet irá nyí tó ve ze tõ be osz tá sú, va la mint e szak te rü le ten elõ -
adói fel ada to kat el lá tó hi va tá sos ál lo má nyú mun ka tár sak C

3.12. a VP rejt jel te vé keny sé get el lá tó hi va tá sos ál lo má nyú tag jai C

3.13. a VPOP In for ma ti kai fõ osz tály osz tály ve ze tõi, a VP rend szer gaz dái, rend szer fel ügye lõi B

3.14. a VP ti tok vé del mi fel ügye lõ je, biz ton sá gi meg bí zott ja, va la mint a bel sõ adat vé del mi fe le lõs,
IT biz ton sá gi szak re fe ren sek, rend szer biz ton sá gi fe le lõs, rend szer üze mel te té si biz ton sá gi fe -
le lõs, bel sõ el len õr zé si ve ze tõ je, bel sõ el len õri fel ada tot el lá tó mun ka tár sak C

3.15. a VP tit kos ügy ke ze lés ve ze tõ je C

3.16. a VP tit kos ügy ke ze lõi, a VP azon tit kár nõi, ügy in té zõi, akik mun ka kö ri fel ada tuk el lá tá sa so -
rán vagy meg bí zás alap ján mi nõ sí tett ada tot ke zel nek B

3.17. a VP azon gép ko csi ve ze tõi, akik a Vám- és Pénz ügy õr sé gen rend sze re sen fu tár fel ada to kat
haj ta nak vég re (to váb bí ta nak mi nõ sí tett ada to kat) A

3.18. az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da ve ze tõ je és mun ka tár sai C

3.19. a Vám- és Pénz ügy õr ség nél fe gyel mi vizs gá lói fel ada to kat ki ne ve zés vagy meg bí zás alap ján
el lá tó ve ze tõk és be osz tot tak C

3.20. a VPOP Gaz da sá gi Fõ osz tály be ru há zá si, köz be szer zé si és pénz ügyi szak te rü le ti fel ada to kat
el lá tó ve ze tõ be osz tá sú mun ka tár sai, to váb bá a be ru há zá si és köz be szer zé si szak te rü let be osz -
tott jai, va la mint a mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sé vel vég re haj tott el já rás so rán a be szer zé si el já rás -
ban ki je lölt VP be osz tot tak C

3.21. a VP Rend szer fej lesz tõ Köz pont pa rancs no ka, pa rancs nok he lyet te se, igaz ga tó he lyet te se, osz -
tály ve ze tõi, ki vé ve a funk ci o ná lis fel ada to kat el lá tók C

3.22. a VP Köz pon ti Jár õr szol gá lat Pa rancs nok ság Mer kúr Be ve té si Al osz tá lyá nak hi va tá sos ál lo -
má nyú mun ka tár sai C

3.23. a VP Jö ve dé ki Kap cso lat tar tó és Koc ká zat elem zé si Köz pont azon mun ka tár sai, akik fo lyó -
szám la fel ügye le tet és el len õr zést lát nak el C

3.24. a) a VPOP In for ma ti kai Üze mel te té si Köz pont ja (VPIÜK) igaz ga tó ja, igaz ga tó he lyet te se C

b) a VP ha tás kö ré be tar to zó adó zók ada ta it tar tal ma zó adat ál lo má nyok kal, fo lyó szám la ada -
tok kal kap cso lat ba ke rü lõ va la mennyi in for ma ti kai al kal ma zott C

c) a VP or szá gos adat át vi te li há ló za tá nak kap cso la ta it ter ve zõ, fel ügye lõ, üze mel te tõ VPIÜK
há ló zat fel ügye le ti cso port al kal ma zot tai B

4. A Ma gyar Ál lam kincs tár nál (a továb biak ban: Kincs tár)

4.1. a Kincs tár el nök he lyet te se(i) C

4.2. a Kincs tár igaz ga tói C

4.3. a Kincs tár re gi o ná lis igaz ga tó sá ga i nak igaz ga tói C
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A szer ve zet és a mun ka kör meg ne ve zé se

A nem zet -
biz ton sá gi
el len õr zés

szint je

4.4. a Kincs tár fõ osz tály ve ze tõi B

4.5. a fegy ve res szer vek fi nan szí ro zá sá val fog lal ko zó köz tiszt vi se lõk, va la mint a fegy ve res erõk és 
fegy ve res tes tü le tek szer ve i nek vagy szer vei ré szé re, az ezen szer ve ze tek ál tal ki fi ze tett csa -
lád tá mo ga tá si el lá tá sok meg té rí té sé vel össze füg gõ fel ada to kat el lá tó, va la mint a fegy ve res
erõk nél és a fegy ve res tes tü le tek nél, il let ve ezek szer ve i nél mû kö dõ csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ -
he lyek te vé keny sé gét el len õr zõ köz tiszt vi se lõk B

4.6. a Kincs tár azon szer ve ze ti egy sé ge i nek mun ka tár sai, akik nek hoz zá fé ré si jo go sult sá guk van
az el kü lö ní tett szám la ve ze tõ rend szer hez B

4.7. a Kincs tár azon mun ka tár sai, akik a vo nat ko zó kor mány ren de let sze rint bi zal mas szám lá val
ren del ke zõ szer vek költ ség ve té se i be és be szá mo ló i ba mun ká juk so rán be te kin tést nyer het nek B

4.8. azok a kincs tá ri köz tiszt vi se lõk, akik nek fel ada ta ik el lá tá sá hoz az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti
ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény 3.  §-a alap ján ál lam ti tok nak mi nõ sí tett ada tot kell meg -
is mer ni ük, ke zel ni ük B

4.9. TÜK ügy in té zõ, ügy ke ze lõ B

4.10. adat vé del mi fe le lõs B

4.11. a biz ton sá gi és adat vé del mi fel ada to kat el lá tó köz tiszt vi se lõk B

5. A Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal nál

5.1. az el nök he lyet te sek C

5.2. az el nök, el nök he lyet te sek tit kár sá ga i nak ér de mi ügy in té zõi fel ada tot el lá tó köz tiszt vi se lõi és
tit kár nõi C

5.3. a fõ osz tály ve ze tõk, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sek, ön ál ló osz tály ve ze tõk, osz tály ve ze tõk C

5.4. a ti tok vé del mi fel ügye lõ C

5.5. a TÜK ke ze lõk C

5.6. a tit kár nõk C

5.7. a vizs gá lat ve ze tõ re vi zo rok C

5.8. a bel sõ el len õrök C

5.9. a hu mán po li ti kai re fe ren sek C

5.10. az in for ma ti kai re fe ren sek, in for ma ti kai elõ adók C

5.11. ér de mi mun ka kört be töl tõ ügy in té zõk, re fe ren sek B

5.12. az 5.1–5.11. pont alá nem tar to zó köz tiszt vi se lõk, mun ka vál la lók A

6. Az 1–5. pon tok ban meg ha tá ro zot ta kon túl azok, akik nek

a) fel ada ta ik el lá tá sá hoz az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény
5/B.  § (2)–(6) be kez dé sé nek a) pont ja i ban meg ha tá ro zott kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel 
el lá tott, to váb bá az 5/B.  § (7) be kez dé se alap ján nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
ál lam tit kok ká mi nõ sí tett ada to kat kell meg is mer ni ük, ke zel ni ük C

b) fel ada ta ik el lá tá sá hoz az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény
5/B.  § (2)–(6) be kez dé se b)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel
el lá tott, to váb bá az 5/B.  § (7) be kez dé se alap ján nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tett ada to kat kell meg is mer ni ük, ke zel ni ük B

c) fel ada ta ik el lá tá sá hoz a b) pont ban meg ha tá ro zott mi nõ sí té si szin tet el nem érõ, tör vény, il -
let ve nem zet kö zi szer zõ dés alap ján vé del met igény lõ ada tot kell meg is mer ni ük A

7. Az 1–6. pon tok ban fel so rolt mun ka kö rö kön túl fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül nek azok
a mun ka kö rök, me lye ket a pénz ügy mi nisz ter írás ban, egye di jel leg gel, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter egyet ér té sét elõ ze tesen írás ban ki kér ve an nak mi nõ sít.

egyez -
tetéstõl

függ
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
196/2007. (X. 10.) KE

határozata

a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnökének
 és tagjainak kinevezésérõl

Az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény 8. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben, a mi nisz ter el nök
ja vas la tá ra,

dr. Nagy Já nost a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács 
el nö ké vé,

Ba ra nyi Im rét,
Er dei Ta mást,
Mar kó And re át,
dr. Roóz Jó zse fet,
Tát rai Mik lóst és
dr. Var ga Gusz tá vot a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si

Ta nács tag já vá

– a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já tól, hat évig ter je dõ
idõ tar tam ra – ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

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

El len jegy zem: 

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

KEH ügy szám: V-3/4183/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1079/2007. (X. 10.) Korm.

határozata

a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  §-ának (5) be kez dé se és az ál lam ház tar -

tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso -
ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör -
vény 1.  §-ának (2) be kez dé se alap ján

1. mó do sít ja a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz ala -
pít vány (a továb biak ban: Köz ala pít vány) Ala pí tó  Okiratát, és 
el fo gad ja an nak egy sé ges szer ke ze tû válto zatát;

2. fel ha tal maz za a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert,
hogy a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí ró sá -
gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán az Ala pí tó ne vé ben el jár jon;

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba
vé telt köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke-

 dé sét köve tõen azonnal

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
1080/2007. (X. 10.) Korm.

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

felügyelõ bizottsága tagjának
 kinevezésérõl

A Kor mány az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban:
ÁPV Zrt.) Ala pí tó Ok ira tá nak 3.4. pont ja alap ján az
ÁPV Zrt. fel ügye lõ bi zott sá ga tag já ul ki ne ve zi dr. Sál ing
Jó zse fet, az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ka vál la -
lói  oldalának je lölt jét, a ha tá ro zat köz zé té te lé nek napjától
2007. december 31. napjáig terjedõ idõszakra.

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
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
68/2007. (X. 10.) ME

határozata

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagja 
megbízatása visszavonásáról

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
111.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint a Ma gyar Fel sõ ok ta -
tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság ról  szóló 69/2006. (III. 28.)
Korm. ren de let 6.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján – az ok -
ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ja vas la tá ra –

dr. Ádám Ve ro ni ká nak, az MTA lev. tag já nak, a Sem -
mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar tszv.
egye te mi ta ná rá nak

a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság tag sá gi 
te en dõ i nek el lá tá sá ra vo nat ko zó meg bí za tá sát – le mon dá -
sá ra való te kin tet tel –

vissza vo nom.

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

A Miniszterelnök
69/2007. (X. 10.) ME

határozata

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
tagjának megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
111.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz tésére –

dr. Ko vács L. Gá bort, az MTA lev. tag ját, a Pé csi Tu do -
mány egye tem egye te mi ta ná rát

a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság tag sá gi 
te en dõ i nek el lá tá sá val

– 2009. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

meg bí zom.

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

A Miniszterelnök
70/2007. (X. 10.) ME

határozata

a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnökének
megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
113.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz tésére –

dr. Mang Bé lát, a Mis kol ci Egye tem rek tor he lyet te sét

a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács el nö ki te en dõ i -
nek el lá tá sá val

– 2010. ja nu ár 31-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

meg bí zom.

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

A Miniszterelnök
71/2007. (X. 10.) ME

határozata

az Információs Hivatal fõigazgatójának
 megbízásáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 1995. évi
CXXV. tör vény 12. § (1) be kez dé se alap ján, a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi -
nisz ter elõ ter jesz té sé re 

Für tös Ti bort, je len le gi be osz tá sá nak el lá tá sa mel lett,
az In for má ci ós Hi va tal fõ igaz ga tói te en dõ i nek el lá tá sá val, 
további intézkedésig

– 2007. ok tó ber 4-ei ha tállyal – 

meg bí zom.

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



MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2007. szeptember 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 135. 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.

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

07.3348 – 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.
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