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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
274/2007. (X. 20.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Osztrák Szövetségi Kormány között

Hegyeshalom–Nickelsdorfban közös
kapcsolattartási szolgálati helyen történõ

együttmûködésrõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány 
kö zött He gyes ha lom–Nic kels dorf ban kö zös kapcsolat -
tartási szol gá la ti he lyen tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló
Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

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

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és az Osztrák Szövetségi Kormány között
Hegyeshalom–Nickelsdorfban közös

kapcsolattartási szolgálati helyen történõ
együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban:
 magyar Szer zõ dõ Fél) és az Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány
(a továb biak ban: oszt rák Szer zõ dõ Fél) (a továb biak -
ban: Szer zõ dõ Fe lek)

– a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság
 között a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé se és le küz dé se 
ér de ké ben foly ta tan dó együtt mû kö dés rõl  szóló, Heiligen -
brunnban, 2004. jú ni us 6-án alá írt Szer zõ dés (a továb biak -
ban: Szer zõ dés) alap ján,

– a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött, sze mé lyek nek a kö zös ál lam -
ha tá ron tör té nõ át vé te lé rõl  szóló, Salz burg ban, 1992. ok -

tó ber hó 9. nap ján alá írt Egyez mény figye lembe véte lével
(a továb biak ban: Vissza fo ga dá si Egyez mény),

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a ma gyar–oszt rák ál lam ha tár te rü le -
tén Nic kels dorf köz ség ben kö zös kap cso lat tar tá si szol gá -
la ti he lyet (a továb biak ban: szol gá la ti hely) lé te sí te nek,
az in for má ció cse re és az együtt mû kö dés meg könnyí té se
ér de ké ben.

2. cikk

(1) A szol gá la ti he lyen szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek
a ha tás kö rü kön be lül, egy más sal ta nács koz va és egy mást
tá mo gat va el jár nak:

a) a ha tá ron át nyú ló rend õrségi együtt mû kö dés és
a rend õrségi te rü let hez kap cso ló dó in for má ció cse re elõ se -
gí té sé ben és fo ko zá sá ban;

b) a kö zös ha tá ron, il let ve a Szer zõ dõ Fe lek kö zös
 határmenti te rü le te in a kö zös el len õr zé si és fel ügye le ti fel -
ada tok, il let ve más mû ve le tek össze han go lá sá ban;

c) a ha tá lyos egyez mé nyek be tar tá sá val, a jog el le ne sen 
be uta zó/tar tóz ko dó, a Szer zõ dõ Fe lek ál lam pol gá ra i nak
és har ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak vissza fo ga dá sá val 
kap cso la tos ügyek ben;

d) a bû nö zés meg elõ zé sé vel, vissza szo rí tá sá val és
a bûn ül dö zés sel kap cso la tos in for má ci ók cse ré jé ben;

e) az il le gá lis mig rá ció és az azt kí sé rõ jog el le nes cse -
lek mé nyek el le ni kö zös fel lé pés re vo nat ko zó együtt mû kö -
dé si for mák össze han go lá sá ban.

(2) A szol gá la ti he lyen szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek
a fel ada ta ik tel je sí té se so rán együtt mû köd nek. Rend õr sé gi 
in téz ke dé sek ön ál ló vég re haj tá sá ra nem jo go sul tak, in for -
má ci ók köz lé sét és a fel ada tok el lá tá sát ki zá ró lag az õket
kül dõ Szer zõ dõ Fél ál tal adott uta sí tá sok alap ján vég zik.

(3) A szol gá la ti he lyen szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek
kö zöt ti kom mu ni ká ció ma gyar és né met nyel ven fo lyik;
a szol gá la ti he lyen szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek jo go sul -
tak a kér dé se i ket sa ját or szá guk hi va ta los nyel vén fel ten ni.

(4) A szol gá la ti he lyen szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek
ki zá ró lag a nem ze ti ha tó sá ga ik irá nyí tá si és fe gyel mi jog -
kö re alá tar toz nak.

(5) A szol gá la ti he lyen szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek
jo go sul tak a nem ze ti egyen ru há juk ban, il let ve jól lát ha tó
szol gá la ti jel vénnyel a szol gá la ti he lyen meg je len ni, és
ott a szol gá la tu kat el lát ni, va la mint, a fo ga dó ál lam elõ -
írásainak meg fele lõen, szol gá la ti fegy vert vi sel ni. A szol -
gá la ti fegy ver csak jo gos vé del mi hely zet ben és vég szük -
ség ese tén hasz nál ha tó.
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3. cikk

(1) Az oszt rák Szer zõ dõ Fél a szol gá lat gya kor lá sá hoz
szük sé ges he lyi sé get té rí tés men te sen a ma gyar Szer zõ dõ
Fél ren del ke zé sé re bo csát ja, és a táv köz lé si költ sé gek
 kivételével min den üze mel te té si költ sé get vi sel. Le he tõ vé
te szi a ma gyar Szer zõ dõ Fél szá má ra a sa ját maga ál tal biz -
to sí tott táv köz lé si és adat fel dol go zó be ren de zé sek el he -
lye zé sét és üze mel te té sét, va la mint a sa ját há ló za tuk hoz
szük sé ges csat la ko zá sok lét re ho zá sát. Az oszt rák Szer -
zõdõ Fél a je len Meg ál la po dás ban rög zí tett fel ada tok biz -
to sí tá sa ér de ké ben le he tõ vé te szi a ma gyar táv köz lé si és
adat fel dol go zó be ren de zé sek üze mel te tõ je szá má ra, hogy
a csat la ko zá sok lét re ho zá sa és kar ban tar tá sa ér de ké ben az
ál la má nak te rü le té re lép jen.

(2) A ma gyar Szer zõ dõ Fél ál tal a szol gá la ti hely re vitt
be ren de zé sek és in gó sá gok a ma gyar Szer zõ dõ Fél tu laj -
do ná ban ma rad nak.

(3) A szol gá la ti he lyet a Szer zõ dõ Fe lek nyel ve in kell
meg je löl ni.

4. cikk

(1) A Szer zõ dés 1. cik ké nek 1. pont já ban meg ha tá ro zott 
ha tó sá gok köz pon ti szer vei (a továb biak ban: köz pon ti
szer vek) ki cse ré lik a szol gá la ti he lyen szol gá la tot tel je sí tõ
sze mé lyek név so rát, és tá jé koz tat ják egy mást a sze mély -
ze ti ál lo mány ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti szer vei ki je löl nek
egy-egy szol gá la tot tel je sí tõ sze mélyt, aki a kö zös te vé -
keny ség meg szer ve zé sé ért és a szol gá la ti hely üze mel te té -
sé ért fe le lõs. A fe le lõ sök a je len Meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül kö zö sen ki dol goz zák
az ügy vi te li sza bály za tot, és a kap cso lat tar tá si szol gá la ti
hely meg fe le lõ mû kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben min -
den szük sé ges in téz ke dést meg tesz nek.

(3) Az ügy vi te li sza bály zat a köz pon ti szer vek jó vá ha -
gyá sa után kö te le zõ ere jû vé vá lik.

5. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti szer ve i nek kép vi se lõi és
meg bí zot tai leg alább éven te egy szer ta lál koz nak azért,
hogy az együtt mû kö dést és a te vé keny sé gü ket ér té kel jék.
Ezen ta lál ko zó ke re té ben

a) ki cse ré lik a szol gá la ti hely te vé keny sé gé rõl, va la -
mint a bû nö zés kü lön bö zõ for má i nak ala ku lá sá ról  szóló
sta tisz ti kai ada to kat, és

b) ki dol goz zák a ha tá ron vagy a ha tár men ti te rü le ten
tör té nõ kö zös te vé keny sé gek re vo nat ko zó kö zös mun ka -
prog ra mot és stra té gi át.

(2) A ta lál ko zók le zá rá sa ként jegy zõ köny vet ír nak alá.

6. cikk

A je len Meg ál la po dás al kal ma zá sá val kap cso la tos vi tá -
kat a Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti szer vei kö zöt ti tár gya lá sok
út ján kell ren dez ni. Amennyi ben a Szer zõ dõ Fe lek köz -
pon ti szer vei nem tud nak meg egyez ni, a vi tá kat dip lo má -
ci ai úton kell ren dez ni.

7. cikk

(1) A je len Meg ál la po dás azon hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely azt a hó na pot kö ve ti, ami kor a má so dik
Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton ér te sí tést adott a Meg ál la -
po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi elõ írások
tel je sí té sé rõl.

(2) A je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû -
leg a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák Szö -
vet sé gi Kor mány kö zött a He gyes ha lom–Nic kels dorf
 határátkelõhely te rü le tén a kö zös kap cso lat tar tá si szol gá -
la ti hely lét re ho zá sá ról  szóló, Gyõr ben, 2001. má jus 4-én
alá írt Meg ál la po dás ha tá lyát vesz ti.

(3) A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. Bár -
me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton, írás ban bár mi kor
fel mond hat ja. Eb ben az eset ben a Meg ál la po dás a fel mon -
dás be ér ke zé sét kö ve tõ 90. na pon ha tá lyát vesz ti.

Ké szült Nic kels dorf ban, 2007. ok tó ber 11. nap ján, két
ere de ti pél dány ban, ma gyar és né met nyel ven, mind két
nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

Aláírások”

4.  §

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

(2) E ren de let 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 7. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az
Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány kö zött a He gyes ha lom–
 Nickelsdorf ha tár át ke lõ hely te rü le tén a kö zös kap cso lat -
tar tá si szol gá la ti hely lét re ho zá sá ról  szóló, Gyõr ben, 2001. 
má jus 4-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
110/2001. (VI. 21.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2. és 3.  §-ai
 hatálybalépésének nap tá ri nap ját, an nak is mert té vá lá sát
köve tõen, a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a Ma gyar
 Közlönyben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val 
ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
275/2007. (X. 20.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Osztrák Szövetségi Kormány között

határforgalmi ellenõrzõ helyek létesítésérõl
és a határforgalom ellenõrzésében való

együttmûködésrõl  szóló, Bécsben,
2004. április 29-én aláírt Megállapodás
mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló

Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány 
kö zött ha tár for gal mi el len õr zõ he lyek lé te sí té sé rõl és a ha -
tár for ga lom el len õr zé sé ben való együtt mû kö dés rõl  szóló,
Bécs ben, 2004. áp ri lis 29-én alá írt Meg ál la po dás mó do sí -
tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb -
biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

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

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és az Osztrák Szövetségi Kormány között
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák

Szövetségi Kormány között a határforgalmi ellenõrzõ
helyek létesítésérõl és a határforgalom ellenõrzésében

való együttmûködésrõl  szóló Megállapodás
módosításáról és kiegészítésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban:
 magyar Szer zõ dõ Fél) és az Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány
(a továb biak ban: oszt rák Szer zõ dõ Fél; a továb biak ban
együt te sen: Szer zõ dõ Fe lek) azon szán dék tól ve zé rel ve,
hogy a 2004. áp ri lis 29-én, Bécs ben alá írt, a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány
 között ha tár for gal mi el len õr zõ he lyek lé te sí té sé rõl és a ha -
tár for ga lom el len õr zé sé ben való együtt mû kö dés rõl  szóló
Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) egyes ren -
del ke zé se it mó do sít sa és ki egé szít se, a kö vet ke zõk ben
 állapodtak meg:

1. cikk

A Meg ál la po dás 4. Cikk (1) és (2) be kez dé sé nek he lyé -
be az aláb bi (1) és (2) be kez dés lép, és a kö vet ke zõ
(3)–(6) be kez dé sek kel egé szül ki. A je len le gi (3) és (4) be -
kez dés szá mo zá sa (7) és (8) be kez dés re mó do sul:

„(1) A ma gyar–oszt rák ál lam ha tá ron az A 28 szá mú
 határjelnél He gyes ha lom és Nic kels dorf te le pü lé sek
 között a sze mély for ga lom szá má ra ha tár át ke lõ hely lé te sül. 
A ha tár for ga lom el len õr zé se cél já ból az Oszt rák Köztár -
saság ál lam te rü le tén kö zös ha tár for ga lom el len õr zõ hely
lé te sül.

(2) A ha tár át ke lõ he lyen az aláb bi, a ha tár men ti tér ség -
ben be je len tett la kó hellyel ren del ke zõ sze mé lyek lép he tik
át az ál lam ha tárt:

a) az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak ál lam pol gá rai, az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás szer zõ -
dõ ál la ma i nak ál lam pol gá rai, va la mint a Sváj ci Ál lam szö -
vet ség ál lam pol gá rai, ér vé nyes úti ok mánnyal;

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek csa lád tag jai, 
akik har ma dik or szág ál lam pol gá rai és az Eu ró pai Unió
pol gá ra i nak sza bad moz gá sá ról  szóló kö zös sé gi jog ren -
del ke zé se i nek ked vez mé nye zett jei. A je len pont ban meg -
ha tá ro zott sze mé lyek to vább ra is a Szer zõ dõ Fe lek te rü le -
tén ér vé nyes, úti ok má nyok ról és ví zum kö te le zett ség rõl
 szóló jog sza bá lyok ha tá lya alatt áll nak.

(3) A (2) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott sze -
mé lyek a ha tár át ke lõ he lyen az ál lam ha tárt gya lo go san
vagy leg fel jebb 9 fõ szál lí tá sá ra en ge dé lye zett sze mély -
szál lí tó jár mû vek kel lép he tik át.

(4) A (2) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott sze -
mé lyek nek az ál lam ha tár át lé pé se kor a ha tár men ti tér ség -
ben ta lál ha tó be je len tett la kó he lyü ket ok mánnyal iga zol -
ni uk kell.

(5) Ha tár men ti tér ség alatt az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ha tár át ke lõ hely tõl szá mí tott 30 ki lo mé te res tá vol -
ság ban ta lál ha tó te le pü lé sek ér ten dõk. A ha tár men ti tér -
ség hez tar to zó nak kell te kin te ni az ezen kö rön be lül ta lál -
ha tó te le pü lést an nak köz igaz ga tá si ha tá rá ig ab ban az eset -
ben is, ha az meg ha lad ja ezt a tá vol sá got. A ha tár men ti tér -
ség ben ta lál ha tó te le pü lé sek fel so ro lá sát a Mel lék let tar tal -
maz za.

(6) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed to váb bá a
nem zet kö zi gya lo gos és ke rék pá ros sze mély for ga lom ra,
va la mint az au tó pá lyá ról le til tott jár mû vek nem zet kö zi
for gal má ra is.”

2. cikk

Az 5. Cikk he lyé be az aláb bi szö veg lép:
„(1) A ma gyar–oszt rák ál lam ha tá ron az A 56 szá mú ha -

tár jel nél Já nos som or ja és An dau te le pü lé sek kö zött a sze -
mély for ga lom szá má ra ha tár át ke lõ hely lé te sül. A ha tár for -
ga lom el len õr zé se cél já ból az Oszt rák Köz tár sa ság ál lam -
te rü le tén, kö zös ha tár for ga lom el len õr zõ hely lé te sül.
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(2) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta
06.00–22.00 órá ig tart.

(3) A ha tár át ke lõ he lyen az aláb bi, a ha tár men ti tér ség -
ben be je len tett la kó hellyel ren del ke zõ sze mé lyek lép he tik
át az ál lam ha tárt:

a) az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak ál lam pol gá rai, az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás szer -
zõdõ ál la ma i nak ál lam pol gá rai, va la mint a Sváj ci Ál lam -
szö vet ség ál lam pol gá rai, ér vé nyes úti ok mánnyal;

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek csa lád tag jai, 
akik har ma dik or szág ál lam pol gá rai és az Eu ró pai Unió
pol gá ra i nak sza bad moz gá sá ról  szóló kö zös sé gi jog ren -
del ke zé se i nek ked vez mé nye zett jei. A je len pont ban meg -
ha tá ro zott sze mé lyek to vább ra is a Szer zõ dõ Fe lek te rü le -
tén ér vé nyes, úti ok má nyok ról és ví zum kö te le zett ség rõl
 szóló jog sza bá lyok ha tá lya alatt áll nak.

(4) A (3) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott sze -
mé lyek a ha tár át ke lõ he lyen az ál lam ha tárt gya lo go san
vagy 3,5 ton na össz tö meg súly ha tá rig ter je dõ sze mély gép -
jár mû vel lép he tik át.

(5) A (3) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott sze -
mé lyek nek az ál lam ha tár át lé pé se kor a ha tár men ti tér ség -
ben ta lál ha tó be je len tett la kó he lyü ket ok mánnyal iga zol -
ni uk kell.

(6) Ha tár men ti tér ség alatt az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ha tár át ke lõ hely tõl szá mí tott 30 ki lo mé te res tá vol -
ság ban ta lál ha tó te le pü lé sek ér ten dõk. A ha tár men ti tér -
ség hez tar to zó nak kell te kin te ni az ezen kö rön be lül ta lál -
ha tó te le pü lést an nak köz igaz ga tá si ha tá rá ig ab ban az eset -
ben is, ha az meg ha lad ja ezt a tá vol sá got. A ha tár men ti tér -
ség ben ta lál ha tó te le pü lé sek fel so ro lá sát a Mel lék let tar tal -
maz za.

(7) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed to váb bá a
nem zet kö zi gya lo gos- és ke rék pár for ga lom ra, va la mint a
me zõ- és er dõ gaz da sá gi mun ka gé pek nem zet kö zi for gal -
má ra.

(8) A ma gyar szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re és a kö zös he lyi sé -
gek re,

b) az el len õr zõ sá vok ra,
c) szol gá la ti par ko ló ra,
d) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra,

szol gá lat ba lé pés cél já ból.”

3. cikk

A Meg ál la po dás 8. Cik ké nek (2) be kez dé se, a 9. Cik ké -
nek (2) be kez dé se és a 10. Cik ké nek (2) be kez dé se he lyé be 
az aláb bi (2) be kez dés lép:

„(2) A ha tár át ke lõ he lyen az aláb bi sze mé lyek lép he tik
át az ál lam ha tárt:

a) az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak ál lam pol gá rai, az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás szer zõ -
dõ ál la ma i nak ál lam pol gá rai és a Sváj ci Ál lam szö vet ség
ál lam pol gá rai, ér vé nyes úti ok mánnyal;

b) azon har ma dik or szá gok ál lam pol gá rai, akik egyik
Szer zõ dõ Fél or szá gá ban sem ví zum kö te le zet tek, ér vé -
nyes úti ok mánnyal;

c) az a) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek csa lád tag jai, 
akik har ma dik or szág ál lam pol gá rai és az Eu ró pai Unió
pol gá ra i nak sza bad moz gá sá ról  szóló kö zös sé gi jog ren -
del ke zé se i nek ked vez mé nye zett jei. A je len pont ban meg -
ha tá ro zott sze mé lyek to vább ra is a Szer zõ dõ Fe lek te rü le -
tén ér vé nyes, úti ok má nyok ról és ví zum kö te le zett ség rõl
 szóló jog sza bá lyok ha tá lya alatt áll nak.”

4. cikk

A 8. Cikk az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki. A je len -
le gi (3)–(4) be kez dés szá mo zá sa (4)–(5) szá mo zás ra
 módosul:

„(3) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a sze mély for -
ga lom ra, és a me zõ- és er dõ gaz da sá gi mun ka gé pek for gal -
má ra.”

5. cikk

A 9. Cikk az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki. A je len -
le gi (3)–(4) be kez dés szá mo zá sa (4)–(5) szá mo zás ra mó -
do sul:

„(3) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a sze mély for -
ga lom ra, és a me zõ- és er dõ gaz da sá gi mun ka gé pek for gal -
má ra.”

6. cikk

A 10. Cikk az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki. A je len -
le gi (3)–(4) be kez dés szá mo zá sa (4)–(5) szá mo zás ra mó -
do sul. Az új (4) be kez dés az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(3) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a sze mély for -
ga lom ra, 7,5 ton na össz tö meg súly ha tá rig ter je dõ te her -
gép jár mû for ga lom ra, az au tó busz for ga lom ra és a me zõ-
és er dõ gaz da sá gi mun ka gé pek for gal má ra.

(4) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta
06.00–22.00 órá ig tart.”

7. cikk

A Meg ál la po dás a je len Meg ál la po dás hoz csa tolt
 Melléklettel egé szül ki.

8. cikk

A je len Meg ál la po dás azon elsõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely azt a hó na pot kö ve ti, ami kor a má so dik
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Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton ér te sí tést adott a bel sõ jogi
elõ írások tel je sí té sé rõl.

Ké szült  Nic kels dorf ban, 2007. ok tó ber 11. nap ján, két
ere de ti pél dány ban, ma gyar és  német nyel ven, mind két
nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)

Melléklet

A települések listája a 4. Cikk (5) bekezdése
és az 5. Cikk (6) bekezdése alapján

A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén:

 1. Acsa lag
 2. Agya gosszer gény
 3. Al bert Káz mér-pusz ta
 4. Arak
 5. Ás vány rá ró
 6. Ba bót
 7. Bar bacs
 8. Bá gyog szo vát
 9. Be ze nye
10. Bezi
11. Bo gyosz ló
12. Bõ sár kány
13. Ca kó há za
14. Csa pod
15. Csor na
16. Dar nó zse li
17. Do bor gaz szi get
18. Dõr
19. Du na ki li ti
20. Du na re me te
21. Du na szi get
22. Eber gõc
23. Ene se
24. Fa rád
25. Fe hér tó
26. Fe ke te er dõ
27. Fer tõd
28. Fer tõ ho mok
29. Fer tõ szent mik lós
30. Fer tõ szép lak
31. Fer tõ új lak
32. Föld szi get
33. Gyõr sö vény ház
34. Ha lá szi
35. Han ság li get
36. He gyes ha lom
37. Hegy kõ
38. Hé der vár
39. Hi deg ség
40. Hi mód

41. Hõ vej
42. Já nos som or ja
43. Jo ba há za
44. Ka pu vár
45. Ká roly há za
46. Kim le
47. Kis bo dak
48. Kis fa lud
49. Kóny
50. Le vél
51. Lé bény
52. Li pót
53. Mag ló ca
54. Ma gyar ke reszt úr
55. Má ri a kál nok
56. Mar ko ta bö dö ge
57. Me csér
58. Mi há lyi
59. Mo son ma gya ró vár
60. Mo son szent mik lós
61. Mo son szol nok
62. No vák pusz ta
63. Nyár li get
64. Osli
65. Ön tés ma jor
66. Öt tö vény
67. Pász to ri
68. Pinnye
69. Po tyond
70. Püs ki
71. Raj ka
72. Rá ba ta má si
73. Ráb ca ka pi
74. Röj tök mu zsaj
75. Sar ród
76. Sop ron né me ti
77. Szár föld
78. Szil
79. Szil sár kány
80. Tár nok ré ti
81. Tõ zeg gyár ma jor
82. Új ró na fõ
83. Új ud var
84. Vár ba log
85. Vesz kény
86. Vit nyéd

Az Oszt rák Köz tár sa ság te rü le tén:
 

 1. An dau
 2. Apet lon
 3. Bruck ne u dorf
 4. De utsch Jahrn dorf
 5. Edels tal
 6. Fra u en kir chen
 7. Gat ten dorf
 8. Gols
 9. Halb turn
10. Ill mitz
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11. Jois
12. Kitt see
13. Mönch hof
14. Ne u dorf
15. Ne u si edl am See
16. Nic kels dorf
17. Pama
18. Pam ha gen
19. Parn dorf
20. Po ders dorf
21. Potz ne u si edl
22. St. And rä am Zick see
23. Tad ten
24. Wal lern im Bur gen land
25. We i den
26. Win den
27. Zurn dorf”

4.  §

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

(2) E ren de let 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 8. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2. és 3.  §-ai
 hatálybalépésének nap tá ri nap ját, an nak is mert té vá lá sát
köve tõen, a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a Ma gyar Köz -
löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val
 állapítja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
276/2007. (X. 20.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Osztrák Szövetségi Kormány között

a közös államhatáron átvezetõ turistaútvonalakon
történõ államhatár-átlépésrõl  szóló Megállapodás

módosításáról és kiegészítésérõl  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány 

kö zött a kö zös ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon
tör té nõ ál lam ha tár-át lé pés rõl  szóló Meg ál la po dás mó do sí -
tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb -
biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

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

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a
 következõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és az Osztrák Szövetségi Kormány között
a közös államhatáron átvezetõ turistaútvonalakon
történõ államhatár-átlépésrõl  szóló Megállapodás

módosításáról és kiegészítésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák Szö vet -
sé gi Kor mány (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) azon
szán dék tól ve zé rel ve, hogy a kö zös ál lam ha tá ron át ve ze tõ
tu ris ta út vo na la kon tör té nõ ál lam ha tár-át lé pés rõl  szóló,
St. Mar ga ret hen ben, 2006. no vem ber 2-án alá írt Meg ál la -
po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) egyes ren del ke zé -
se it mó do sít sák és ki egé szít sék, a kö vet ke zõk ben ál la pod -
tak meg.

1. cikk

(1) Az 1. cikk (1) be kez dés d) pont já ban és az 1. mel lék -
let ben sze rep lõ jegy zék d) pont já ban rög zí tett Sop ron
(Gör be ha lom te lep)–Si egg ra ben ha tár át lé pé si pont el ne ve -
zé se Sop ron (Gör be ha lom te lep)–Rohr bach el ne ve zés re
mó do sul.

(2) Az 1. mel lék let ben sze rep lõ jegy zék d) pont já ban
rög zí tett ha tár át lé pé si pont nál a ha tár át lé pés mód ja úgy
mó do sul, hogy a „ke rék pár ral” ka te gó ria tör lés re ke rül.

2. cikk

A Meg ál la po dás 1. cik ke az aláb bi (3) és (4) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(3) A Szer zõ dõ Fe lek a min den ko ri bel sõ jog sza bá lyok 
ke re te in be lül hoz zá já rul nak ah hoz, hogy az Ág fal va
és Lo i pers bach kö zöt ti ha tár át lé pé si pont megvalósítá -
sával össze füg gés ben, a B 20/2 szá mú ha tár jel nél új híd
 létesüljön.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek tu do má sul ve szik, hogy a hi dat
Ág fal va és Lo i pers bach köz sé gek az en ge dé lye zett ter vek -
nek meg fele lõen és sa ját költ sé gük re, sa ját be ru há zás ként
lé te sí tik.”
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3. cikk

A je len Meg ál la po dás azon elsõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely azt a hó na pot kö ve ti, ami kor a má so dik
Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton ér te sí tést adott a bel sõ jogi
elõ írások tel je sí té sé rõl.

Ké szült Nic kels dorf ban, 2007. ok tó ber 11. nap ján, két
ere de ti pél dány ban, ma gyar és né met nyel ven, mind két
nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

Aláírások”

4.  §

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

(2) E ren de let 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 3. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2. és 3.  §-ai
 hatálybalépésének nap tá ri nap ját, an nak is mert té vá lá sát
köve tõen, a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a Ma gyar Köz -
löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val
 állapítja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
277/2007. (X. 20.) Korm.

rendelete

a Lengyel Köztársaság Kormánya
és a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ

és Ellenõrzõ Program Kezelõ Szervezete (NAPMO)
Igazgató Tanácsa közötti, a NAPMO-hoz történõ
csatlakozásról szóló nemzetközi megállapodások

kihirdetésérõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ki egé szí tõ
Meg ál la po dás a NATO E-A3 Együtt mû kö dé si Prog ram ról 
lét re jött Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz (MOU)
a Len gyel Köz tár sa ság Kor má nya csat la ko zá sá ról címû
és a Len gyel Köz tár sa ság Kor má nyá nak a NATO Re pü lõ -
gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ (NATO
AEW & C) Erõ i re vo nat ko zó Mû ve le ti és Tá mo ga tá si

Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz (MOU) tör té nõ csat la ko zá sát
tar tal ma zó Ki egé szí tõ Meg ál la po dás címû nem zet kö zi
meg ál la po dá sok (a to váb bi ak ban: Meg ál la po dá sok) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re. 

2. §

A Kor mány a Ki egé szí tõ Meg ál la po dás a NATO E-A3
Együtt mû kö dé si Prog ram ról lét re jött Több ol da lú Egyet -
értési Nyi lat ko zat hoz (MOU) a Len gyel Köz tár sa ság Kor -
má nya csat la ko zá sá ról címû nem zet kö zi meg ál la po dást
e ren de let tel ki hir de ti.

3. §

A Ki egé szí tõ Meg ál la po dás a NATO E-A3 Együtt mû -
kö dé si Prog ram ról lét re jött Több ol da lú Egyet ér té si Nyi -
lat ko zat hoz (MOU) a Len gyel Köz tár sa ság Kor má nya
csat la ko zá sá ról címû nem zet kö zi meg ál la po dás hi te les
 angol nyel vû szö ve ge és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa 
a kö vet ke zõ:

„Supplement
to the Multilateral Memorandum of Understanding

on the NATO E-3A Cooperative Programme
Concerning the accession of the Government

of the Republic of Poland

The Governments of Belgium, Canada, Denmark,
Germany, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, the
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Turkey, United
Kingdom and the United States:

having undertaken a cooperative NATO E-3A
programme pursuant to the Multilateral Memorandum
of Understanding on the NATO E-3A Cooperative
Programme, signed on 6 December 1978, as Addended
on 10 December 1990, amended on 13 August 1997,
supplemented on 11 December 1998 for the accession
of Spain, amended on 8 April 2004, supplemented again
on 22 December 2005 for the accession of Hungary
(hereafter referred to as the MMOU, as Addended); 

having received the request of the Government of the
Republic of Poland to participate in the NATO E-3A
Cooperative Programme in accordance with the provisions 
of the MMOU, as Addended;

having consulted regarding the accession of the
Government of the Republic of Poland; and

concur that, by accepting the conditions detailed in the
following Articles, the Republic of Poland accedes to the
MMOU, as Addended; and the Government of the
Republic of Poland agrees.
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Article I

The Government of the Republic of Poland hereby
accedes to the Multilateral Memorandum of
Understanding, as Addended, and will comply with the
provisions thereof, implementing agreements thereto, and
documents and decisions approved by the NATO
AEW & C Programme Management Organization
(NAPMO) Board of Directors (BOD).

Article II

The Government of the Republic of Poland, as a
member state of NAPMO, shall have one voting member
on the NAPMO BOD and committees on the same basis as
all other NAPMO participating nations.  However, the
Republic of Poland will have no rights, including voting
rights, in relation to NATO AEW & C Programme matters 
decided prior to the Republic of Poland’s accession for
which the Republic of Poland did not make a financial
contribution.

Article III

Taking into account the 13 NAPMO Nations’ financial
contributions ceiling of U.S. $ 1200 Million (Base Year
First Quarter 1996) for the Mid-Term Modernisation
Programme, as set forth in the MMOU, as Addended, the
Government of the Republic of Poland will pay, as an
additional contribution to the NATO E-3A Mid-Term
Modernisation Programme, a ceiling amount equal to 3%
of the Mid-Term Modernization Programme contributions
ceiling, as reduced by the administrative costs expended
and paid from other Nations’ contributions prior to the
effective date of this Supplement. The Government of the
Republic of Poland will pay its contribution to the
Mid-Term Modernization Programme between the years
2006 and 2011. Also taking into account the 14 NAPMO
Nations financial contributions ceiling of U.S. $ 200
Million (TY) for the Large Aircraft Infrared Counter
Measures (LAIRCM) project as set forth in the MMOU,
as Addended, the Government of the Republic of Poland
will contribute 3% to the LAIRCM project ceiling amount.

The Government of the Republic of Poland will also
pay:

a) An amount of U.S. $ 1.191.000 which is equal to 3%
of the Programme Generated Income in the Programme,
and

b) An amount equal to 3% of any other approved
expenditure resulting from the NATO AEW & C
Programme, not included above or expended from
Programme Generated Income, as from the date of entry
into force of this Supplement, and

c) As of the year 2006, annual contributions to the
NATO E-3A Operations and Support costs, as further
defined in the Supplement concerning the accession of the
Republic of Poland to the Memorandum of Understanding
for Operations and Support of the NATO AEW & C
Force, dated 26 September 1984 and revised on 27 March
2003.

Article IV

The Government of the Republic of Poland will assign
personnel to NAPMA in accordance with policies and
procedures as agreed by the NAPMO BOD.

Article V

This Supplement to the MMOU, as Addended, will
become effective on the date of the last signature.

Kiegészítõ Megállapodás
a NATO E-3A Együttmûködési Programról létrejött

Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU)
a Lengyel Köztársaság Kormánya csatlakozásáról

Bel gi um, Ka na da, Dá nia, Né met or szág, Gö rög or szág,
Ma gyar or szág, Olasz or szág, Lu xem burg, Hol lan dia, Nor -
vé gia, Por tu gá lia, Spa nyol or szág, Tö rök or szág, az Egye -
sült Ki rály ság, va la mint az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kor má nyai:

az 1978. de cem ber 6-án alá írt, 1990. de cem ber 10-én ki -
egé szí tett, 1997. au gusz tus 13-án mó do sí tott, 1998. de -
cem ber 11-én Spa nyol or szág csat la ko zá sá ra vo nat ko zó
 kiegészítéssel el lá tott, va la mint 2004. áp ri lis 8-án módo -
sított, majd 2005. de cem ber 22-én Ma gyar or szág csatla -
kozása vo nat ko zá sá ban is mét ki egé szí tett NATO E-3A
Együtt mû kö dé si Prog ram Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat -
ko za ta [a továb biak ban „Mó do sí tott Több ol da lú Egyet -
értési Nyi lat ko zat” (Mul ti la te ral Me mo ran dum of Under -
standing (MMOU)] ren del ke zé se i nek ér tel mé ben el in dí -
tot ták a NATO E-3A Együtt mû kö dé si Prog ra mot, va la -
mint

meg kap ták a Len gyel Köz tár sa ság Kor má nyá nak a
 Módosított Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat (MMOU)
ren del ke zé sei ér tel mé ben a NATO E-3A Együtt mû kö dé si
Prog ram ban való rész vé tel irán ti ké rel mét, va la mint

meg be szé lé se ket foly tat tak a Len gyel Köz tár sa ság Kor -
má nya csat la ko zá sá ról, és

egyet ér tés re ju tot tak ar ról, hogy az aláb bi cik kek ren -
del ke zé se i nek el fo ga dá sá val a Len gyel Köz tár sa ság a
 jelen Mó do sí tott Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz
(MMOU) csat la koz hat. Ez zel a Len gyel Köz tár sa ság Kor -
má nya egyet ért.
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1. Cikk

A Len gyel Köz tár sa ság Kor má nya ezú ton csat la ko zik
a Mó do sí tott Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz
(MMOU), an nak ren del ke zé se it ma gá ra néz ve kö te le zõ -
nek el is me ri, az ab ban fog lalt meg ál la po dá so kat, va la mint
a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr -
zõ Prog ram Ke ze lõ Szer ve ze te (NATO AEW & C Prog -
ram Ma na ge ment Or ga ni za ti on, NAPMO) Igaz ga tó ta ná -
csa (Bo ard of Di rec tors, BOD) ál tal jó vá ha gyott doku -
mentumokban fog lal ta kat, va la mint a ha tá ro za to kat vég re -
hajt ja.

2. Cikk

A NAPMO tag ja ként a Len gyel Köz tár sa ság Kor má -
nyát a NAPMO Igaz ga tó ta ná csá ban és bi zott sá ga i ban a
NAP MO-ban részt ve võ összes egyéb nem zet tel meg egye -
zõ for má ban egy sza va za ti jog gal ren del ke zõ tag képvi -
seli. Ugyan ak kor a Len gyel Köz tár sa ság csat la ko zá sát
meg elõ zõ en el fo ga dott és a Len gyel Köz tár sa ság pénz ügyi 
hoz zá já ru lá sa nél kül in dí tott NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti
Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ Prog ra mok kal (NATO
AEW & C) kap cso la tos kér dé sek ben a Len gyel Köztár -
saságot nem il le tik meg jo gok, így sza va za ti jo gok sem.

3. Cikk

A 13 NAPMO tag or szág nak a Kö zép tá vú Modernizá -
lási Prog ram hoz (Mid Term Mo der ni za ti on Prog ram)
a Mó do sí tott Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat ban
(MMOU) rög zí tett pénz ügyi hoz zá já ru lá sá ra vo nat ko zó
1200 mil lió US dol lár (1996. bá zis év elsõ ne gyed év ala pú) 
fel sõ ha tár ér ték figye lembe véte lével a Len gyel Köz tár sa -
ság Kor má nya a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re -
jel zõ és El len õr zõ (NATO E-3A) Kö zép tá vú Moderni -
zálási Prog ram hoz tel je sí ten dõ, a je len Ki egé szí tõ Meg -
állapodás ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en fel me rült és más
nem ze tek hoz zá já ru lá sá nak fel hasz ná lá sá val fe de zett költ -
sé gek kel és rá for dí tá sok kal csök ken tett pénz ügyi hoz zá já -
ru lás fel sõ ha tár ér té ke 0,85 szá za lé ká nak meg fe le lõ ki egé -
szí tõ hoz zá já ru lást fi zet. A Len gyel Köz tár sa ság Kor má -
nya a Kö zép tá vú Mo der ni zá lá si Prog ram hoz való hoz zá já -
ru lá sát 2006. és 2011. évek kö zöt ti idõ szak ban tel je sí ti.
Szin tén figye lembe véve a 14 NAPMO tag or szág 200 mil -
lió US dol lár fel sõ ha tár ér té kû hoz zá já ru lá sát a Nagy tes tû
Lé gi jár mû vek Inf ra vö rös Ra ké ták El le ni Vé del me
(LAIRCM) pro jekt hez, a Mó do sí tott Több ol da lú Egyet ér -
té si Nyi lat ko zat alap ján a Len gyel Köz tár sa ság Kor má nya
a LAIRCM pro jekt hez 3% fel sõ ha tár ér ték kel já rul hoz zá.

A Len gyel Köz tár sa ság Kor má nya az aláb bi költ sé ge -
ket, il let ve rá for dí tá so kat ugyan csak fe de zi:

a) a Prog ram hoz Be fo lyó Összeg (Prog ram Ge ne ra ted
In co me) 3 szá za lé ká nak meg fe le lõ 1 191 000 US dol lár
össze get, va la mint

b) a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és
 Ellenõrzõ (NATO AEW & C) Prog ram ke re té ben fel me rü -
lõ és a Prog ram hoz Be fo lyó Összeg be nem fog lalt vagy a
Prog ram ból nem fe de zett bár mi lyen egyéb jó vá ha gyott
költ ség, il let ve rá for dí tás 3 szá za lé ká nak meg fe le lõ össze -
get, a je len Ki egé szí tõ Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé tõl
fog va, va la mint

c) a Len gyel Köz tár sa ság Kor má nyá nak az 1984. szep -
tem ber 26-i és 2003. már ci us 27-én át dol go zott, a NATO
Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ (NATO
AEW & C) Erõ i re vo nat ko zó Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Tár -
gyú Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz (MOU) tör té nõ csat la ko -
zá sát tar tal ma zó Ki egé szí tõ Meg ál la po dás rendelkezé -
seinek ér tel mé ben de fi ni ált és a NATO E-3A mû ve le ti
és  támogatási költ sé ge i hez tel je sí tett éves hoz zá já ru lást
2006. év tõl.

4. Cikk

A Len gyel Köz tár sa ság Kor má nya a NAPMO Igaz ga tó -
ta ná csa (NAPMO BOD) ál tal meg ha tá ro zott irány el vek kel 
és el já rá sok kal össz hang ban ne vez ki szak em be re ket a
NAP MA-ba.

5. Cikk

A Mó do sí tott Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz
(MMOU) csa tolt je len Ki egé szí tõ Meg ál la po dás az utol só
alá írás nap ján lép ha tály ba.”

4.  §

A Kor mány a Len gyel Köz tár sa ság Kor má nyá nak a
NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ
(NATO AEW & C) Erõ i re vo nat ko zó Mû ve le ti és Tá mo -
ga tá si Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz (MOU) tör té nõ csat la -
ko zá sát tar tal ma zó Ki egé szí tõ Meg ál la po dás címû nem -
zet kö zi meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

5.  §

A Len gyel Köz tár sa ság Kor má nyá nak a NATO Re pü lõ -
gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ (NATO
AEW & C) Erõ i re vo nat ko zó Mû ve le ti és Tá mo ga tá si
Egyetér tési Nyi lat ko zat hoz (MOU) tör té nõ csat la ko zá sát
tar tal ma zó Ki egé szí tõ Meg ál la po dás címû nem zet kö zi
meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és hi va ta los
ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:
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„Supplement to the Memorandum of Understanding
for Operations and Support of the NATO Airborne

Early Warning and Control Force Concerning
the accession of the Government of the Republic

of Poland

The Governments of Belgium, Canada, Denmark,
Germany, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, the
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Turkey, the United
Kingdom and the United States:

having undertaken a cooperative programme to support
the operations of the NATO AEW & C Force pursuant
to the Memorandum of Understanding for Operations
and Support of the NATO Airborne Early Warning and
Control Force, dated 26 September 1984 and revised on
27 March 2003 and supplemented on 22 December 2005
for the accession of Hungary (hereafter referred to as
the O & S MOU); 

having received the request of the Government of the
Republic of Poland to participate in the NATO AEW & C
Force in accordance with the provisions of the O & S
MOU; and

having consulted regarding the accession of the
Government of the Republic of Poland;

concur that, by accepting the conditions detailed in the
following Articles, the Republic of Poland accedes to the
O & S MOU; and the Government of the Republic of
Poland agress.

Article I

The Government of the Republic of Poland hereby
accedes to the O & S MOU and will comply with the
provisions thereof and the implementing arrangements
thereto.

Article II

Beginning in 2006, the Government of the Republic of
Poland will participate in and contribute to the Operations
and Support (O & S) of the NATO funded elements of the
Force, and will be an integral part of the E-3A O & S cost
shares as provided in Section VIII of the O & S MOU.  The
annual contribution of the Government of the Republic
of Poland will increase incrementally until a steady state
contribution of 3% is achieved in the year 2009
(2006 – 0.3%, 2007 – 1.1% and 2008 – 2.2%). The annual
contribution of the Government of the Republic of Poland
to the NAEW & C Force Command Headquarters will be
2.3771%, beginning 2006. The contribution percentages
of the participating nations in the O & S MOU, Section

VIII, Paragraph 2.(a)(2) will be adjusted in accordance
with that Section.

Article III

The Government of the Republic of Poland will assign
personnel to the NAEW & C Force Command
Headquarters and the NATO E-3A Component in
accordance with NATO policies and procedures.

Article IV

This Supplement to the O & S MOU will become
effective on the date of the last signature.

A Lengyel Köztársaság Kormányának

a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ
és Ellenõrzõ (NATO AEW & C) Erõire vonatkozó
Mûveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz

(MOU) történõ csatlakozását tartalmazó
Kiegészítõ Megállapodás

Bel gi um, Ka na da, Dá nia, Né met or szág, Gö rög or szág,
Ma gyar or szág, Olasz or szág, Lu xem burg, Hol lan dia, Nor -
vé gia, Por tu gá lia, Spa nyol or szág, Tö rök or szág, az Egye -
sült Ki rály ság, va la mint az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kor má nyai:

az 1984. szep tem ber 26-án alá írt és 2003. már ci us 27-én 
át dol go zott, majd 2005. de cem ber 22-én Ma gyar or szág
csat la ko zá sa kö vet kez té ben ki egé szí tett, a NATO Re pü lõ -
gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ (NATO
AEW & C) erõ i re vo nat ko zó Mû ve le ti és Tá mo ga tá si
Egyet ér té si Nyi lat ko zat [Me mo ran dum of Un ders tan ding
for Ope rat ions and Sup port (O & S MOU)] ren del ke zé se i -
nek ér tel mé ben el in dí tot ták a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti
Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ (NATO AEW & C) Erõ it
 támogató együtt mû kö dé si prog ra mot, va la mint

meg kap ták a Len gyel Köz tár sa ság Kor má nyá nak a
NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ
(NATO AEW & C) Erõ i ben a Mû ve le ti és Tá mo ga tá si
Egyet ér té si Nyi lat ko zat (O & S MOU) ren del ke zé sei ér -
tel mé ben való rész vé tel irán ti ké rel mét, va la mint

meg be szé lé se ket foly tat tak a Len gyel Köz tár sa ság Kor -
má nya csat la ko zá sá ról, és

egyet ér tés re ju tot tak ar ról, hogy az aláb bi cik kek ren -
del ke zé se i nek el fo ga dá sá val a Len gyel Köz tár sa ság csat -
la koz hat a Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyilat -
kozathoz (O & S MOU). Ez zel a Len gyel Köz tár sa ság
Kor má nya egyet ért.
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1. Cikk

A Len gyel Köz tár sa ság Kor má nya ezú ton csat la ko zik
a Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz
(O & S MOU), an nak ren del ke zé se it, an nak vég re haj tá si
meg ál la po dá sa it ma gá ra néz ve kö te le zõ nek el is me ri.

2. Cikk

2006. év tõl a Len gyel Köz tár sa ság Kor má nya részt vesz 
és az Erõk NATO ál tal fi nan szí ro zott ele me i nek mûve -
leteiben és tá mo ga tá sá ban, il let ve hoz zá já rul azok hoz.
A Ma gyar Kor mány a Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si
Nyi lat ko zat (O & S MOU) VIII. sz. Cik ke ren del ke zé se i -
nek ér tel mé ben részt vesz az E-3A mû ve le ti és tá mo ga tá si
célú költ ség meg osz tá si rend szer ben. A Len gyel Köz tár sa -
ság Kor má nya éves hoz zá já ru lá sa fo ko za to san emel ke dik
 addig, amíg a 3 szá za lék ban meg ha tá ro zott rész arányt
2009. év ben el nem éri (0,3 szá za lék 2006-ban, 1,1 szá za -
lék 2007-ben, 2,2 szá za lék 2008-ban). A Len gyel Köz tár -
sa ság Kor má nya ál tal a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai
Elõ re jel zõ és El len õr zõ (NAEW & C) Erõk Parancsnok -
sága ré szé re tel je sí ten dõ éves hoz zá já ru lás 2006. év tõl
kez dõ dõ en 2,3771 szá za lék. A részt ve võ or szá gok hoz zá -
já ru lá sa i nak a Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyi lat -
ko zat (O & S MOU) VIII. sz. Cik kely, 2.(a)(2) be kez dés
ren del ke zé se i nek ér tel mé ben meg ha tá ro zott szá za lé kos
rész ará nya az adott Cik kely ren del ke zé se i vel össz hang ban 
mó dosul.

3. Cikk

A Len gyel Köz tár sa ság Kor má nya a NATO ál tal al kal -
ma zott irány el vek kel és el já rá sok kal össz hang ban ne vez
ki szak em be re ket a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ -
re jel zõ és El len õr zõ (NAEW & C) Erõk Pa rancs nok sá gá -
ba, va la mint a NATO E-3A Kom po nens be.

4. Cikk

A Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz
(O & S MOU) csa tolt je len Ki egé szí tõ Meg ál la po dás az
utol só alá írás nap ján lép ha tály ba.”

6.  §

(1) E ren de let – a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Ki egé szí tõ Meg ál la po dás a
NATO E-A3 Együtt mû kö dé si Prog ram ról lét re jött Több -
ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz (MOU) a Len gyel Köz -
tár sa ság Kor má nya csat la ko zá sá ról V. Cik ké ben meg ha tá -
ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E ren de let 4–5.  §-a A Len gyel Köz tár sa ság Kor má -
nyá nak a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és
El len õr zõ (NATO AEW & C) Erõ i re vo nat ko zó Mû ve le ti
és Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz (MOU) tör té nõ
csat la ko zá sát tar tal ma zó Ki egé szí tõ Meg ál la po dás
IV. Cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(4) A Meg ál la po dá sok, il let ve e ren de let 2–5.  §-ai ha -
tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak
 ismertté vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék -
ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(5) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a hon vé del mi mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
278/2007. (X. 20.) Korm.

rendelete

a szénipari szerkezetátalakítási támogatás
meghatározásának és kezelésének

részletes szabályairól

A Kor mány a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi
LXXXVI. tör vény 170.  § (1) be kez dé sé nek 22. pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1.  §

Szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás ra a vil la mos
ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör vény (a továb biak -
ban: VET) 171.  §-ának (13) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
bá nya vál lal ko zó ként a Vér te si Erõ mû Zrt. vagy an nak jog -
utód ja (a továb biak ban együtt: bá nya vál lal ko zó) jo go sult.

2.  §

Az e ren de let ben hasz nált fo gal mak ra a VET-ben, va la -
mint a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban sze rep lõ
fo ga lom meg ha tá ro zá sok az irány adók.

3.  §

(1) A bá nya vál lal ko zó az ál ta la ki ter melt szén, il let ve az 
an nak fel hasz ná lá sá val elõ ál lí tott vil la mos ener gia és
 hõenergia in do kolt rá for dí tá sá nak és in do kolt ár be vé te lé -
nek kü lön bö ze te alap ján szá mí tott tá mo ga tás ra jo go sult.
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A tá mo ga tás mér té ké rõl a Ma gyar Ener gia Hi va tal
(a továb biak ban: Hi va tal) ja vas la ta alap ján az ener gia po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ha tá -
ro zat ban dönt.

(2) A bá nya vál lal ko zó ál tal ki ter melt szén fel hasz ná lá -
sá val elõ ál lí tott vil la mos ener gia és hõ ener gia ér té ke sí té -
sé bõl szár ma zó in do kolt ár be vé tel a tény le ge sen el ért
 árbevétel és a pi a ci kö rül mé nyek kö zött el ér he tõ ár be vé tel
kö zül a na gyob bik ér ték. A pi a ci kö rül mé nyek kö zött el ér -
he tõ ár be vé tel szám sze rû sí té sé nél a Hi va tal az ér té ke sí tés
idõ sza kát és az ér té ke sí tett ter mé kek jel leg ze tes sé ge it is
figye lembe ve szi.

(3) Ha a bá nya vál lal ko zó a szén ter me lés sel, il let ve a
szén fel hasz ná lá sá val elõ ál lí tott vil la mos ener gia és
 hõenergia ter me lés sel össze füg gés ben – az ezen te vé keny -
sé gé hez kap cso ló dó ku ta tás, tech no ló gia fej lesz tés, kör -
nye zet és kép zés te kin te té ben nyúj tott ál la mi tá mo ga tá so -
kat ki vé ve – kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott tá mo ga -
tás ban is ré sze sül, ak kor az (1)–(2) be kez dé sek alap ján
 adható tá mo ga tást a kü lön jog sza bály sze rin ti tá mo ga tás
mér té ké vel csök ken te ni kell.

(4) A ki fi ze tett szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás
nem ha lad hat ja meg a mel lék let ben rész le te zett össze ge -
ket.

(5) Az egyes nap tá ri évek re vo nat ko zó an ki fi ze tett
 támogatásnak – a VET 171.  § (14) be kez dé sé vel össz hang -
ban – csök ke nõ mér té kû nek kell len nie.

4.  §

A szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás igény lé se,
meg ál la pí tá sa, va la mint ki fi ze té se so rán a szén ipar ré szé re
nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ról  szóló, 2002. jú li us 23-i
1407/2002/EK ta ná csi ren de let (a továb biak ban: Ren de -
let) és a B(2005)1782. sz. bi zott sá gi ha tá ro zat ren del ke zé -
sei irány adók. A Ren de let 9. cik ké ben fog lalt adat szol gál -
ta tá si és je len tés té te li kö te le zett sé ge ket a Hi va tal tel je sí ti.

5.  §

(1) A Hi va tal éven te becs lést ké szít a kö vet ke zõ év ben
vár ha tó

a) a bá nya vál lal ko zó ál tal ki ter melt szén, il let ve az
 annak fel hasz ná lá sá val elõ ál lí tott vil la mos ener gia és
 hõenergia in do kolt rá for dí tá sá ról,

b) a vil la mos ener gia-pi a con és a szer ve zett vil la mos -
ener gia-pi a con ki ala ku ló árak nak egyes idõ szak ra és
egyes vil la mos ener gia-ter mé kek re vo nat ko zó ára i ból szá -
mí tott át lag ár ról (a meg elõ zõ idõ szak ada ta i nak és nem zet -
kö zi leg el fo ga dott ener ge ti kai szer ve zet, vagy mû kö dõ
 európai ener gia tõzs de nyil vá nos elõ re jel zé si ada ta i nak
fel hasz ná lá sá val),

c) szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás mér té ké rõl.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott becs lé sek el ké -
szí té sé hez a bá nya vál lal ko zó a Hi va tal ré szé re adat szol -
gál ta tást nyújt.

(3) A Hi va tal az (1)–(2) be kez dé sek alap ján el ké szí tett
becs lé sek re fi gye lem mel tesz ja vas la tot a kü lön tör vény
ál tal meg ha tá ro zan dó, a szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si
 támogatás fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló pénz esz köz mérté -
kére a mi nisz ter nek az el szá mo lás tár gyát ké pe zõ nap tá ri
évet (a továb biak ban: tárgy év) meg elõ zõ év jú li us 31. nap -
já ig.

6.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó a szén ipa ri szerkezet -
átalakítási pénz esz köz ke ze lé sé re el kü lö ní tett szám lát
 vezet (szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás cél já ra
 elkülönített szám la).

(2) A szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás cél já ra
el kü lö ní tett szám la ter hé re tör té nõ bár mi lyen ki fi ze tés
csak a mi nisz ter ha tá ro za ta alap ján tör tén het.

7.  §

(1) A bá nya vál lal ko zó a tárgy év re vo nat ko zó tá mo ga tás 
irán ti ké rel mét a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 20. nap já ig
nyújt ja be a Hi va tal hoz.

(2) A ké re lem ben meg kell je löl ni az ér vé nye sí te ni
 kívánt igény jog cí mét és mér té két, va la mint meg kell adni
a ké re lem meg ala po zott el bí rá lá sá hoz szük sé ges, a szén -
ter me lés sel és a ki ter melt szén fel hasz ná lá sá val elõ ál lí tott
vil la mos ener gia és hõ ener gia elõ ál lí tá sá val össze füg gés -
ben fel me rült költ ség re, va la mint a vil la mos ener gia és
a hõ ener gia ér té ke sí té sé bõl szár ma zó ár be vé tel re vonat -
kozó ada to kat.

(3) A Hi va tal a szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó ké rel met meg vizs gál ja, és a tárgy évet
 követõ év feb ru ár 15. nap já ig ja vas la tot ké szít a mi nisz ter
ré szé re a tárgy év hez kap cso ló dó szén ipa ri szer ke zet át ala -
kí tá si tá mo ga tás in do kolt mér té ké re vo nat ko zó an. A Hi va -
tal ez zel egy ide jû leg tá jé koz tat ja a bá nya vál lal ko zót az
 általa tá mo ga tás ra nem ja va solt költ ség ele mek rõl és az
 indokolt ár be vé tel meg ál la pí tá sá nak rész le te i rõl.

(4) A mi nisz ter a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28. nap -
jáig ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a bá nya vál lal ko zó nak a
tárgy év re vo nat ko zó an ki fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gét.

8.  §

A bá nya vál lal ko zó ké rel me alap ján a Hi va tal ja vas la tá -
ra a mi nisz ter a tárgy év re vo nat ko zó an éven te leg fel jebb
hat al ka lom mal ha tá ro zat ban tá mo ga tá si elõ le get ál la pít -
hat meg és dönt het en nek a tárgy év ben tör té nõ ki fi ze té sé -

2007/142. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10089



rõl. A ké rel met a 7.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tar ta -
lom mal kell be nyúj ta ni. A ki fi ze tett tá mo ga tá si elõ leg nem 
ha lad hat ja meg szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás
cél já ra el kü lö ní tett szám lán ren del ke zés re álló össze get.

9.  §

A mi nisz ter nek a 7.  § (4) be kez dé se, il let ve a 8.  § sze rin -
ti dön té sét köve tõen az át vi te li rend szer irá nyí tó a szén ipa ri 
szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás cél já ra el kü lö ní tett szám la
ter hé re ha la dék ta la nul gon dos ko dik a bá nya vál lal ko zót
meg il le tõ összeg ki fi ze té sé rõl.

10.  §

(1) Ha a szén ipa ri szer ke zet át ala kí tás cél já ra el kü lö ní -
tett szám lán ren del ke zés re álló összeg

a) meg ha lad ja a tárgy év re vo nat ko zó an a bá nya vál lal -
ko zó nak a 7.  § (4) be kez dé se alap ján – a már fo lyó sí tott
elõ le ge ken túl me nõ en – ki fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gét, a
kü lön bö ze tet a Hi va tal a tárgy évet kö ve tõ má so dik évre
vo nat ko zó szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si pénz esz köz meg -
ha tá ro zá sá nak elõ ké szí té se so rán csök ken tõ té tel ként
 veszi figye lembe,

b) nem éri el a tárgy év re vo nat ko zó an a bá nya vál lal ko -
zó nak a 7.  § (4) be kez dé se alap ján – a már fo lyó sí tott elõ le -
ge ken túl me nõ en – ki fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gét, a
 különbözetet a tárgy évet kö ve tõ év ben be sze dett pénz esz -
köz össze gé bõl kell a bá nya vál lal ko zó szá má ra a tárgy évet 
kö ve tõ év jú ni us 30. nap já ig át utal ni, és a kü lön bö ze tet
a Hi va tal a tárgy évet kö ve tõ má so dik évre vo nat ko zó szén -
ipa ri szer ke zet át ala kí tá si pénz esz köz meg ha tá ro zá sá nak
elõ ké szí té se so rán nö ve lõ té tel ként ve szi figye lembe.

(2) A bá nya vál lal ko zó val az (1) be kez dés b) pont ja sze -
rint tárgy év re vo nat ko zó an utó la go san el szá molt kü lön bö -
ze tet a tárgy év re vo nat ko zó tá mo ga tás ként kell ke zel ni.

11.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

12.  §

Ha tá lyát vesz ti a szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga -
tás meg ha tá ro zá sá nak és ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 336/2005. (XII. 30.) Korm. ren de let. Ez a § 2008.
ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

13.  §

E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1407/2002/EK ren de le te (2002. jú li us 23.)
a szén ipar ré szé re nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ról;

b) a Bi zott ság B(2005)1782. sz. ha tá ro za ta.

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

Melléklet
a 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelethez

A kifizetett szénipari szerkezetátalakítási
támogatás összege

Ki fi ze tés éve
A ki fi ze tés ma xi mum össze ge

(Ft)

2008. 8 506 800 000  

2009. 7 475 799 996  

2010. 6 960 300 000  

Összes ki fi ze tés
2008–2010. 22 942 899 996  

A Kormány
279/2007. (X. 20.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény végrehajtásáról
a helyi önkormányzatok által fenntartott

egyes intézményeknél, valamint a testnevelés
és a sport területén

A Kor mány a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.)
20/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 22.  §-a (5) be kez dé sé nek
má so dik mon da tá ban, 22.  §-ának (9) be kez dé sé ben,
23.  §-a (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban és
85.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zá sok alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a he lyi ön kor mány za tok
ál tal fenn tar tott szol gál ta tó fel ada to kat el lá tó egyes költ -
ség ve té si in téz mé nyek nél tár gyú 77/1993. (V. 12.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) a kö vet ke zõ
1/A–1/C.  §-ok kal egé szül ki:
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„[A Kjt. 20/B.  §-ának (2) bekezdéséhez,
22.  §-ának (4), (5) és (9) bekezdéseihez]

1/A.  § Nem kö te le zõ pá lyá za tot ki ír ni
a) ab ban a mun ka kör ben, amely re vo nat ko zó an – 90 na -

pon be lül – már leg alább két al ka lom mal ered mény te len volt
a pá lyá za ti ki írás, és

b) ab ban a mun ka kör ben, amely nek ha la dék ta lan be -
töl té se a fo lya ma tos el lá tás biz ton sá gos meg szer ve zé sé hez 
el en ged he tet le nül szük sé ges, és a fo lya ma tos el lá tás nyúj -
tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi fel té te lek más mun ka szer ve -
zé si esz köz zel nem biz to sít ha tó ak,

c) a ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt ügy vi te li, 
ké pe sí tett fi zi kai és fi zi kai mun ka kö rök ben.

1/B.  § (1) A Kjt. 22.  § (1) és (2) be kez dé sé vel össze füg -
gés ben a mun kál ta tó alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val
össze füg gõ mun ka kör nek mi nõ sül nek a ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben az ügy in té zõi mun ka kö ri cso port ban fel so -
rolt mun ka kö rök.

(2) Nem kell gya kor no ki idõt ki köt ni, ha a köz al kal ma -
zott olyan mun ka kört tölt be, amely ben a be so ro lás alap -
jául figye lembe ve he tõ jogi szak vizs ga, mér leg ké pes
köny ve lõ szak ké pe sí tés vagy ez zel egyen ér té kû ké pe sí tés,
 okleveles könyv vizs gá lói ké pe sí tés, dok to ri fo ko zat (PhD, 
DLA), a tu do mány(ok) kan di dá tu sa, a tu do mány(ok) dok -
to ra, il let ve kül föl dön szer zett és ho no sí tott vagy el is mert
tu do má nyos fo ko zat, és ez zel a köz al kal ma zott rendel -
kezik.

1/C.  § (1) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai
 követelmények két rész bõl áll nak: az ál ta lá nos kö ve tel mé -
nyek bõl és a mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek bõl. 
Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek tel je sí té sét min den gya kor -
nok ré szé re elõ kell írni. A mun ka kör höz kap cso ló dó szak -
mai kö te le zett sé gek meg ál la pí tá sá nak alap ja a ki ne ve zés -
ben meg ha tá ro zott mun ka kör, il le tõ leg az ah hoz kap cso ló -
dó mun ka kö ri le írás.

(2) Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek biz to sí ta ni uk kell,
hogy a gya kor nok meg is mer je

a) a mun kál ta tó te vé keny sé gét, szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát, egyéb bel sõ sza bály za ta it, kol lek tív szer zõ -
dé sét,

b) az in téz mény mû kö dé si cél ja it, azok gya kor la ti meg -
va ló su lá sát.

(3) A mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek nek biz -
to sí ta ni uk kell, hogy a gya kor nok

a) meg is mer je a mun ka kö ré re vo nat ko zó foglalkoz -
tatási alap el ve ket, a mun ka kö re alap ján el lá tan dó te vé -
keny ség gya kor la ti fel ada ta it,

b) meg is mer je a mun kál ta tó te vé keny sé gé nek ál ta lá nos 
és sa já tos jel lem zõ it,

c) el mé lyít se a mun ka kö re el lá tá sá hoz szük sé ges el mé -
le ti és gya kor la ti is me re te ket.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti szer vek kö zött tör té nõ mun -
ka kör vál to zás ese tén a gya kor nok tól nem le het meg kö ve -
tel ni a már tel je sí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek elsajátítá -
sának meg is mét lé sét.

(5) A mun kál ta tó szak te rü le ten ként szak mai ve ze tõt
(se gí tõt) je löl ki, aki se gí ti a gya kor no kot szak mai fel ké -
szü lés ében.

(6) A gya kor nok mun ka nap lót ve zet, amely tar tal maz za
az el vég zett fel ada to kat.

(7) A mun kál ta tó a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz szük -
séges gya kor la ti, el mé le ti is me re tek szá mon ké ré se ér de ké -
ben a gya kor nok ré szé re fél éven te vizs ga fel ada tot je löl ki.
A vizs ga fel ada tot a szak mai ve ze tõ (se gí tõ) az ön ál ló fel -
adat el lát ás szem pont já ból írás ban ér té ke li.

(8) A szak mai ve ze tõ (se gí tõ) a gya kor nok szak mai elõ -
re ha la dá sá ról – a (6) be kez dés sze rin ti mun ka nap lót, va la -
mint a (7) be kez dés sze rin ti vizs ga fel ada tot is ala pul
véve – a mun kál ta tó ré szé re fél éven te ér té ke lést ké szít. Az
ér té ke lés tar tal maz za

a) a gya kor nok ál tal az adott idõ szak ban el vég zett fel -
ada tok fõbb tí pu sa it,

b) a fel ada tok ál tal meg kö ve telt te vé keny sé gek kö rét,
c) a gya kor nok ál tal el sa já tí tott gya kor la ti, el mé le ti

 ismereteket.
(9) A gya kor nok a rá vo nat ko zó ér té ke lés be be te kint het, 

és amennyi ben an nak tar tal mát ki fo gá sol ja, írá sos vé le mé -
nyét az ér té ke lés hez mel lé kel ni kell.

(10) A mun kál ta tó fél éven te a gya kor nok te vé keny sé gét 
írás ban – az el vég zett fel ada tok vég re haj tá sa so rán nyúj -
tott tel je sít mény és a szá mon ké rés alap ján – mi nõ sí ti.
A mun kál ta tó a mi nõ sí tést a köz al kal ma zott köz vet len
 felettese mel lett – ha sze mé lyük nem azo nos – a szak mai
ve ze tõ (se gí tõ) ér té ke lé sé nek, ja vas la tá nak is me re té ben
ké szí ti el.

(11) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö te le -
zett sé gek, a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés fel té te le i -
nek és a gya kor nok szak mai ve ze tõ je (se gí tõ je) fel ada ta i -
nak rész le tes sza bá lya it, to váb bá a gya kor no ki kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé vel és a tel je sít mény mé ré sé vel össze füg gõ
rész le tes el já rá si ren det, va la mint a gya kor no ki mi nõ sí tés
kü lö nös sza bá lya it mun kál ta tó ál tal meg ál la pí tott gya kor -
no ki sza bály zat tar tal maz za.”

2.  §

A Ren de let 11.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ben a 11.  § je len le gi szö ve gé nek szá mo zá sa (1) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) E ren de let 1/A.  §-ának c) pont ja 2007. de cem -
ber 31-én ha tá lyát vesz ti.”

3.  §

(1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a test ne ve lés és sport te rü le tén tör té -
nõ vég re haj tá sá ról  szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Korm. ren de let) 1.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben a „Test ne ve lé si és Sport mú ze um nál” szö veg rész

2007/142. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10091



 helyébe a „Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál -
ta tó In té zet Test ne ve lé si és Sport mú ze u mi Igaz ga tó sá gá -
nál” szö veg rész lép.

(2) A Korm. ren de let a kö vet ke zõ 1/A–1/C.  §-ok kal
egé szül ki:

„[A Kjt. 20/B.  §-ának (2) bekezdéséhez,
22.  §-ának (4), (5) és (9) bekezdéseihez]

1/A.  § Nem kö te le zõ pá lyá za tot ki ír ni

a) ab ban a mun ka kör ben, amely re vo nat ko zó an – 90 na -
pon be lül – már leg alább két al ka lom mal ered mény te len volt
a pá lyá za ti ki írás, és

b) ab ban a mun ka kör ben, amely nek ha la dék ta lan be -
töl té se a fo lya ma tos el lá tás biz ton sá gos meg szer ve zé sé hez 
el en ged he tet le nül szük sé ges, és a fo lya ma tos el lá tás nyúj -
tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi fel té te lek más mun ka szer ve -
zé si esz köz zel nem biz to sít ha tó ak,

c) a ren de let mel lék let ében fel so rolt „A”, „B”, „C” és
„D” fi ze té si osz tály ba so ro lás hoz szük sé ges is ko lai vég -
zett sé get, szak ké pe sí tést igény lõ mun ka kö rök ben.

1/B.  § (1) A Kjt. 22.  § (1) és (2) be kez dé sé vel össze füg -
gés ben a mun kál ta tó alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val
össze füg gõ mun ka kör nek mi nõ sül nek a ren de let mel lék -
let ében az ügy in té zõi mun ka kö ri cso port ban fel so rolt
mun ka kö rök.

(2) Nem kell gya kor no ki idõt ki köt ni, ha a köz al kal ma -
zott olyan mun ka kört tölt be, amely ben a be so ro lás alap -
jául figye lembe ve he tõ jogi szak vizs ga, mér leg ké pes
köny ve lõ szak ké pe sí tés vagy ez zel egyen ér té kû ké pe sí tés,
ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí tés, dok to ri fo ko zat (PhD, 
DLA), a tu do mány(ok) kan di dá tu sa, a tu do mány(ok) dok -
to ra, il let ve kül föl dön szer zett és ho no sí tott vagy el is mert
tu do má nyos fo ko zat, és ez zel a köz al kal ma zott rendel -
kezik.

1/C.  § (1) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai
 követelmények két rész bõl áll nak: az ál ta lá nos kö ve tel mé -
nyek bõl és a mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek bõl. 
Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek tel je sí té sét min den gya kor -
nok ré szé re elõ kell írni. A mun ka kör höz kap cso ló dó szak -
mai kö te le zett sé gek meg ál la pí tá sá nak alap ja a ki ne ve zés -
ben meg ha tá ro zott mun ka kör, il le tõ leg az ah hoz kapcso -
lódó mun ka kö ri le írás.

(2) Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek biz to sí ta ni uk kell,
hogy a gya kor nok meg is mer je

a) a mun kál ta tó te vé keny sé gét, szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát, egyéb bel sõ sza bály za ta it, kol lek tív szer zõ -
dé sét,

b) az in téz mény mû kö dé si cél ja it, azok gya kor la ti meg -
va ló su lá sát.

(3) A mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek nek biz -
to sí ta ni uk kell, hogy a gya kor nok

a) meg is mer je a mun ka kö ré re vo nat ko zó foglalkoz -
tatási alap el ve ket, a mun ka kö re alap ján el lá tan dó te vé -
keny ség gya kor la ti fel ada ta it,

b) meg is mer je a mun kál ta tó te vé keny sé gé nek ál ta lá nos 
és sa já tos jel lem zõ it,

c) el mé lyít se a mun ka kö re el lá tá sá hoz szük sé ges el mé -
le ti és gya kor la ti is me re te ket.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti szer vek kö zött tör té nõ mun -
ka kör vál to zás ese tén a gya kor nok tól nem le het megkö -
vetelni a már tel je sí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek el sa já tí tá -
sá nak meg is mét lé sét.

(5) A mun kál ta tó szak te rü le ten ként szak mai ve ze tõt
(se gí tõt) je löl ki, aki se gí ti a gya kor no kot szak mai fel ké -
szü lés ben.

(6) A gya kor nok mun ka nap lót ve zet, amely tar tal maz za
az el vég zett fel ada to kat.

(7) A mun kál ta tó a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz szük -
séges gya kor la ti, el mé le ti is me re tek szá mon ké ré se ér de ké -
ben a gya kor nok ré szé re fél éven te vizs ga fel ada tot je löl ki.
A vizs ga fel ada tot a szak mai ve ze tõ (se gí tõ) az ön ál ló fel -
adat el lát ás szem pont já ból írás ban ér té ke li.

(8) A szak mai ve ze tõ (se gí tõ) a gya kor nok szak mai elõ -
re ha la dá sá ról – a (6) be kez dés sze rin ti mun ka nap lót, va la -
mint a (7) be kez dés sze rin ti vizs ga fel ada tot is ala pul
véve – a mun kál ta tó ré szé re fél éven te ér té ke lést ké szít. Az
ér té ke lés tar tal maz za

a) a gya kor nok ál tal az adott idõ szak ban el vég zett fel -
ada tok fõbb tí pu sa it,

b) a fel ada tok ál tal meg kö ve telt te vé keny sé gek kö rét,

c) a gya kor nok ál tal el sa já tí tott gya kor la ti, el mé le ti is -
me re te ket.

(9) A gya kor nok a rá vo nat ko zó ér té ke lés be be te kint het, 
és amennyi ben an nak tar tal mát ki fo gá sol ja, írá sos vé le mé -
nyét az ér té ke lés hez mel lé kel ni kell.

(10) A mun kál ta tó fél éven te a gya kor nok te vé keny sé gét 
írás ban – az el vég zett fel ada tok vég re haj tá sa so rán nyúj -
tott tel je sít mény és a szá mon ké rés alap ján – mi nõ sí ti.
A mun kál ta tó a mi nõ sí tést a köz al kal ma zott köz vet len
 felettese mel lett – ha sze mé lyük nem azo nos – a szak mai
ve ze tõ (se gí tõ) ér té ke lé sé nek, ja vas la tá nak is me re té ben
ké szí ti el.

(11) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö te le -
zett sé gek, a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés fel té te le i -
nek és a gya kor nok szak mai ve ze tõ je (se gí tõ je) fel ada ta i -
nak rész le tes sza bá lya it, to váb bá a gya kor no ki kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé vel és a tel je sít mény mé ré sé vel össze füg gõ
rész le tes el já rá si ren det, va la mint a gya kor no ki mi nõ sí tés
kü lö nös sza bá lya it mun kál ta tó ál tal meg ál la pí tott gya kor -
no ki sza bály zat tar tal maz za.”

[A Kjt. 23.  §-ának (2) bekezdéséhez]

4.  §

A Korm. ren de let 2.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(1) Ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zott an nak
az in téz mény nek a ve ze tõ je, akit az ön kor mány za ti és te rü -
let fej lesz té si mi nisz ter ne vez ki, to váb bá a ren de let mel -
lék le té ben meg je lölt ma ga sabb ve ze tõi be osz tás ban lévõ
köz al kal ma zott.”

5.  §

A Korm. ren de let 7.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ben a 7.  § je len le gi szö ve gé nek szá mo zá sa
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) E ren de let 1/A.  §-ának c) pont ja 2007. de cem -
ber 31-én ha tá lyát vesz ti.”

6.  §

A Korm. ren de let mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel -
lék le te lép.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ ti zen ötö dik
 napon ha tá lyát vesz ti.

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 279/2007. (X. 20.) Korm. rendelethez

„Mel lék let a 89/1994. (VI. 8.) Korm. ren de let hez

Mun ka kö rök, be osz tá sok
Fi ze té si osz tá lyok

Ve ze tõi pót lék
A B C D E F G H I J

Ma ga sabb ve ze tõi be osz tá sok

Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si
és Sport szol gál ta tó In té zet fõ igaz ga tó ja

* * * * * 300%

Egyéb ön ál ló költ ség ve té si szerv
fõ igaz ga tó ja, igaz ga tó ja,
in téz mény ve ze tõ je

* * * * 270%

Fõ vá ro si, me gyei és me gyei jogú vá ro si
ön kor mány zat ön ál ló in téz mé nyé nek
ve ze tõ je

* * * * 250%

Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si
és Sport szol gál ta tó In té zet
fõ igaz ga tó-he lyet te se, gaz da sá gi
igaz ga tó ja

* * * * * 250%

Ve ze tõi be osz tá sok

Igaz ga tó, in téz mény ve ze tõ * * * * * 200%

Fõ vá ro si, me gyei és me gyei jogú vá ro si
ön kor mány zat ön ál ló in téz mé nyé nek
ve ze tõ he lyet te se

* * * * * 180%

Igaz ga tó he lyet tes,
in téz mény ve ze tõ-he lyet tes

* * * * * * * 150%

El kü lö nült szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je * * * * * * * 125%

Olim pi ai köz pont ve ze tõ * * * * * 200%

Olim pi ai köz pont ve ze tõ-he lyet tes * * * * * 150%

Ügy in té zõi mun ka kö rök

Bel sõ el len õr * * * *

Be ru há zá si ügy in té zõ * * * *

Bér el szá mo ló * * * * *

Edzõ * * * * *

Elõ adó * * *

Ener ge ti kus * * * * *

Élel me zés ve ze tõ * * * *



Mun ka kö rök, be osz tá sok
Fi ze té si osz tá lyok

Ve ze tõi pót lék
A B C D E F G H I J

Épí tész * * *

Ér té ke sí té si fe le lõs * * *

Fõ mun ka társ (gaz da sá gi) * * * *

Gaz da sá gi ta nács adó (szak ér tõ) * * * *

Gaz da sá gi ügy in té zõ * * *

Hu mán po li ti kai mun ka társ * * * *

Igaz ga tá si ügy in té zõ * * * *

Jegy el szá mo ló * * * *

Jegy iro da ve ze tõ * * *

Jo gász, jog ta ná csos * *

Kal ku lá tor * * * *

Kom mu ni ká ci ós mun ka társ * * * *

Kont rol ler * * * *

Köny ve lõ

 – ana li ti kus * * * *

 – anyag- * * * *

 – kon tí ro zó * * * *

Köz gaz da sá gi ügy in té zõ * * * *

Köz gaz dász * *

Lé te sít mény ve ze tõ * * * * *

Lé te sít mény ve ze tõ-he lyet tes * * * * *

Lõ tér ve ze tõ * * * *

Mér nök

 – épí tész- * *

 – gé pész- * *

 – vil la mos- * *

Mun ka díj-el szá mo ló * * * *

Mun ka ügyi elõ adó * * * *

Mun ka vé del mi és biz ton ság tech ni kai
ügy in té zõ

* * * *

Mû szak ve ze tõ * * * *

Mû sza ki

 – el len õr * * * * *

 – konst ruk tõr * * * *

 – ko or di ná tor * * * *

 – szak ér tõ * * *

 – szer kesz tõ * * *

 – ter ve zõ, fej lesz tõ * * * *

 – ügy in té zõ * * * *

 – ve ze tõ * * * * *

Mû ve ze tõ * * * *

Pá lya (po rond)

 – épí tész * * * *

 – mes ter * * * *

Pá lya mû sza ki ve ze tõ * * * *

Pénz tá ros (fõ-) * * * *

Pénz ügyi ügy in té zõ * * * *

 – be ru há zá si * * * *
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Mun ka kö rök, be osz tá sok
Fi ze té si osz tá lyok

Ve ze tõi pót lék
A B C D E F G H I J

 – adó ügyi * * * *

Pro pa gan da ügy in té zõ * * * *

Rak tár ve ze tõ * * * *

Re cep ció ve ze tõ * * *

Ren dez vény

 – fe le lõs * * * *

 – le bo nyo lí tó * * * *

 – mû sza ki ve ze tõ * * * *

 – ren de zõi ve ze tõ * * * *

 – ren dé sze ti ve ze tõ * * * *

 – szer ve zõ * * * *

 – ügy in té zõ (bo nyo lí tó) * * * *

Ren dész * * * *

Sport mun ka társ * * * * * *

Sport or vos, or vos * * *

  – asszisz tens * * *

Sport szak mai ve ze tõ * * * *

Sta tisz ti kus * * * *

Stú di ós * * *

Szál lí tá si ügy in té zõ * * * *

Szál lo da ve ze tõ * *

Szám lá zó * *

Szám vi te li ügy in té zõ * * * *

Szer ve zõ

 – sport- * * * *

 – szá mí tás tech ni kai rend szer- * * * *

 – ügy vi te li * * * *

Tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ * * * *

Terv ké szí tõ * * * *

Tit kár sá gi ügy in té zõ * *

Tit kár ság ve ze tõ * * * *

Tu do má nyos ku ta tó * * *

Tûz ren dész * * *

Uszo da ve ze tõ * * * *

Üze mel te té si ve ze tõ * * * *

Üzem gaz dász, ügy vi tel szer ve zõ * * * *

Üzem ve ze tõ * * * *

Üzem ve ze tõ-he lyet tes * * * *

Va gyon ke ze lõ * * * *

Ügy vi te li mun ka kö rök

Adat rög zí tõ * * * *

Ad mi niszt rá tor * * * *

Gép író-ad mi niszt rá tor * * * *

Irat ke ze lõ * * * *

Irat tá ros * * *

Lel tá ro zó * * * *

Mû sza ki raj zo ló * * * *
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Mun ka kö rök, be osz tá sok
Fi ze té si osz tá lyok

Ve ze tõi pót lék
A B C D E F G H I J

Tit kár nõ * *

Fi zi kai mun ka kö rök

Anyag be szer zõ * * * *

Anyag gaz dál ko dó * * *

Asz ta los * * *

Au tó vil la mos sá gi sze re lõ * *

Ács-áll vá nyo zó * *

Bá do gos * *

Bur ko ló * * *

Bü fé ke ze lõ * * * *

Csõ sze re lõ * * *

Ener ge ti kai mû szak ve ze tõ * *

Esz ter gá lyos * * *

Ér ték meg õr zõ *

Fel szol gá ló * *

Fes tõ-má zo ló * * *

Fény ké pész * *

Fény má so ló * * * *

Ga rázs mes ter * *

Gé pész * * *

Gé pész-kar ban tar tó * * *

Gép ko csi sze re lõ * *

Gép ko csi ve ze tõ (au tó busz) * *

Gép ko csi ve ze tõ (te her) * *

Gond nok * * * * *

He gesz tõ * * *

Hi gi é ni kus *

Hõ köz pont ke ze lõ * *

Hû tõ gé pész * *

Jegy pénz tá ros * * * *

Ka bi nos *

Kar ban tar tó * * *

Ka zán fû tõ * * * *

Ka zán gé pész (fûtõ) * *

Kár pi tos * *

Ker tész * *

Kéz be sí tõ * *

Ki kö tõ mes ter * * *

Kony hai ki se gí tõ (kony ha lány) * *

Kõ mû ves * * *

La bo ráns * * * *

La ka tos

 – épü let- * * *

 – gép- * * *

 – ka rosszé ria- * * *

Masszõr *

Mo só nõ * *
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Mun ka kö rök, be osz tá sok
Fi ze té si osz tá lyok

Ve ze tõi pót lék
A B C D E F G H I J

Mun ka gép ke ze lõ (rol bás) * * * *

Mû sze rész

 – elekt ro- * * *

 – fi nom me cha ni kai * * *

 – me cha ni kai * * *

Öl tö zõ õr * *

Pá lya (po rond)

 – mun kás * *

Por tás, éj je li õr * *

Ra ko dó * *

Ra ko dó gép-ke ze lõ * *

Rak tá ri ügy in té zõ * *

Rak tár-ke ze lõ * *

Ren dez vény

 – gond nok * *

 – ren de zõ * * * *

 – tech ni kai mun kás * * * *

 – va gyon õr * * *

Ru ha tá ros * *

Se géd mun kás * *

Sok szo ro sí tó * *

Sport szer gyár tó * *

Sza kács * *

Szál lo dai por tás * * * *

Szo ba asszony * * *

Ta ka rí tó * *

Tar gon ca ve ze tõ * *

Tech ni kus

 – épí tész- * * *

 – gé pész- * * *

 – vil la mos ipa ri * * *

Te le fon-(te lex-)ke ze lõ * * * *

Te lep(te rü let)õr * *

Te rem õr * *

Te tõ fe dõ * *

Úszás ok ta tó * * *

Uszo da fel ügye lõ * *

Úszó mes ter * * * *

Var ró nõ * * * *

Va sa ló nõ * *

Vil la mos sá gi sze re lõ * *

Vil lany sze re lõ

 – erõs ára mú, gyen ge ára mú * * *

Víz-gáz ve ze ték, fû tés sze re lõ * * *

Víz õr * *
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

124/2007. (X. 20.) FVM
rendelete

a zöldség-szaporítóanyagok elõállításáról
és forgalomba hozataláról  szóló 

50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a sza po -
rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
2003. évi LII. tör vény 30.  §-a (2) be kez dé sé nek c)–e) 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 
ka pott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A zöld ség-sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga -
lom ba ho za ta lá ról  szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) és
e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.  § (1) A ren de let ha tá lya ki ter jed]
„a) az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt zöld ség nö vé nyek 

faj tá i nak és hib rid je i nek ve tõ mag ja i ra és ül te té si anya ga i -
ra, va la mint egyéb fa jok ra és hib ri dek re, amennyi ben azo -
kat a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt nö vé nyek ol tá sá nál
alany ként vagy ne mes ként hasz nál ják fel,

b) a Nem ze ti Faj ta jegy zék B és C fe je ze te i ben fel so rolt
zöld ség-, gyógy-, il ló ola jos és fû szer nö vény (a továb biak -
ban: zöld ség nö vé nyek) faj ták ha zai elõ ál lí tá sú sza po rí tó -
anya ga i ra,”

„e) azok ra a ter mé sze tes és jogi sze mé lyek re, va la mint
jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok ra, akik áru -
ter me lõk ré szé re való for ga lom ba ho za tal cél já ból, hi va -
tás sze rû en foly tat nak

1. ve tõ mag elõ ál lí tó,
2. fel dol go zó,
3. for gal ma zó, vagy
4. pa lán ta elõ ál lí tó (tá ro ló, ke ze lõ)

te vé keny sé get,”
 (2) Az R. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek f) és h) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.  § (2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki:]
„f) a pa lán ta nem áru ter me lõk ré szé re, ha nem kis ker ti

fel hasz ná lás cél já ra tör té nõ ér té ke sí té sé re, ha a for ga lom -
ba ho zott pa lán ta mennyi sé ge üze men ként, telephe -
lyenként nem ha lad ja meg dug hagy ma ese té ben az évi

200 kg-t, fi ók hagy ma ese té ben a 100 kg-t, haj ta tá si faj ták -
ból 10 000 db-ot, il let ve mind össze sen a 150 000 db-ot,”

„h) a Nem ze ti Faj ta jegy zék B és C fe je ze te i ben fel so -
rolt zöld ség nö vé nyek, mint fa jok ve tõ mag va i nak, il let ve
pa lán tá i nak ha zai elõ ál lí tá sá ra és for ga lom ba ho za ta lá ra,
amennyi ben nem ál la mi lag el is mert faj tát for gal maz nak.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának 5., 19. és 32. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„5. át ru há zott jog kör ben vég zett mi nõ sí tés: az 1. szá mú 

mel lék let ben és a Nem ze ti Faj ta jegy zék B és C fe je ze té -
ben, va la mint a 3–5. szá mú mel lék let ben fel so rolt fel té te -
lek el len õr zé se és do ku men tá lá sa az erre a te vé keny ség re
az MgSzH Köz pont já nál nyil ván tar tott ter mé sze tes vagy
jogi sze mély, il let ve jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi
tár sa ság ál tal,”

„19. gyom nö vé nyek: a ve tõ mag-sza po rí tó táb lán kul -
túr nö vény ként nem ter mesz tett nö vé nyek és azok mag vai,
ter mé sei, hagy mái vagy gu mói,”

„32. kis mennyi ség: az egy üzem ál tal te lep he lyen ként
haj ta tá si faj ták ból tör té nõ elõ ál lí tás, il let ve for ga lom ba
ho za tal ese tén leg fel jebb évi 10 000 db, dug hagy ma ese té -
ben 200 kg, va la mint fi ók hagy ma ese té ben 100 kg, mind -
össze sen 150 000 db pa lán ta,”

3.  §

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

„(3) A ve tõ ma got faj- és faj ta azo nos sá gá nak el len õr zé -
se cél já ból ha tó sá gi utó el len õr zés alá kell vet ni a 24.  §-ban 
meg ha tá ro zott elõ írások sze rint.”

4.  §

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

„(2) Faj meg je lö lé ses ve tõ mag csak ab ban az eset ben
hoz ha tó for ga lom ba, ha a ve tõ mag az 1. szá mú mel lék let -
ben fel so rolt faj csu pán dí szí tõ ér té kû faj tá já hoz tar to zik,
il let ve ha egyéb faj ese té ben nincs be jegy zett faj tá ja a
Nem ze ti Faj ta jegy zék B és C fe je ze te i ben.”

5.  §

(1) Az R. 6.  §-a (1) be kez dé se c) pont já nak 2., 3. és 5. al -
pont ja, va la mint d) pont já nak 4. al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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[6.  § (1) Az 1. szá mú mel lék let ben és a Nem ze ti Faj ta -
jegy zék B. ré szé ben fel so rolt zöld ség fa jok ál la mi lag el is -
mert vagy a Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben sze rep lõ faj tá i nak
ve tõ mag ját – a ne me sí tõ vagy a faj ta fenn tar tó szán dé ká -
nak meg fele lõen – a kö vet ke zõ ka te gó ri ák ban le het for ga -
lom ba hoz ni:

c) cer ti fi kált ve tõ mag ként az olyan ve tõ ma got,]
„2. amely ha tó sá gi vizs gá lat ál tal bi zo nyí tot tan ele get

tesz a 3–5. szá mú mel lék let ben a cer ti fi kált ve tõ mag ra elõ -
írt fel té te lek nek,

3. ame lyet el sõ sor ban áru ter me lés re és stan dard ve tõ -
mag-elõ ál lí tás ra szán nak,”

„5. ame lyet utó el len õr zés nek vet het nek alá faj ta azo -
nos sá gá nak és faj ta tisz ta sá gá nak iga zo lá sa ér de ké ben.”

[d) stan dard ve tõ mag ként az olyan ve tõ ma got,]
„4. ame lyet a ren de le ti elõ írásoknak meg fele lõen utó -

ellenõrzésnek vet nek alá faj ta azo nos sá gá nak és faj ta tisz ta -
sá gá nak iga zo lá sa ér de ké ben.”
 (2) Az R. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Egye di sza po rí tá si és for gal ma zá si en ge dély ad ha tó 
a be je len tõ nek vagy az or szág te rü le tén mû kö dõ kép vi se -
lõ nek azon faj ta for gal ma zá sá ra, ame lyet leg alább egy tag -
ál lam ban nem ze ti faj ta jegy zék re tör té nõ vé tel cél já ból be -
je len tet tek, és amely re vo nat ko zó an a tech ni kai kér dõ ívet
be nyúj tot ták (egye di en ge dé lyes ve tõ mag). Az en ge délyt
az MgSzH Köz pont ja meg ha tá ro zott mennyi ség re és idõ -
tar tam ra adja meg. Az en ge dé lyes ve tõ mag csak a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén, az e ren de let ben fog lalt fel té te lek
mel lett for gal maz ha tó.”

6.  §

Az R. 13.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A stan dard sza po rí tást az MgSzH Köz pont ja a kü -
lön jog sza bály sze rin ti díj meg fi ze té se el le né ben a ve tõ -
mag-sza po rí tó táb lák leg fel jebb 15%-áig ter je dõ en el len -
õr zi.”

7.  §

(1) Az R. 18.  §-a elõt ti cím he lyé be a kö vet ke zõ cím lép:
,,A zöld ség ve tõ mag elõ ál lí tás át ru há zott jog kör ben vég -

zett szán tó föl di el len õr zé se”
 (2) Az R. 21.  §-a elõt ti cím he lyé be a kö vet ke zõ cím lép:

,,Zöld ség ve tõ mag elõ ál lí tás szán tó föl di el len õr zé se”

8.  §

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

„(5) A ve tõ mag elõ ál lí tó ja a szán tó föl di el len õr zé si ké -
rel met az MgSzH Köz pont já hoz az erre rend sze re sí tett ûr -
la pon

a) ta va szi ve té sû nö vé nyek ese té ben a kö vet ke zõ idõ -
pon to kig:

sós ka, spe nót bor só áp ri lis 15.
egyéb ta va szi ve té sû nö vé nyek má jus 20.
pa lán tá zott nö vé nyek jú ni us 1.
b) õszi ve té sû nö vé nyek ese té ben au gusz tus 15.

nap já ig kö te les be nyúj ta ni. Pót be je len tés re, a be je len tés
mó do sí tá sá ra, il let ve vissza vo ná sá ra a be je len té si ha tár -
idõt kö ve tõ 30. na pig van le he tõ ség.”

9.  §

(1) Az R. 24.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A ha tár idõ re be nem ér ke zett vagy nem meg fe le lõ
min tát nem ré sze sí tik utó el len õr zés ben és azt az MgSzH
Köz pont ja zár alá he lye zi.”
 (2) Az R. 24.  §-ának (9)–(10) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az MgSzH Köz pont ja az utó el len õr zés ered mé nyé -
rõl bi zo nyít ványt ál lít ki. A faj ta azo nos ság szem pont já ból
nem meg fe le lõ té tel ve tõ mag ként nem hasz nál ha tó fel. Az
MgSzH Köz pont ja elõ ír ja an nak for ga lom ból tör té nõ ki -
vo ná sát.

(10) Ha a ve tõ mag a faj ta tisz ta ság és faj ta azo nos ság
szem pont já ból az MSZ 20476/97. szab vány ér té ke i nek
nem fe lel meg, a for gal ma zás ha tó sá gi el len õr zé se so rán
vett el len õr zé si min tán vég zett utó el len õr zés ese tén a kü -
lön jog sza bály sze rin ti dí jat a ve tõ mag tu laj do no sa kö te les
meg fi zet ni.”

10.  §

Az R. 25.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ (2)–(6) be kez dés lép, egy ide jû leg a (4)–(7) be kez dé sek
szá mo zá sa (7)–(10) be kez dés re vál to zik:

„(2) A 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt zöld ség fa jok ból
áru ter mesz tõk ré szé re pa lán ta csak a Nem ze ti Faj ta jegy -
zék ben, il let ve a Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben be jegy zett
faj ta név vel for gal maz ha tó.

(3) Faj meg je lö lé ses pa lán ta csak azon zöld ség fa jok ese -
té ben hoz ha tó for ga lom ba, ame lyek

a) a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt fa jok csu pán dí szí -
tõ ér té kû faj tái, il let ve

b) nem sze re pel nek a 2. szá mú mel lék let ben és a Nem -
ze ti Faj ta jegy zék B. ré szé ben nin cse nek ál la mi lag el is mert 
faj ta ként be je gyez ve.

(4) A Nem ze ti Faj ta jegy zék bõl vagy a Kö zös sé gi Faj ta -
jegy zék bõl vissza vont zöld ség faj ták pa lán tá ja a vissza vo -
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nást kö ve tõ har ma dik év jú ni us 30. nap já ig for ga lom ba
hoz ha tó.

(5) A Zöld ség fa jok Kö zös sé gi Faj ta jegy zé ké ben sze -
rep lõ, a ren de let 5. szá mú mel lék le té ben elõ írt mi nõ sí té si
fel té te lek nek meg fe le lõ zöld ség faj ták pa lán tá i nak for gal -
ma zá sa e te kin tet ben to váb bi kor lá to zás alá nem es het, ki -
vé ve, ha ez va la mely kö zös sé gi jog sza bály ba üt kö zik.

(6) Pa lán ta csak kel lõ en egy ne mû, az üzem ál tal a
30.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen ki ál lí tott sza po rí tó -
anyag-kí sé rõ ok mánnyal ren del ke zõ té te lek ben hoz ha tó
for ga lom ba.”

11.  §

Az R. 26.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A sa lot ta hagy ma és a fok hagy ma ül te té si anya gá -
nak köz vet le nül olyan alap anyag ból kell szár maz nia, ame -
lyet ve ge tá ci ó ban meg vizs gál tak és a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott kár te võk tõl, kór oko zók tól, va la mint ezek
bár mi lyen je lé tõl vagy tü ne té tõl men tes nek ta lál tak.”

12.  §

Az R. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„29.  § Át me ne ti és az Eu ró pai Uni ón be lül ki nem kü -

szö böl he tõ pa lán ta el lá tá si ne héz ség el há rí tá sa cél já ból az
MgSzH Köz pont ja en ge délyt ad hat egy adott ka te gó ri á hoz 
tar to zó, az e ren de let ben fog lal tak nál ke vés bé szi go rú kö -
ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pa lán ta meg ha tá ro zott ide ig
való for ga lom ba ho za ta lá ra az Eu ró pai Bi zott ság fel ha tal -
ma zá sa alap ján, ha az a nö vény-egész ség ügyi jog sza bá -
lyok elõ írásainak egyéb ként meg fe lel.”

13.  §

Az R. 30.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Ha a pa lán tát nö vény út le vél kí sé ri – az üzem dön té -
se alap ján – a nö vény út le vél he lyet te sít he ti a pa lán tát kí sé -
rõ, a (2) be kez dés sze rin ti ok mányt, ez eset ben azon ban

a) az „EK mi nõ ség” meg je lö lés nek,
b) az MgSzH Köz pont ja ne vé nek vagy kód já nak,
c) a faj és faj ta név nek,
d) az üzem MgSzH Köz pont já tól ka pott en ge dély szá -

má nak, va la mint
e) har ma dik or szág ból való szár ma zás ese tén az elõ ál lí -

tó or szág ne vé nek is,
a töb bi adat tól meg fele lõen el kü lö nít ve kell sze re pel nie.”

14.  §

(1) Az R. 31.  §-a (4) be kez dé sé nek d)–e) pont jai he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A ké re lem nek tar tal maz nia kell]
„d) a ké rel me zett te vé keny ség (3) be kez dés sze rin ti

meg je lö lé sét,
e) a for ga lom ba ho za tal ra szánt sza po rí tó anyag cso por -

tok meg ne ve zé sét,”
 (2) Az R. 31.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a (11) be kez dés szá mo zá sa (12) be kez dés re 
vál to zik:

„(11) Az en ge dé lyes dug hagy ma- és fi ók hagy ma-ter -
mesz tõk a te rü le tük ben be kö vet ke zõ vál to zá so kat tárgy év
áp ri lis 30-ig je lent he tik be az MgSzH Köz pont ja ál tal
rend sze re sí tett be je len tõ la pon.”

15.  §

Az R. 36.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pa lán ta for ga lom ba ho za ta lá val kap cso la tos va -
la mennyi te vé keny sé get el len õr zés cél já ból, az MgSzH
Köz pont ja ál tal rend sze re sí tett be je len tõ la pon, éven te leg -
ké sõbb áp ri lis 30-ig be kell je len te ni.”

16.  §

Az R. 38.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az MgSzH Köz pont ja jo go sult a sa ját jogú szán tó -
föl di szem lét, min ta vé telt, vizs gá la tot és ki sze re lé si te vé -
keny sé get, va la mint a pa lán ta elõ ál lí tást és for ga lom ba ho -
za talt az e ren delet ben fog lal tak be nem tar tá sa ese tén ha -
tá ro zott idõ re meg til ta ni. Az MgSzH Köz pont ja az in téz -
ke dést vissza von ja, amint meg ál la pí tot ta, hogy az üzem ál -
tal for gal ma zás ra szánt pa lán ta meg fe lel a ren de let kö ve -
tel mé nye i nek és fel té te le i nek.”

17.  §

Az R. 39.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, va la mint a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 92/33/EGK irány el ve (1992. áp ri lis 28.) a
ve tõ ma go kon kí vü li zöld ség sza po rí tó- és ül te té si anya gok
for gal ma zá sá ról,

b) a Ta nács 2002/55/EK irány el ve (2002. jú ni us 13.) a
zöld ség ve tõ ma gok for gal ma zá sá ról és az azt mó do sí tó
2004/117/EK ta ná csi irány elv,

c) a Ta nács 2000/29/EK irány el ve (2000. má jus 1.) a
nö vé nye ket vagy nö vé nyi ter mé ke ket ká ro sí tó szer ve ze -
tek nek a Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sa és a Kö zös sé gen
be lü li el ter je dé se el le ni vé de ke zé si in téz ke dé sek rõl,
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d) a Bi zott ság 93/61/EGK irány el ve (1993. jú li us 2.) a
92/33/EGK ta ná csi irány elv ér tel mé ben a ve tõ ma go kon
kí vü li zöld ség sza po rí tó- és pa lán tá zó a nya gok ra vo nat ko -
zó fel té te lek jegy zé ké nek meg ha tá ro zá sá ról,

e) a Bi zott ság 93/62/EGK irány el ve (1993. jú li us 5.) a
ve tõ ma gon kí vü li zöld ség sza po rí tó- és ter mesz tõ anya gok
for gal ma zá sá ról  szóló 92/33/EGK ta ná csi irány elv alap ján 
a ter me lõk és for gal ma zók fel ügye le té re és el len õr zé sé re
vo nat ko zó vég re haj tá si in téz ke dé sek ki dol go zá sá ról,

f) a Bi zott ság 2006/124/EK irány el ve (2006. de cem -
ber 5.) a ve tõ ma go kon kí vü li zöld ség sza po rí tó- és ül te té si
anya gok for gal ma zá sá ról  szóló 92/33/EGK ta ná csi irány -
elv és a zöld ség ve tõ ma gok for gal ma zá sá ról  szóló
2002/55/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

(3) E ren de let a mi ni má lis csí rá zás ra vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye ket nem tel je sí tõ sza po rí tó anya gok for gal ma zá sá -
nak ide ig le nes en ge dé lye zé sé re a tag ál la mok nak adott fel -
ha tal ma zás te kin te té ben a 66/401/EGK, 66/402/EGK,
2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK ta ná csi irány elv
al kal ma zá sa sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006.
feb ru ár 8-i 217/2006/EK bi zott sá gi ren de let vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

18.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben ta lál ha tó „Bras si ca
pe ki nen sis” szö veg rész he lyé be a „Bras si ca rapa L.” szö -
veg rész lép.
 (2) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.
 (3) Az R. 3. szá mú mel lék le té ben lévõ táb lá zat

a) be tû rend ben a kö vet ke zõ so rok kal egé szül ki:

Faj

Mi ni má lis
 ana li ti kai 
tisz ta ság

(tö meg szá za lék)

Más nö vény faj  
ve tõ mag já nak 

ma xi má lis mennyi sé ge
(tö meg szá za lék)

Mi ni má lis csí rá zás
 (a go moly vagy

tisz ta mag
 szá za lé ká ban)

Al li um fis tu lo sum 97 0,5 65

Al li um sa ti vum 97 0,5 65

Al li um
scho e nop ra sum

97 0,5 65

Rhe um rha bar ba rum 97 0,5 70

Zea mays 98 0,1 85

b) Pi sum sa ti vum faj ra vo nat ko zó so rá ban a „Más nö -
vény faj ve tõ mag já nak ma xi má lis meg en ge dett mennyi sé -
ge (tö meg szá za lék) osz lop ban a „0,1” szö veg rész he lyé be
a „0,5” szö veg rész lép,

c) ,,Bras si ca ole ra cea (egyéb al fa jok)” szö veg ré sze he -
lyé be a „Bras si ca ole ra cea (egyéb al fa jok a kar fi ol ki vé te -
lé vel)” szö veg rész lép, va la mint a „Lyco per si con lyco per -
si cum” szö veg rész he lyé be a „Lyco per si con es cu len tum”
szö veg rész lép,

d) ,,Bras si ca pe ki nen sis” szö veg rész he lyé be a „Bras si -
ca rapa (kí nai kel)” szö veg rész lép, va la mint az egy sor ral

alat ta ta lál ha tó „Bras si ca rapa” szö veg rész ki egé szül
a „(tar ló ré pa)” szö veg gel.
 (4) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben lévõ, „A gyógy nö -
vény-ve tõ mag vak mi nõ sé gi fel té te lei” címû táb lá zat ban
elõ írt ér té kek nél a „Mi ni má lis csí rá zás (go moly vagy tisz -
ta mag szá za lék ban)” osz lop ban az Anet hum gra ve o lens
Ka por faj so rá ban a „650” szö veg rész he lyé be „65” szö -
veg rész lép.
 (5) Az R. 5. szá mú mel lék le te – a pap ri ka mi nõ sí té si fel -
té te le it tar tal ma zó táb lá za tot köve tõen – ki egé szül az
e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben lévõ, bab, tûz bab, ló bab,
édes kö mény, re tek, cse me ge ku ko ri ca fa jok mi nõ sí té si fel -
té te le it tar tal ma zó táb lá za tok kal.
 (6) Az R. 8. szá mú mel lék le te

a) be tû rend ben a kö vet ke zõ nö vény fa jok kal és az
 ahhoz tar to zó ve tõ mag min ta tö me gek kel egé szül ki:

„Al li um fis tu lo sum 15, Al li um sa ti vum 20, Al li um
scho e nop ra sum 15, Rhe um rha bar ba rum 135”,

b) a „Lyco per si con lyco per si cum” szö veg rész he lyé be
a „Lyco per si con es cu len tum” szö veg rész lép.
 (7) Az R. ki egé szül az e ren de let 3. szá mú mel lék le te
sze rin ti 10. szá mú mel lék let tel.

19.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg az R.

a) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, 4.  §-a (1) be kez dé -
sé nek a) pont ja, 23.  §-ának (4) be kez dé se, 24.  §-a (2) be -
kez dé sé nek d) pont ja és (5) be kez dé se,

b) 4. szá mú mel lék le té ben lévõ Gyógy nö vény-ve tõ -
mag vak mi nõ sé gi fel té te lei táb lá zat ban az „Anth ris cus ce -
re fo li um Za ma tos tur bo lya”, a Cart ha mus tinc to ri us Sáf rá -
nyos szek li ce”, a Ca rum car vi Kony ha kö mény”, va la mint
a „Fo e ni cu lum vul ga re Édes kö mény” faj ra vo nat ko zó sor,
va la mint

c) 5. szá mú mel lék le té ben lévõ va la mennyi táb lá zat ban 
a „Ve szé lyes ká ro sí tó gyom nö vé nyek sor” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.
 (2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg

a) az R. 2.  §-ának 58. és 63. pont já ban, 3/A.  §-ának
(1) és (2) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (5) be kez dé sé ben,
8.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben, 11.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben, 13.  §-ának (1), va la mint (6)–(7) be kez dé se i ben,
14.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 15.  §-ának (1), va la mint
(3)–(4) be kez dé se i ben, 16.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
17.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 18.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont já ban, 21.  §-ának (3) és (6) be kez dé sé ben,
22.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 22/A.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben, (4) be kez dé sé nek, (5) be kez dé sé nek b) pont já ban,
(6)–(13) be kez dé sé ben, 22/B. §-ának (2)–(15) be kez dé sé -
ben, 23.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben, to váb bá az
(5)–(8) be kez dé sé ben, va la mint a (9) és a (11) be kez dé sé -
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ben, 31.  §-ának (1) és (3), va la mint (5)–(7), il le tõ leg
(10) be kez dé sé ben, 32.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben,
 valamint az (5) be kez dé sé ben, 33.  § (2) be kez dé sé ben,
a 34. § (2) be kez dé sé ben, a 37.  §-ának (1)–(4) be kez dé sé -
ben, va la mint a 38.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben és
(6)–(8) be kez dé sé ben „a mi nõ sí tõ in té zet” szö veg rész he -
lyé be „az MgSzH Köz pont ja”;

b) az R. 19.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban „a mi nõ -
sí tõ in té zet nél” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont -
já nál” szö veg rész lép, va la mint az (5) be kez dé sé ben „a mi -
nõ sí tõ in té zet nek” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz -
pont já nál” szö veg rész lép, to váb bá a (4) be kez dé sé nek
a) és c) pont já ban, (6)–(9) be kez dé sé ben „a mi nõ sí tõ in té -
zet nél” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont ja”;

c) az R. 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a mi nõ sí tõ in té -
zet hez” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont já hoz”
szö veg rész lép, to váb bá az (1)–(2) be kez dé sé ben „a mi nõ -
sí tõ in té zet” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont ja”;

d) az R. 24.  §-ának (3)–(6) be kez dé sé ben, to váb bá
(8) be kez dé sé ben „a mi nõ sí tõ in té zet” szö veg rész he lyé be
„az MgSzH Köz pont ja” szö veg rész lép, va la mint (4) be -
kez dé sé ben „a mi nõ sí tõ in té zet hez” szö veg rész he lyé be
„az MgSzH Köz pont já hoz”;

e) az R. 30.  §-ának (4) be kez dé sé ben, (5) be kez dé sé nek 
c) pont já ban, (7) be kez dé sé nek b) pont já ban és (10) be kez -
dé sé ben „a mi nõ sí tõ in té zet” szö veg rész he lyé be „az
MgSzH Köz pont ja” szö veg rész lép, va la mint az (5) be kez -
dé sé nek d) pont já ban és a (7) be kez dé sé nek d) pont já ban
„a mi nõ sí tõ in té zet tõl” szö veg rész he lyé be „az MgSzH
Köz pont já tól”;

f) az R. 31.  §-ának (1) be kez dé sé ben, (3) be kez dé sé -
ben, (5)–(7) be kez dé sé ben, va la mint (10) be kez dé sé ben
„a mi nõ sí tõ in té zet” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz -
pont ja” szö veg rész lép, va la mint a (3) be kez dé sé ben
„a mi nõ sí tõ in té zet hez” szö veg rész he lyé be „az MgSzH
Köz pont já hoz” szö veg rész lép, to váb bá a (11) be kez dé sé -
ben „a mi nõ sí tõ in té zet nél” szö veg rész he lyé be „az
MgSzH Köz pont já nál”;

g) az R. 33.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben „a mi nõ sí tõ
in té zet nél” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont já nál” 
szö veg rész lép, va la mint a (2), (4) és (6) be kez dé sé ben
„a mi nõ sí tõ in té zet” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz -
pont ja”;

h) az R. 35.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la -
mint az (5) és (8) be kez dé se i ben „a mi nõ sí tõ in té zet” szö -
veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont ja” szö veg rész lép,
to váb bá az (5) be kez dé sé ben „a mi nõ sí tõ in té zet nek” szö -
veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont já nak” szö veg rész
lép, to váb bá a (8) be kez dé sé ben „a mi nõ sí tõ in té zet tel”
szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont já val”;

i) az R. 36.  §-ának (2)–(4) be kez dé se i ben „a mi nõ sí tõ
in té zet” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont ja” szö -
veg rész lép, to váb bá a (3) be kez dés 2. c) pont já ban „a mi -
nõ sí tõ in té zet tel” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz -
pont já val” szö veg rész lép;

j) az R. 2.  §-ának 54. pont já ban, a 4.  § (1) be kez dé sé nek 
a) pont já ban és a 23.  § (7) be kez dé sé ben ta lál ha tó „mi nõ sí -
tõ in té zet nél” szö veg rész he lyé be az „MgSzH Köz pont já -
nál” szö veg rész, az R. 31.  §-ának (10) be kez dé sé ben ta lál -
ha tó „mi nõ sí tõ in té zet nek” szö veg rész he lyé be az
„MgSzH Köz pont já nak” szö veg rész, míg az R.
3/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben, il le tõ leg 21.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben ta lál ha tó „mi nõ sí tõ in té zet hez” szö veg rész he -
lyé be az „MgSzH Köz pont já hoz” szö veg rész lép.

20.  §

Ez a ren de let a ve tõ ma go kon kí vü li zöld ség sza po rí tó-
és ül te té si anya gok for gal ma zá sá ról  szóló 92/33/EGK
 tanácsi irány elv és a zöld ség ve tõ ma gok for gal ma zá sá ról
 szóló 2002/55/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló,
2006. de cem ber 5-i 2006/124/EK bi zott sá gi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.

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 124/2007. (X. 20.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez]

A rendelet hatálya alá tartozó palánták

Al li um cepa L. Cepa cso port vö rös hagy ma

Al li um cepa L. Agg re ga tum cso port sa lot ta hagy ma

Al li um fis tu lo sum L. téli sar ja dék hagy ma

Al li um por rum L. pó ré hagy ma

Al li um sa ti vum L. fok hagy ma

Al li um scho e nop ra sum L. me té lõ hagy ma

Anth ris cus ce re fo li um (L.) Hoffm. tur bo lya

Api um gra ve o lens L. zel ler

As pa ra gus of fi ci na lis L. spár ga



Beta vul ga ris L. cék la, mán gold

Bras si ca ole ra cea L. le ve les kel, kar fi ol, brok ko li, bim bós kel, kel ká posz ta,
fe jes ká posz ta, vö rös ká posz ta, ka ra lá bé

Bras si ca rapa L. kí nai kel, tar ló ré pa

Cap si cum an nu um L. pap ri ka

Chi co ri um en di via L. fod ros és sima le ve lû en dí via

Chi co ri um inty bus L. haj ta tó ci kó ria, le vél ci kó ria, ipar i ci kó ria

Cit rul lus la na tus (Thunb.) Mat sum. et Na kai gö rög dinnye

Cu cu mis melo L. sár ga dinnye

Cu cu mis sa ti vus L. sa lá ta ubor ka, kon zerv ubor ka

Cu cur bi ta ma xi ma Du ches ne. sü tõ tök

Cu cur bi ta pepo L. tök, pa tisszon, cuk ki ni vagy tök fé lék

Cy na ra car dun cu lus ar ti csó ka, kár di

Da u cus ca ro ta L. sár ga ré pa, ta kar mány sár ga ré pa

Fo e ni cu lum vul ga re Mill. édes kö mény

Lac tu ca sa ti va L. fe jes sa lá ta, té põ-, kö tö zõ sa lá ta vagy sa lá ta fé lék

Lyco per si con es cu len tum Mill. pa ra di csom

Pet ro se li num cris pum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill pet re zse lyem

Pha se o lus coc ci ne us L. tûz bab

Pha se o lus vul ga ris L. zöld bab (bo kor bab és fu tó bab)

Pi sum sa ti vum L. (rész ben) ki fej tõ bor só, ve lõ bor só, cu kor bor só

Rap ha nus sa ti vus L. re tek, fe ke te re tek

Rhe um rha bar ba rum L. re bar ba ra

Scor zo ne ra his pa ni ca L. fe ke te gyö kér

So la num me lon ge na L. to jás gyü mölcs

Spi na cia ole ra cea L. spe nót

Va le ri a nel la lo cus ta (L.) La terr. me zei (ga lamb begy) sa lá ta

Vi cia faba L. (rész ben) ló bab

Zea mays L. (rész ben) cse me ge ku ko ri ca, pat to gat ni való ku ko ri ca

2. számú melléklet a 124/2007. (X. 20.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez]

Az R. 5. szá mú mel lék le te – a pap ri ka mi nõ sí té si fel té te le it tar tal ma zó táb lá za tot köve tõen – a kö vet ke zõ nö vény fa jok
mi nõ sí té si fel té te le i vel egé szül ki:

„Bab (Pha se o lus vul ga ris L.)

Tûz bab (Pha se o lus coc ci ne us L.)

El len õr zé sek szá ma: 3
El len õr zé sek idõ pont ja: 1. vi rág zás kor

2. zöld hü ve lyes ál la pot ban
3. érés kez de tén

Elõ ve te mény-kor lá to zás: meg elõ zõ két éven be lül hü ve lye se ket és he re fé lé ket nem ter mesz tet tek.

Min ta tér nagy ság: 100 m2

Min tat erek szá ma: 20 ha-ig: 4 db
min den to váb bi meg kez dett 10 ha után: 2 db
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Egyéb kö ve tel mé nyek: Szu per elit (SE) sza po rí tás ese tén a ha tár ér té kek nek leg alább meg kell egyez ni ük
az Elit (E) fokú sza po rí tás ha tár ér té ke i vel.
Stan dard sza po rí tás ese tén a ha tár ér té kek meg egyez nek a cer ti fi kált ka te gó ria ha -
tár ér té ke i vel.

A vizs gá lat tár gya Egy ség
Elit Cer ti fi kált

Meg jegy zés
sza po rí tá si fok

El vá lasz tó sáv, leg alább m 2

Szi ge te lé si tá vol ság ka rós bab faj ták kö zött,
leg alább

100

Gyo mos ság, leg fel jebb min. sz. 2

Fej lett ség, leg alább
Ki egyen lí tett ség, leg alább
Kul túr ál la pot, leg alább

ért. sz. 4

Ide gen faj ta a min tat erek át la gá ban, leg fel jebb nö vény, db 0 2

Ví ru sos meg be te ge dé sek, a min tat erek át la gá ban,
együt te sen leg fel jebb Mar mor pha se o li M. let ha le,
M. ma ni fes tum

% 10 Tü ne tei:
Mo za i kos ság
Ér nek ro zis

Bak té ri u mos be teg sé gek, min tat erek át la gá ban,
együt te sen leg fel jebb Bak té ri u mos  paszulyvész
(Pse u do mo nas pha se o li ca,  Xanthomonas pha se o li
var. fus cans, Xant ho mo nas pha se o li) Bak té ri u mos
her va dás (Co ry ne bac te ri um flac cum fa ci ens)

5 10 Elõ for du lá suk
meg en ge dett

mér té ke együt te sen

Gom ba be teg sé gek, a min tat erek át la gá ban,
leg fel jebb Kol le tot ri hu mos fe né se dés
(Col le tot ri chum lin de mut hi a num)

0,5 5

min tat erek át la gá ban, együt te sen leg fel jebb
 Fuzáriumos gyö kér rot ha dás és tõ szá ra dás
(Fu sa ri um spp.)
Liszt har mat (Ery sip he spp.)
Rozs da (Uro my ces spp.)

min. sz. 2

Ló bab (Vi cia faba L.)

El len õr zé sek szá ma: 2
El len õr zé sek idõ pont ja: 1. vi rág zás kor

2. érés kez de tén

Elõ ve te mény-kor lá to zás: meg elõ zõ két éven be lül hü ve lye se ket és he re fé lé ket nem ter mesz tet tek.

Min ta tér nagy ság: 100 m2

Min tat erek szá ma: 20 ha-ig: 4 db
min den to váb bi meg kez dett 10 ha után: 2 db

Egyéb kö ve tel mé nyek: Szu per elit sza po rí tás ese tén a ha tár ér té kek nek leg alább meg kell egyez ni ük az Elit
fokú sza po rí tás ha tár ér té ke i vel.
Stan dard sza po rí tás ese tén a ha tár ér té kek meg egyez nek a cer ti fi kált ka te gó ria ha -
tár ér té ke i vel.

A vizs gá lat tár gya Egy ség
Elit Cer ti fi kált

Meg jegy zés
ka te gó ria

El vá lasz tó sáv, leg alább m 2

Szi ge te lé si tá vol ság, leg alább 200 100

Gyo mos ság, leg fel jebb min. sz. 2
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A vizs gá lat tár gya Egy ség
Elit Cer ti fi kált

Meg jegy zés
ka te gó ria

Fej lett ség, leg alább
Ki egyen lí tett ség, leg alább
Kul túr ál la pot, leg alább

ért. sz. 4

Ide gen faj ta a min tat erek át la gá ban,
 legfeljebb

db 0 3

Ne he zen tisz tít ha tó mag vú
gyom növények
Csat ta nó masz lag (Da tu ra stra mo ni um)
Galaj fa jok (Gal li um spp.)
Szerb tö vis (Xant hi um spp.)

nö vény
db

0
1
1

0
5
5

Ví ru sos meg be te ge dés, a min tat erek
 átlagában, leg fel jebb

% 10 Tü ne tek:
Sep rû nö ve ke dés,

Mo za i kos ság

Gom ba be teg sé gek, a min tat erek át la gá ban, 
együt te sen leg fel jebb
Fu zá ri u mos tõ her va dás
(Fu sa ri um oxys po rum f. lu pi ni)
Fu zá ri u mos gyö kér rot ha dás
(Fu sa ri um spp.)
Liszt har mat (Ery sip he spp.)

min. sz. 2

Re tek (Rap ha nus sa ti vus L.)

Dug vány ese tén
El len õr zés szá ma: 1
El len õr zés idõ pont ja: a gu mók ki fej lõ dé se kor, téli tá ro lá sú dug vány nál a ki ül te tés elõtt

Mag ter mõ ese tén
El len õr zé sek szá ma: 2
El len õr zé sek idõ pont ja: 1. vi rág zás kor

2. az érés kez de tén

Elõ ve te mény-kor lá to zás: nincs

Min ta tér nagy ság: 100 m2

Min tat erek szá ma: 20 ha-ig: 4 db
min den to váb bi meg kez dett 10 ha után: 2 db

Egyéb kö ve tel mé nyek: Szu per elit sza po rí tás ese tén a ha tár ér té kek nek leg alább meg kell egyez ni ük Elit
fokú sza po rí tás ha tár ér té ke i vel.
Stan dard sza po rí tás ese tén a ha tár ér té kek meg egyez nek a cer ti fi kált ka te gó ria ha -
tár ér té ke i vel.

A vizs gá lat tár gya Egy ség
Elit Cer ti fi kált

Meg jegy zé sek
ka te gó ria

El vá lasz tó sáv, leg alább m 2

Szi ge te lé si tá vol ság, más faj tá tól,
rep csény re tek tõl és olaj re tek tõl, leg alább
mag ter mõ nél

1000 600

Gyo mos ság, leg fel jebb min. sz. 2
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A vizs gá lat tár gya Egy ség
Elit Cer ti fi kált

Meg jegy zé sek
ka te gó ria

Fej lett ség, leg alább

Ki egyen lí tett ség, leg alább

Kul túr ál la pot, leg alább

ért. sz. 4 A dug vány fej lett ség 
bí rá la ta kor

a mag ter mesz tés re
al kal mas fejlett séget 

kell ala pul
ven ni.

Ide gen faj ta, a min tat erek át la gá ban,
leg fel jebb

nö vény 3 6

Ide gen Rap ha nus fa jok a min tat erek
át la gá ban, leg fel jebb

0

Ne he zen tisz tít ha tó mag vú gyom nö vé nyek
mag ho zó nál a min tat erek át la gá ban, leg fel jebb
Vad rep ce (Si na pis ar ven sis)

10

Gom ba be teg sé gek
a min tat erek át la gá ban, együt te sen leg fel jebb
Fe ke te erû rot ha dás
(Xant ho mo nas ca pest ris),
Fe hér pe né szes rot ha dás
(Scle ro ti nia scle ro ti o rum),
Pe ro nosz pó ra
(Pe ro nos po ra bras si cae),
Al ter ná ri ás szá raz fol tos ság
(Al ter na ria rap ha ni)

min. sz. 2

Édes kö mény (Fo e ni cu lum vul ga re MILL.)

El len õr zé sek szá ma: 2
El len õr zé sek idõ pont ja: 1. vi rág zás kor

2. érés kor

Elõ ve te mény-kor lá to zás: A meg elõ zõ év ben nem ter mesz tet tek azo nos fajú nö vényt.

Min ta tér nagy ság: 100 m2

Min ta tér szá ma: 20 ha-ig: 4 db
min den to váb bi meg kez dett 10 ha után: 2 db

Egyéb kö ve tel mé nyek: Szu per elit sza po rí tás ese tén a ha tár ér té kek nek leg alább meg kell egyez ni ük az Elit
fokú sza po rí tás ha tár ér té ke i vel.
Stan dard sza po rí tás ese tén a ha tár ér té kek meg egyez nek a cer ti fi kált ka te gó ria ha -
tár ér té ke i vel.

A vizs gá lat tár gya Egy ség
Elit Cer ti fi kált

Meg jegy zé sek
ka te gó ria

El vá lasz tó sáv, leg alább m 2

Szi ge te lõ tá vol ság, más faj tá tól, leg alább m 400 200 Ki vé tel ve ge ta tív
sza po rí tás

Gyo mos ság, leg fel jebb min. sz. 2

Fej lett ség, leg alább ért. sz. 4 3

Ki egyen lí tett ség, leg alább

Kul túr ál la pot, leg alább

Ide gen faj ta,
a min tat erek át la gá ban, leg fel jebb

db 0,5 5

Ne he zen tisz tít ha tó mag vú gyom nö vé nyek
a min tat erek át la gá ban, leg fel jebb
szu lák fa jok (Poly go num spp.)

2 10
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A vizs gá lat tár gya Egy ség
Elit Cer ti fi kált

Meg jegy zé sek
ka te gó ria

Gom ba be teg sé gek
a min tat erek át la gá ban, együt te sen leg fel jebb

min. sz. 2

Kár te võk
a min tat erek át la gá ban, együt te sen leg fel jebb

% 15

Cse me ge ku ko ri ca (Zea mays L. con var. sac cha ra ta Ko ern)

Az el len õr zé sek szá ma: 5

Az el len õr zé sek idõ pont ja: 1. el len õr zés (ide ge ne lé si el len õr zés) a vi rág zás vár ha tó meg in du lá sa elõtt egy-két 
hét tel,
2. el len õr zés:
– a ke resz te zés sel vég zett ve tõ mag-elõ ál lí tás ese tén 1. cím ere zé si el len õr zés,
– a vi rág zás kez de tén, a ke resz te zés sel vég zett ve tõ mag-elõ ál lí tás ese tén a vi rág -
zás kez de tén, ami kor az anyai nö vény ál lo mány ban 5% apai vi rág port fo ga dó nõ vi -
rág zat (bibe) meg je le nik,
3. el len õr zés:
– a ke resz te zés sel vég zett ve tõ mag-elõ ál lí tás ese tén 2. cím ere zé si el len õr zés,
– a ter mé ke nyü lés ide je alatt,
4. el len õr zés:
– a ke resz te zés sel vég zett ve tõ mag-elõ ál lí tás ese tén 3. cím ere zé si el len õr zés,
– a ter mé ke nyü lés ide je alatt.
A ve tõ mag-ter mõ nö vény ál lo mány (anyai szü lõ) ter mé ke nyü lé sé nek ide je alatt há -
rom hi va ta los el len õr zést kell vé gez ni,
5. el len õr zés (vég sõ mi nõ sí tés): az érés ide jén, a ke resz te zés sel vég zett ve tõ mag-
elõ ál lí tás ese tén az apa so rok nö vény ál lo má nyá nak el tá vo lí tá sa után kell el vé gez ni.

Elõ ve te mény-kor lá to zás: nincs.

A min ta tér nagy sá ga: 100 db nö vény (egy sor ban 100 vagy két egy más mel let ti sor ban 50-50 db nö vény).

Min tat erek szá ma:

Te rü let nagy sá ga (ha)
100 nö vény le szá mo lá sa

(ke resz te zés nél vég zett ve tõ mag-elõ ál lí tás ese tén 
az anya- és apa so rok ban kü lön-kü lön)

8 vagy ke ve sebb 5

8,1–16 8

16,1–25 10

25,1–40 15

40,1–60 20

60,1–85 25

85,1 vagy több 30

Ha a vizs gá lat so rán az anya so rok sáv já ban (anya pász ta) mi nõ sí té si ha tár ér té ket meg ha la dó mennyi sé gû vi rág zó cí -
mer ész lel he tõ, ak kor a nem kel lõ en cím ere zett anya so rok sáv já ban, az úgy ne ve zett fer tõ zõ góc ban is mé telt min tat ere ket 
kell fel ven ni és e te rü le te ket kü lön táb la rész ként kell ke zel ni.

Egyéb kö ve tel mé nyek: Szu per elit (SE) sza po rí tás ese tén a ha tár ér té kek nek leg alább az elit (E) fokú sza po -
rí tás ha tár ér té ke i vel kell meg egyez ni ük.
Stan dard sza po rí tás ese tén a ha tár ér té kek meg egyez nek a cer ti fi kált ve tõ mag ha -
tár ér té ke i vel.
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A vizs gá lat tár gya Egy ség

Elit Cer ti fi kált

ka te gó ria

alap anya gok hib ri dek
sza ba don el vi rág zó

ku ko ri cák

1 2 3 4 5

Szi ge te lé si tá vol ság, leg alább m 400 200 200

Gyo mos ság, leg fel jebb mi nõ sí tõ szám 2

Fej lett ség, leg alább
Ki egyen lí tett ség, leg alább

ér ték szám 4 3 3

Kul túr ál la pot, leg alább %

vi rág port hul la tó ide gen tõ az anya- és apa so rok ban
össze sen, leg fel jebb

0,1** 0,1 0,1

ide gen tõ az anya so rok ban az ide ge ne lé si el len õr zé sen,
leg fel jebb*

0,1 0,2 0,2

vi rág port hul la tó ku ko ri ca nö vény az anya so rok ban a
há rom cím ere zé si el len õr zé sen össze sen,
leg fel jebb*****

1,0** 1,5***, **** 1,5

Ide gen kul túr- és gyom nö vé nyek a min tat erek
át la gá ban, leg fel jebb
Selyem mály va (Abu ti lon spp.)
Fenyér ci rok (Sorg hum ha le pen se)
Csat ta nó masz lag (Da tu ra stra mo ni um)

nö vény
db

0,2
0,3
0,2

2
3
2

2
3
2

    * Sza ba don el vi rág zó ku ko ri ca alap anya gá nak elõ ál lí tá sa kor a ha tár ér ték 0,5%.

   ** A hím ste ril alap anyag-ve tõ mag elõ ál lí tá sa ese tén vizs gá lan dó: a hím ste ril nö vény, ha cí mer vi rág za tá ban a pely va le ve lek fel nyíl nak és a por tok meg je -
le nik, fer ti lis ide gen nö vény nek mi nõ sül.

  *** A hím ste ril anyai szü lõ, ha cí mer vi rág za tá ban a pely va le ve lek fel nyíl nak és a por tok meg je le nik, a ste ri li tás tól füg get le nül cím ere zé si hi bá nak szá mít.
Ez a hiba az anya so rok ban egy-egy el len õr zé sen leg fel jebb 0,5% le het. A cím ere zé si el len õr zé se ken a ha tár ér ték össze sen leg fel jebb 1,5% le het.

 **** Ha a fer ti lis tö vek szá ma össze sen – a ki vá got tak kal együtt – 10%-nál több, a té telt fer ti lis nek kell mi nõ sí te ni.

***** Az anya so rok ban leg alább 5% bibe meg je le nés után a vi rág port hul la tó cí mer egy-egy el len õr zé sen leg fel jebb 0,5% le het.

3. számú melléklet 124/2007. (X. 20.) FVM rendelethez

[10. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez]

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont
Nö vény ter mesz té si és Ker té sze ti Igaz ga tó ság

1024 Bu da pest, Ke le ti Ká roly u. 24.
1525 Bu da pest 114. Pf. 30

Ol dal: .............

SZEMLEMEGRENDELÕ
a dughagyma és fokhagyma szerzõdéses termeltetéséhez

................. év

En ge dé lyes üzem neve és címe: En ge dély szá ma:

Dá tum:

Be je len tem, hogy az aláb bi üze mek dug hagy ma/fok hagy ma ter mesz tést/tá ro lást/ke ze lést/ki sze re lést vé gez nek szá -
mom ra a pót la pok sze rin ti nö vé nyek bõl és mennyi ség ben. A csa tolt pót la pok szá ma: .................... db.

Ké rem, hogy a sza po rí tó anya gok éves szem lé jét el vé gez ni szí ves ked je nek.
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Sor szám
Sze zõ dé ses üzem Te vé keny ség be vont te rü le tek*

Szer zõ dés kö tés éve
neve címe te vé keny ség hely ség és hrsz. nagy ság (m2)

* Ki zá ró lag az MgSzH Köz pont zöld ség pa lán ta ter mesz tõk és nagy ke res ke dõk nyil ván tar tá sá ban nem sze rep lõ te rü le te ket kell be je len te ni. A pót la po kat
szer zõ dé ses üze men ként kell ki ál lí ta ni.

PÓTLAP*
a szerzõdéses termeltetés keretében elõállított dughagyma és fokhagyma szemlemegrendelõjéhez

.................. év

En ge dé lyes üzem neve és címe: ................................................
.................................................................................................................

En ge dély szá ma: 
...................................................................

Szer zõ dé ses üzem neve és
címe: ......................................................................................................
.................................................................................................................

Szer zõ dés ben sze rep lõ te vé keny ség: 
................................................................................................................

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

Sza po rí tó anyag meg ne ve zé se (ma gyar név, faj ta) Mennyi sé ge (kg) El len õr zõ fel ügye lõ meg jegy zé se

* Az MgSzH Köz pont zöld ség pa lán ta ter mesz tõk és nagy ke res ke dõk nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ en ge dé lyes üzem töl ti ki, ki vé ve az el len õr zés hez kap cso -
ló dó ro va to kat.

Sza po rí tó anyag szem le idõ pont ja: .................................... El len õr zõ fel ügye lõ neve: ...........................................
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A gazdasági és közlekedési miniszter
84/2007. (X. 20.) GKM

rendelete

a védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus
hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelölésérõl
és felkészülési feladataik meghatározásáról  szóló
24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
182.  § (4) be kez dés l) pont já ban, va la mint a pos tá ról  szóló
2003. évi CI. tör vény 53.  § (2) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § i) és j) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va a követ kezõket ren de lem el:

1.  §

(1) A vé del mi fel ada tok ban részt vevõ elekt ro ni kus hír -
köz lé si, il let ve pos tai szol gál ta tók ki je lö lé sé rõl és fel -
készülési fel ada ta ik meg ha tá ro zá sá ról  szóló 24/2004.
(VIII. 16.) IHM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § a) pont -
já ban az „az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um ra”
szö veg rész he lyé be az „a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztériumra” szö veg, az R. 3.  § (1) be kez dés a) pont já -
ban az „az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter”
szö veg lép.

(2) Az R. 3.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „fegy veres
erõk” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség” szö veg
lép.

2.  §

Az R. 4.  § (3) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Mi nisz té ri um e ren de let ben meg ha tá ro zott fel adat-
és ha tás kö rét érin tõ ri asz tá si és tá jé koz ta tá si fel ada tá nak
vég re haj tá sa az aláb bi ak sze rint tör té nik:)

„a) a lé gi ri asz tá si rend szer mû köd te té sé vel, fenn tar tá sá -
val, kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos ter ve zé si, szer ve zé si
és ko or di ná ci ós fel ada to kat a vá rat lan lé gi tá ma dás ese tén a 
lé gi ri asz tás rend sze ré rõl  szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm.
ren de let 5.  § a) pont ja és 7.  § a) pont ja alap ján – a két szer -
ve zet kö zöt ti kü lön meg ál la po dás ban fog lalt fel adat meg -
osz tás ban – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Elekt ro ni kus kor -
mány zat-köz pont és az NHH lát ja el;”

3.  §

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

4.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze -
rint mó do sul.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és a ki hir de té sét kö ve tõ 9. na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék let 10. sora ha tá lyát vesz ti.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 84/2007. (X. 20.) GKM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 24/2004. (VIII. 16.) IHM ren de let hez]

A kijelölt szolgáltatók jegyzéke

A szol gál ta tó meg ne ve zé se Te lep he lye
Vé del mi fel ada tok
el lá tá sá ra ki je lölt

Az ága zat ügye le ti
rend sze ré be be vont

3 C Ma gyar or szág Adat át vi te li és Mû sza ki Fej lesz tõ Kft. 1121 Bu da pest,
Kon koly The ge út 29–33.

X X

An te Com Táv köz lés tech ni kai Fej lesz tõ, Gyár tó
és Szol gál ta tó Zrt.

1119 Bu da pest,
Sop ron u. 14.

X –

An ten na Hun gá ria Ma gyar Mû sor szó ró
és Rá dió hír köz lé si Zrt.

1119 Bu da pest,
Petz vál Jó zsef u. 31–33.

X X

GTS – Da ta Net Táv köz lé si Kft. 2040 Bu da örs, Ipar te lep u. 13–15. X X



A szol gál ta tó meg ne ve zé se Te lep he lye
Vé del mi fel ada tok
el lá tá sá ra ki je lölt

Az ága zat ügye le ti
rend sze ré be be vont

Hun ga ro tel Táv köz lé si Zrt. 1113 Bu da pest, Bocs kai út 134–146. X X

INVITEL Táv köz lé si Szol gál ta tó Zrt. 2040 Bu da örs,
Pus kás Ti va dar u. 8–10.

X X

Ma gyar Pos ta Zrt. 1540 Bu da pest, Krisz ti na krt. 6–8. X X

Ma gyar Te le kom Táv köz lé si Nyrt. 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 55. X X

Ma gyar Vil la mos mû vek Zrt. 1011 Bu da pest, Vám u. 5–7. X –

Mo nor Te le fon Tár sa ság Táv köz lé si Szol gál ta tó Kft. 1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 30–36. X X

Na vi ga tor In for ma ti ka Üz le ti Szol gál ta tá si
és Ke res ke del mi Zrt.

1095 Bu da pest, Má ri ás sy u. 5–7. X –

PANNON GSM Táv köz lé si Zrt. 2040 Bu da örs, Ba ross u. 165. X X

Pan Tel Táv köz lé si Kft. 1113 Bu da pest, Bocs kai u. 134–146. X X

Vo da fo ne Ma gyar or szág Mo bil Táv köz lé si Zrt. 1096 Bu da pest,
Lech ner Ödön fa sor 6.

X X

2. melléklet a 84/2007. (X. 20.) GKM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 17/a. sor ral egé szül ki:

[Sor szám Te le pü lés neve Su gár zott Rá dió/TV mû sor neve Mû sor szol gál ta tó/en ge dé lyes neve és címe]

„17/a. DUNAÚJVÁROS Duna – Híd Te le ví zió Duna – Mix Kft., Du na új vá ros,
Ko dály Zol tán u. 2.”

2. Az R. 2. szá mú mel lék let 63. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sor szám Te le pü lés neve Su gár zott Rá dió/TV mû sor neve Mû sor szol gál ta tó/en ge dé lyes neve és címe]

„63. SOPRON Nap – Rá dió Pan non – Sop ron Kft., Sop ron,
Liszt Fe renc u. 1.”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
47/2007. (X. 20.) IRM

rendelete

az ingyenes céginformációról

A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 128.  §-ának
a) pont já ban és c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és hatás -
körérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának 
h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben  eljárva a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi
cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör -
vény 15.  § (1) be kez dé se alap ján elekt ro ni kus úton kért
 ingyenes cég in for má ció biz to sí tá sá ra ter jed ki.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a cég in for má ció olyan
biz to sí tá sá ra, amely a cég jegy zék ada tai egé szé nek, il let ve an -
nak je len tõs ré szé nek meg szer zé sét eredmé nyezné.

2.  §

(1) A cég in for má ci ós szol gá lat a www.e-ceg jegy zek.hu
hon lap ján (a továb biak ban: hon lap) ke resz tül biz to sít ja az
in gye nes elekt ro ni kus cég in for má ci ót. E ren de let sze rin ti
cég in for má ci ók meg is me ré se ese tén a szá mí tó gé pes rend -
szer hasz ná la ta is in gye nes.

(2) A cég in for má ci ós szol gá lat az in gye nes céginfor -
mációt a 4. és 5.  § sze rint biz to sít ja.

(3) Az in gye nes cég in for má ció tá jé koz ta tó jel le gû, és
köz hi te les ok irat ként nem hasz nál ha tó fel.

3.  §

(1) A hon lap hasz ná la tá ra név és jel szó megjelö -
lését igénylõ re giszt rá ci ót köve tõen ke rül het sor. A regisz -
tráció a hon lap hasz ná la ta fel té te le i nek el fo ga dá sát is je -
lenti.

(2) A hon la pon meg is mer he tõ cég in for má ció cég név,
vagy cég jegy zék szám, vagy adó szám meg adá sá val, az 5.  §



(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ada tok tekinte -
tében név (cég név) meg adá sá val, cég ke re sé si prog ram
 segítségével ér he tõ el.

4.  §

Az ada tok le kér de zé sé nek idõ pont já ban a cég jegy zék -
ben sze rep lõ adat ként is mer he tõ meg a cég fenn ál ló vagy
tö rölt cég jegy zék szá ma, cég ne ve, szék he lye, te lep he lye,
fi ók te le pe, fõ te vé keny sé ge, jegy zett tõ ké je, adó szá ma,
 továbbá az, ha a cég fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
 eljárás alatt áll.

5.  §

(1) A hét elsõ nap ján fris sí tett adat ként is mer he tõ meg:
a) a cég cég jegy zék ben sze rep lõ va la mennyi fenn ál -

ló ada ta, va la mint a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké -
re lem elekt ro ni ku san rög zí tett, még be nem jegy zett
ada tai,

b) cso por to sí tott cég in for má ci ó ként a jogi sze mély, jogi 
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, vagy egyéb szer -
ve zet cég tu laj do no si (tagi, rész vény esi) mi nõ sé ge, kép -
viseleti jo go sult sá ga, vagy ter mé sze tes sze mély képvise -
leti jo go sult sá ga, fel ügye lõ bi zott sá gi tag sá ga.

(2) A cég jegy zék ada tai kö zül azok ke rül nek fris sí tés -
re, ame lyek ben a ko ráb bi ál la pot hoz ké pest vál to zás állt
be.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok in ter ne ten 
mû kö dõ ke re sõ prog ra mok út ján is meg is mer he tõ ek. Eb -
ben az eset ben az ada tok meg is me ré sé hez név és jel szó
hasz ná la ta nem szük sé ges.

6.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni kus
Cég el já rás ban Köz re mû kö dõ Szol gá lat mû kö dé sé rõl,
 valamint a cég in for má ció költ ség té rí té sé rõl  szóló 1/2006.
(VI. 26.) IRM ren de let (a továb biak ban: R.) 10.  §
(1)–(2) be kez dé se.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
10.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy -
ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés meg je lö lé se (5) be kez -
dés re vál to zik:

„(4) A (3) be kez dés sze rin ti cég in for má ció a Ctv.
16.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don kér -
hetõ. Amennyi ben a cég in for má ció cég adat ra vo nat ko zik,
a cég in for má ció a www.e-ceg jegy zek.hu hon la pon köz zé -

tett fel té te lek mel let ti bank kár tyá val tör té nõ fi ze tés sel is
igé nyel he tõ.”

(4) Ez a be kez dés, va la mint a (2) és (3) be kez dés 2008.
ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

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

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
211/2007. (X. 20.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re La mos Imre ez re dest 2007. ok tó ber 23-ai ha tállyal
dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 24.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. szep tem ber 27.

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

KEH ügy szám: V-5/3935/2007.

A Köztársasági Elnök
212/2007. (X. 20.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
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véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Orosz Zol tán dan dár tá bor no kot 2007. ok tó ber 23-ai
ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 24.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. szep tem ber 27.

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

KEH ügy szám: V-5/3934/2007.

A Köztársasági Elnök
213/2007. (X. 20.) KE

határozata

nyugállományú vezérezredesi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Né meth Sán dor nyug ál lo má nyú al tá bor na gyot
2007. ok tó ber 23-ai ha tállyal nyug ál lo má nyú vezérezre -
dessé elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 24.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. szep tem ber 27.

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

KEH ügy szám: V-5/3936/2007.

A Köztársasági Elnök
214/2007. (X. 20.) KE

határozata

nyugállományú határõr dandártábornoki
kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
elõ ter jesz té sé re dr. Vi rá nyi Ger gely nyug ál lo má nyú ha tár -
õr ez re dest 2007. ok tó ber 23-ai ha tállyal nyug ál lo má nyú
ha tár õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 27.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 4.

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

KEH ügy szám: V-5/4007/2007.

A Köztársasági Elnök
215/2007. (X. 20.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben 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 Huszty
Csa ba ez re dest 2007. ok tó ber 23-i ha tállyal dan dár tá bor -
nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 12.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
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

KEH ügy szám: V-5/4229/2007.
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IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

3/2007. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak bün -
tetõ jog egy sé gi ta ná csa Bu da pes ten, a 2007. év ok tó ber hó
15. nap ján tar tott nyil vá nos ülé sen meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

I. Ha az el kö ve tõ egy cse lek mé nyé vel va ló sít ja meg a
hi va ta li vissza élés bûn tet tét (Btk. 225.  §-a) és a hi va ta los
sze mély ál tal el kö ve tett sze mé lyes adat tal vissza élés bûn -
tet tét [Btk. 177/A.  §-a (2) be kez dé se], a bû nös ség csak az
utób bi bûn cse lek mény ben ál la pít ha tó meg; az ala ki hal -
ma zat csu pán lát szó la gos.

II. Amennyi ben az ügyész ség – a le írt eset ben – mind a
két bûn cse lek mény  miatt vá dat emel, a ki me rí tett vád sze -
rin ti ma ga tar tást egy sé ge sen hi va ta los sze mély ál tal el kö -
ve tett sze mé lyes adat tal vissza élés bûn tet té nek kell mi nõ -
sí te ni, s e mel lett a hi va ta li vissza élés bûn tet te  miatt emelt
vád aló li fel men tõ ren del ke zés nek nincs he lye.

INDOKOLÁS

A Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ Kol lé gi u má nak ve ze tõ je
a Be. 440.  §-a (1) be kez dé se a) pont ja alap ján az egy sé ges
ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben [Be. 439.  §-a
(1) be kez dé se a) pont ja] jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sát és
jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá nyoz ta ab ban az 
elvi kér dés ben, hogy a Btk. 177/A.  §-a (2) be kez dé se sze -
rin ti hi va ta los sze mély ként el kö ve tett sze mé lyes adat tal
vissza élés bûn tet te a Btk. 225.  §-a sze rin ti hi va ta li vissza -
élés bûn tet té vel al kot hat-e va ló sá gos ala ki hal ma za tot,
vagy ha az egy ma ga tar tás mind a két tör vényi tény ál lást
meg va ló sít ja, a hal ma zat csu pán lát szó la gos.

Az in dít vány elõ ter jesz tésének az elõz mé nyei a kö vet -
ke zõk vol tak:

A Leg fel sõbb Bí ró ság a 2007. ja nu ár 16-án ki hir de tett
Bf.III.880/2006/5. szá mú – fe lül vizs gá la ti ügy ben ho zott – 
vég zé sé ben úgy fog lalt ál lást, hogy a két bûn cse lek mény
va ló sá gos ala ki hal ma zat ban meg ál la pít ha tó.

En nek in do ka ként elvi jel leg gel fej tet te ki: kö vet ke ze tes 
az ítél ke zé si gya kor lat ab ban, hogy az el té rõ jogi tár gya kat 
érin tõ több szö rös ér dek sé re lem  miatt a két bûn cse lek mény 
ala ki hal ma za ta va ló sá gos.

A Leg fel sõbb Bí ró ság má sik ta ná csa a 2007. ja nu ár
30-án kelt – ugyan csak fe lül vizs gá la ti ügy ben ho zott –
Bfv.I.755/2006/5. szá mú ha tá ro za tá val a szó ban levõ kér -
dés ben el té rõ en fog lalt ál lást. A dön tés sze rint a Btk.
177/A.  §-ának, il let ve a Btk. 225.  §-ának egy más hoz való
vi szo nyát il le tõ en a Btk. 177/A.  §-a (2) be kez dé sé ben sza -
bá lyo zott mi nõ sí tett eset re vo nat ko zó an a két bûn cse lek -
mény tény ál lá sá nak egy ma ga tar tás sal tör té nõ meg va ló sí -
tá sa lát szó la gos ala ki hal ma zat ként ér té kel he tõ.

Fi gye lem mel volt a Btk. 177/A.  §-ának 2003. már ci us
1-jén be kö vet ke zett mó do sí tá sá ra, amely a (2) be kez dés
sze rint sú lyo sab ban – 3 évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel – 
bün te ten dõ az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény, ha azt hi va ta los sze mély ként, köz meg bí za tás fel -
hasz ná lá sá val vagy jog ta lan ha szon szer zés vé gett kö vet -
ték el.

A má sod íz ben el járt ta nács elvi él lel fej tet te ki: „már
nem tart ha tó fenn az a jogi ál lás pont, mely sze rint az el té rõ
jog tár gya kat érin tõ több szö rös ér dek sé re lem re te kin tet tel
a hi va ta li vissza élés bûn tet té nek és a sze mé lyes adat tal
 hivatalos sze mély ként el kö ve tett vissza élés bûn tet té nek
va ló sá gos ala ki hal ma zat ban tör té nõ meg ál la pí tá sa in do -
kolt.”

A ta nács vég sõ meg ál la pí tá sa sze rint a Btk. 177/A.  §-a
(2) be kez dé se sze rint mi nõ sü lõ bûn cse lek mény a hi va ta li
vissza élés bûn tet té hez ké pest spe ci á lis tör vényi tény ál lás,
s ezért a hal ma zat csu pán lát szó la gos.

A Bün te tõ Kol lé gi um ve ze tõ je rá mu ta tott arra, hogy az
azo nos hó nap ban – szint e pár hu za mo san – el járt ta ná csok
egyi ke sem volt ab ban a hely zet ben, hogy a Be. 439.  §-a
(1) be kez dé se b) pont ja alap ján jog egy sé gi el já rást kez de -
mé nyez zen.

Az in dít vány elõ ter jesz tõ jé nek ál lás pont ja sze rint az
elvi kér dés he lyes meg ol dá sát a Bfv.I.755/2006/5. szá mú
ha tá ro zat tar tal maz za, és in dít vá nyoz ta, hogy a jog egy sé gi
ta nács en nek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz zon. In dít vá nyoz ta
ezen túl azt is, hogy a jog egy sé gi ta nács arra is tér jen ki,
hogy a lát szó la gos ala ki hal ma zat ban álló cse lek mé nyek
el bí rá lá sa so rán a meg ítélt spe ci á lis cse lek ménnyel lát szó -
la gos hal ma za tot al ko tó má sik cse lek mény te kin te té ben
nincs he lye fel men tõ ren del ke zés nek, ha nem a ren del ke zõ
rész ben a ki me rí tett vád sze rin ti ma ga tar tást egy sé ge sen
kell mi nõ sí te ni.

A leg fõbb ügyész a jog egy sé gi in dít vány ban fog lal tak -
kal min den ben egyet ér tett (BF.2180/2007.sz.).

10114 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/142. szám



A jog egy sé gi ta nács ál lás pont ja sze rint a fel ve tett elvi
kér dés je len tõ sé gé re te kin tet tel in do kolt a jog egy sé gi el já -
rás le foly ta tá sa és jog egy sé gi ha tá ro zat ho za ta la.

A jog egy sé gi in dít vány ala pos.

A bün te tõ jog el mé le te és az ítél ke zé si gya kor lat egy sé -
ges ab ban, hogy az egy ma ga tar tás sal meg va ló sí tott több
bûn cse lek mény hal ma za ta lát szó la gos, ha a szó ban levõ
bûn cse lek mé nyek az ún. spe ci a li tás vi szo nyá ban van nak
egy más sal.

A spe ci a li tást (ki emelt tör vényi tény ál lást) az jel lem zi,
hogy az el kö ve tõ egy ma ga tar tá sa több olyan tör vényi
tény ál lást va ló sít meg, ame lyek kö zül a jog al ko tó az egyi -
ket va la mely kü lön ér té ke lést igény lõ kö rül mény re te kin -
tet tel a má sik ból emel ki.

Az adott eset ben az tör tént, hogy a jog al ko tó, ami kor a
Btk. 177/A.  §-a (2) be kez dé sét be ik tat va a hi va ta los sze -
mély ként meg va ló sí tott sze mé lyes adat tal vissza élés bûn -
tet tét szank ci o nál ta a hi va ta li vissza élés bûn tet té hez ké -
pest spe ci á lis tör vényi tény ál lást al ko tott.

Nem két sé ges ugyan is, hogy ha a hi va ta los sze mély sze -
mé lyes adat tal a Btk. 177/A.  §-a (1) be kez dé sé ben írt va la -
mely mó don vissza él, szük ség kép pen meg va ló sít ja a Btk.
225.  §-ában meg ha tá ro zott tör vényi tény ál lást is.

A Bfv.I.755/2006/5. szá mú ha tá ro za tot hozó ta nács
 helyesen ér velt, ami kor ki fej tet te, hogy az ér tel me zé se
meg fe lel an nak az ítél ke zé si gya kor lat nak, amely sze rint
a hi va ta li vissza élés bûn tet té vel az egyéb hi va ta li bûn cse -
lek mé nyek, va la mint azok a bûn cse lek mé nyek is a spe ci a -
li tás vi szo nyá ban van nak, ame lyek a hi va ta los sze mély -
kén ti el kö ve tést akár az alap ese ti tény ál lás kö ré ben, akár
mi nõ sí tõ kö rül mény ként ma guk ba fog lal nak. Ezek nek
a bûn cse lek mé nyek nek a hi va ta li vissza élés bûn tet té vel
elõ for du ló ala ki hal ma za ta te hát csu pán lát szó la gos.

A jog egy sé gi ta nács az elvi kér dést a ki fej tet tek alap ján
a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint dön töt te el.

*

A jog egy sé gi in dít vány az el já rás jo gi kér dé sé ben is
 helyes ál lás pon tot fej tett ki.

A tör vényes vád ban írt tény ál lás tel jes ki me rí té se ese tén 
an nak el dön té se, hogy a több tör vényi tény ál lás ke re tei
közé il lesz ke dõ egyet len cse lek mény va ló sá gos, vagy lát -
szó la gos ala ki hal ma za tot va ló sít-e meg, va ló já ban nem
a bû nös ség rõl, ha nem a jogi mi nõ sí tés rõl  szóló ál lás fog la -
lást je len t.

Ezért a lát szó la gos ala ki hal ma zat ban álló cselek -
mények el bí rá lá sa so rán meg ál la pí tott spe ci á lis cse lek -
ménnyel lát szó la gos hal ma zat ban álló má sik cse lek mény
te kin te té ben nincs he lye fel men tõ ren del ke zés nek, a ter -
helt bû nös sé gét egy sé ge sen a spe ci á lis bûn cse lek mény ben 
kell meg ál la pí ta ni.

A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát – a Bszi. 32.  §-a
(4) be kez dé se, il let ve a Be. 445.  §-a (2) be kez dé se alap -
ján – a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 15.

Dr. Ka pos vá ri Ber ta lan s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Édes Ta más s. k., Dr. Schä fer An na má ria s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Már ki Zol tán s. k., Dr. Mol nár Gá bor s. k.,
bíró bíró

a jog egy sé gi ta nács tag jai

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Közlemény
az Idõsbarát Önkormányzat Díj odaítélésérõl

Az Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj Bi zott ság ja vas la tá ra
2007-ben a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter, va la mint az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter az aláb bi ön kor -
mány za tok nak ítél te oda az Idõs ba rát Ön kor mány zat Dí jat:

Aba sár Köz ség Ön kor mány za ta
Bu da örs Vá ros Ön kor mány za ta
Bu da pest VI. Ke rü let (Te réz vá ros) Ön kor mány za ta
Kun szi get Köz ség Ön kor mány za ta
Makó Vá ros Ön kor mány za ta
Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta

Felhívás
a Pro Régió Díj adományozásáról

Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
(a to váb bi ak ban: ÖTM) a Te rü let ren de zé si és Te le pü lés -
ügyi Fõ osz tá lya ál tal – a kör nye zet vé del mi és terület -
fejlesztési mi nisz ter több szö rö sen mó do sí tott 5/1992.
(II. 21.) KTM ren de le té vel ala pí tott –

Pro Régió Díj

ado má nyo zá sá val kap cso la to san fel hí vást tesz köz zé.

A díj ra a te rü let- és re gi o ná lis fej lesz tés, a tér sé gi és kis -
tér sé gi együtt mû kö dés elõ moz dí tá sa, a tár sa da lom, a gaz -
da ság és a kör nye zet össze han golt fej lesz té se te rén ki -
emel ke dõ tel je sít ményt nyúj tó sze mé lye ket, il let ve szer ve -
ze te ket le het ja va sol ni.
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A Díj ado má nyo zá sá nak idõ pont ja: 2008. már ci us 15.

Az ado má nyo zás je len le gi rend jét sza bá lyo zó 31/2005.
(X. 21.) TNM ren de let 2. §-a sze rint a díj ado má nyo zá sá ra
bár ki te het ja vas la tot.

Az el is me rés re vo nat ko zó ja vas la tot az 1. szá mú mel lék -
let sze rint kell össze ál lí ta ni.

A ja vas lat be nyúj tá si ha tár ide je: 2007. de cem ber 15.

A Pro Ré gió díj ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot
a Pro Ré gió Díj Bi zott ság hoz kell be nyúj ta ni. A Pro Ré gió
Díj Bi zott ság el nö ke: az ÖTM te rü let fej lesz té si és épí tés -
ügyi szak ál lam tit ká ra; tag jai az el nök ál tal a te rü let fej lesz -
tés és te rü let ren de zés el is mert szak te kin té lyei kö zül fel -
kért sze mé lyek. A be ér ke zett ja vas la tok alap ján a Bi zott -
ság elõ ter jesz tést ké szít az ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter nek a Pro Ré gió Díj ado má nyo zá sá ra.

A díj jal pla kett, az ado má nyo zást iga zo ló ok le vél és
– sze mé lyek ese tén a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let -
mény alap hat szo ro sa, szer ve zet ré szé re tör té nõ ado má -
nyo zá sa ese tén az il let mény alap ti zen két szer ese – pénz -
jutalom jár. Éven te leg fel jebb 10 db díj ke rül oda íté lés re.

A dí jat ugyan az a sze mély vagy szer ve zet 5 éven be lül
csak egy szer kap hat ja meg, újabb díj ado má nyo zá sá ra
csak olyan tel je sít mény alap ján le het ja vas la tot ten ni, ame -
lyet a ja va solt sze mély vagy szer ve zet a ko ráb ban ado má -
nyo zott díj el nye ré se óta ért el. A Pro Ré gió Díj ed di gi
 kitüntetettjeit a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

A fen ti ja vas la tot a bi zott ság tit ká ri te en dõ it el lá tó Ön -
kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um Te rü let -
ren de zé si és Te le pü lés ügyi Fõ osz tá lyá ra kell meg kül de ni
(Pos tai cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314, fax: 441-7742).

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
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1. számú melléklet

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

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

a javaslattevõ neve (megnevezése) és címe

Javaslat Pro Régió Díj, illetve elismerés adományozására

A ja va solt sze mély (szer ve zet) neve: ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Tu do má nyos fo ko za ta:* ....................................................................................................................................................
Szü le té si he lye, év, hó, nap:* ............................................................................................................................................
Mun ka he lye: .....................................................................................................................................................................
Be osz tá sa (fog lal ko zá sa):* ................................................................................................................................................
Lak cí me (ér te sí té si címe): .................................................................................................................................................
Egyéb el ér he tõ sé ge (te le fon, ema il): .................................................................................................................................
Ed di gi ki tün te té sei (év szám mal): ......................................................................................................................................
A ja vas lat in do ko lá sa: .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

........................., 200...... ..................... hó ..... nap.

............................................
a ja vas lat te võ alá írá sa

* Ter mé sze tes sze mély ese tén ki töl ten dõ!



2. számú melléklet

A Pro Régió Díj kitüntetettjei a díj alapításától

1992
   Kiss Ist ván
   Dr. Kör men dy Klá ra
   Dr. Per czel Ká roly (posz tu musz)
   Cse re há ti Te le pü lés szö vet ség

1993
   Bar na Gá bor
   Dr. Be lusz ky Pál
   Mol nár Gyu la
   Ott lik Gá bor
   Or mán ság Ala pít vány

1994
   Dr. Csa tá ri Bál int
   Fa lu di Eri ka
   Dr. Ne mes Nagy Jó zsef
   Sóly mo si Lász ló
   Hor váth Gá bor
   Dr. Ke ré nyi Lász ló
   Si mon Ká roly

1995
   Dr. Enye di György
   Ke mény Ber ta lan
   Dr. Tóth Al bert
   He ge dûs Imre
   Za la kar Tér sé gi Tár su lás

1996
   Bo tos Gá bor
   Dr. Hé der Sán dor
   Dr. Ják li Pé ter
   Dr. Ma tol csi La jos
   Dr. Tor kos Ve ro ni ka (posz tu musz)

1997
   Dr. Cse mez At ti la
   Dr. Il lés Iván
   Ros to nics Lász ló
   Sza bó Pé ter
   Bá nyai Pa no rá ma Egye sü let

1998
   Bi hall Ta más
   Hans Beck (EU nagy kö vet)
   Dr. Hor váth Gyu la
   Mar kolt End re
   Pak sy Gá bor

1999
   Bi ha ri Vil mos
   Kör men dy Já nos
   Schuch mann Pé ter
   Dr. Tóth Jó zsef
   Ci gány Ve ze tõk Szak mai Egye sü le te – Deb re cen

2000
   Ga dó czi né dr. Fe ke te Éva
   Ko csán La jos né Ma rót Éva
   Nóg rá di Zol tán
   Som fai And rás
   Dr. Zala György

2001
   Fa ze kas Pé ter
   Dr. La po sa Jó zsef
   Már ta Ist ván
   Fel sõ-Bács kai Ön kor mány zat Szö vet ség
   Mu ra men ti Nem ze ti Te rü let fej lesz té si Ta nács

2002
   Dr. Tóth Zol tán
   Vaj do vich né dr. Visy Er zsé bet
   Sze ge di Tud. Egye tem Gazd.
    és Tár sa da lom föld raj zi Tan szé ke
   Szent Ist ván Egye tem Táj vé del mi
    és Táj re ha bi li tá ci ós Tan szék
   VÁTI Kht. Elem zõ-ér té ke lõ Iro da

2003
   –
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2004
   Dr. Bu day-Sánt ha At ti la
   Fa ra gó Pé ter
   Fe ig li Fe renc
   Kont ra Gyu la
   Dr. Ko vács Ka ta lin
   Dr. Kri zsán Jó zsef
   Dr. Rech nit zer Já nos
   Dr. Tom pai Géza
   Dr. Vi rág Ru dolf

2005
   Gyö kös Zol tán
   Ko vács Ti bor
   Dr. Kõ szeg fal vi György
   La ka tos Ist ván
   Dr. Or mo sy Vik tor
   Pin tye Ág nes
   Dr. Tí már Ju dit
   Ba la to ni In teg rá ci ós Kht.
   Pro Ré gió Kht.
   Veszp rém Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács

2006
   Dr. Baja Fe renc
   Dr. Fa ra gó Lász ló
   He in rich Pé ter
   Sza la End re
   Dr. Sza bó György
   Dr. Sza ló Pé ter
   Szit nyai Jenõ
   Var ga Lász ló
   OTH ré gió igaz ga tói
   VÁTI Kht.

2007
   Dr. Bart ke Ist ván
   Dr. Csi ma Pé ter
   Dr. Deb re cze ni Fe renc
   Fõzõ Já nos
   Dr. Ger za nics An na má ria
   Dr. Locs mán di Gá bor
   Mol nár At ti la
   Dr. Nagy Sán dor
   Pál né dr. Ko vács Ilo na
   Pol gár Ti bor
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Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. szeptember 14-i ülésérõl

Na pi rend elõtt:

a) A kor mány za ti ol dal kez de mé nyez te a 2006. no vem -
ber 3-án lét re ho zott, a re form fo lya ma to kat se gí tõ OÉT
 bizottság össze hí vá sát, és ja va sol ta, hogy a bi zott ság tûz ze
na pi rend re azo kat a szak mai ja vas la to kat, ame lyek a fe -
ketegazdaság vissza szo rí tá sa, il let ve az adó rend szer át fogó 
 átalakítása ér de ké ben az el múlt idõ szak ban ki dol go zás ra
ke rül tek. A mun ka vál la lói ol dal és a mun kál ta tói  oldal
egyet ér tett a bi zott ság össze hí vá sá ra tett ja vas lat tal.

b) A mun ka vál la lói ol dal OÉT-ben kö ten dõ po li ti kai
jel le gû meg ál la po dást sür ge tett ar ról, hogy be avat ko zást
igé nyel nek a mun ka vál la lói sza bad ság jo gok meg sér té sé re
irá nyu ló, és az utób bi idõ ben meg sza po ro dott ese tek. A tár -
gya lá so kat e té má ban az ol dal nem az egyes konk rét ügyek -
rõl, ha nem azok ál ta lá nos vo nat ko zá sa i ról kez de mé nye zi.
A szak szer ve ze ti szö vet sé gek e kér dés kör meg vi ta tá sá hoz
írá sos ja vas la tot ké szí tet tek elõ az OÉT szá má ra a szer vez -
ke dé si sza bad ság jo gá nak meg erõ sí té sét cél zó jog sza -
bály-mó do sí tás ra és más kor mány za ti in téz ke dé sek meg -
ho za ta lá ra.

A fel ve tés hez kap cso ló dó an a mun kál ta tói ol dal ki fej tet -
te: konk rét mun ka ügyi vi ták nem tar toz nak az OÉT
 hatáskörébe, de nyi tott a tör vénymódosításra vo nat ko zó ja -

vas la tok meg tár gya lá sá ra. A kor mány za ti ol dal egyet ér tett
az zal, hogy szak ér tõi egyez te té sek után a szak mai
 javaslatok az OÉT fó ru mán meg vi ta tás ra ke rül je nek.

1. Az OÉT tá jé koz ta tást ka pott az EU 2007. má so dik
fél éves por tu gál el nök sé gé nek prog ram já ról, az eh hez kap -
cso ló dó ma gyar pri o ri tá sok ról.

A mun ka vál la lói ol dal az írá sos és szó be li tá jé koz ta tó kat 
meg is mer ve, meg nyug vás sal vet te tu do má sul, hogy a pri o -
ri tá sok kö zött az ille té kes kor mány za ti szer vek is  elsõrendû 
fel adat ként fog lal koz nak a lissza bo ni stra té gia ha zai fog -
lal koz ta tá si vo nat ko zá sa i val. A na pi rend hez kap cso ló dó an
az ol dal ja vas la tot tett arra, hogy a mun ka vi lá gát, a mun ka -
vál la ló kat érin tõ uni ós kér dé sek rõl – a dön té sek meg ho za -
ta la, il let ve uni ós kép vi se le te elõtt – a kor mány ol dal egyez -
tes sen az OÉT ille té kes szak bi zott sá gá val vagy egy erre a
cél ra lét re jö võ bi zott ság gal.

A mun kál ta tói ol dal a tá jé koz ta tást tu do má sul vet te az -
zal, hogy idõ ben meg kell kez de ni a 2011 elsõ fél évé ben
ese dé kes EU so ros el nök ség re való fel ké szü lést. Egy ben
ja va sol ta egy, az EU-s fel ada tok kal kap cso la tos, for ma li -
zált egyez te té si fó rum lét re ho zá sát.

A kor mány ol dal vá la szá ban hang sú lyoz ta, hogy a mun -
ka vi lá gát, a mun kál ta tó kat és a mun ka vál la ló kat érin tõ
kér dé sek ben ed dig is rend sze re sen kon zul tált a szo ci á lis
part ne rek kel. Az EU dön tés ho za ta lá ban kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sa kor más szak tár cák nak is fel -



ada ta, hogy ki kér jék az érin tett tár sa dal mi és ci vil szer ve -
ze tek vé le mé nyét. Ugyan ak kor egyet ér tett az zal a ja vas lat -
tal, hogy a 2011. elsõ fél évi ma gyar el nök ség prog ram já -
nak elõ ké szí té se ér de ké ben a szo ci á lis part ne rek meg -
felelõ rész vé te lét biz to sí ta ni szük sé ges.

2. Az OÉT meg vi tat ta a kor ked vez mény-biz to sí tá si já -
ru lék meg fi ze té se aló li men te sí tés rõl  szóló tör -
vényjavaslat- és kor mány ren de let-ter ve ze te ket.

Az elõ ter jesz tõ kor mány za ti ol dal ki emel te, hogy a vé -
le mé nye zés re át adott jog sza bály ter ve ze tek a kor ked vez -
mé nyes nyug díj rend szer rel össze füg gõ egyes fel ada to kat,
a fog lal koz ta tók nak a kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék
meg fi ze té se aló li men te sí tés, a kor ked vez mény rend sze ré -
bõl tör té nõ ki ke rü lés fel té te le it és el já rás rend jét sza bá -
lyoz za.

A mun ka vál la lói ol dal a ter ve ze te ket el uta sí tot ta, til ta -
ko zott az azok ban fog lal tak el len. Fel hív ta a fi gyel met
arra, hogy a rö vid ha tár idõ vel ter ve zett par la men ti dön tés
és be ve ze tés kü lö nö sen sok ve szélyt hor doz az érin tett
mun ka vál la lói kör re néz ve.

Az elõ ter jesz tésben fog lal tak hoz kö tõ dõ en az ol dal
a kö vet ke zõ kér dé sek ben el en ged he tet len nek tart ja a kor -
rek ci ót:

– Fel tét le nül szük sé ges a ja vas lat szak mai ré szé nek
 kiegészítése. Kor rekt kri té ri um rend szer re van szük ség, és
el en ged he tet len, hogy a sza bá lyo zás tar tal maz zon lis tát
a mun ka kö rök fe lül vizs gá la ta alap ján. A lis tá ban he lyet
kell kap ni uk a több mû szak ban dol go zó mun ka vál la lók -
nak is, és a lis ta össze ál lí tá sa kor ren dez ni szük sé ges töb -
bek kö zött a tí pus füg gõ ség stb. kér dé se it.

– A kor ked vez mé nyes kör sza bá lyo zá sa nem kor lá to -
zód hat a ki ke rü lé si kri té ri u mok meg fo gal ma zá sá ra, ez zel
egy idõ ben meg kell ha tá roz ni a be ke rü lé si fel té te le ket is.

– Szük sé ges a ren des, má sod fo kon el já ró jog or vos la ti
lép csõ be ik ta tá sa az el já rás me ne té be.

– A jogi sza bá lyo zás nak ki kell ter jed nie a szak szer ve -
ze ti jo go sít vá nyok ra is. En nek ke re té ben a szak szer ve ze -
tek nem ke rül het nek ügy fél stá tus ba, eset le ges ész re vé te le -
i ket pe dig vál toz ta tás nél kül, kö te le zõ en in do kolt csa tol ni
az ügyek ira ta i hoz.

– Az ol dal ja va sol ta a men te sí tés ka te gó ri á ját ne ga tív
fel han got nem hor do zó ki fe je zés sel he lyet te sí te ni.

A mun kál ta tói ol dal az ész re vé te lei és ja vas la tai meg -
fogalmazása mel lett, az elõ ter jesz tést tá mo gat ta.

3. Az OÉT meg tár gyal ta a 2008. évi mun ka szü ne ti
 napok kö rü li mun ka rend re vo nat ko zó SZMM ren de let ter -
ve ze tét és a ja va solt mun ka ren det kon szen zus sal elfo -
gadta. Esze rint: áp ri lis 26. mun ka nap, má jus 2. pi he nõ nap, 
ok tó ber 18. mun ka nap, ok tó ber 24. pi he nõ nap, de cem -
ber 20. mun ka nap, de cem ber 24. pi he nõ nap.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

Közlemény
a Vám- és Pénzügyõrség szolgálati titokköri

jegyzékérõl

A Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga
az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján – a 84/2007. (X. 5.) VPOP uta sí tás sal mó do sí tott
és  hatályba lép te tett, a Vám- és Pénz ügy õr ség 38/2007.
(V. 30.) VPOP uta sí tás mel lék le te ként ki adott, a Vám- és
Pénz ügy õr ség Ti tok vé del mi Sza bály za ta 2. szá mú füg ge -
lé ké ben meg ál la pí tott – a Vám- és Pénz ügy õr ség szolgá -
lati ti tok kö ri jegy zé két az aláb bi ak sze rint te szi köz zé:

1. A sze lek tív el len õr zés stra té gi á já val kap cso la tos
ada tok, va la mint a vám- vagy adó el len õr zés re tör té nõ ki -
vá lasz tás alap já ul szol gá ló koc ká zat elem zé si pa ra mé te rek.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 5 év.

2. A Vám- és Pénz ügy õr ség alap te vé keny sé gé vel kap -
cso lat ban a tit kos adat szer zés sel és in for má ció gyûj tés sel
kap cso la tos spe ci á lis mû kö dé si ki adá sok ada tai. A vé del -
mi tar ta lék fel hasz ná lá sá val kap cso la tos do ku men tu mok.
A kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dé se ket igény lõ be szer zé -
sek ada tai.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 10 év.

3. Az el len õr zen dõ adó zók ki vá lasz tá sá nál al kal ma zott 
konk rét összeg ha tárt meg je lö lõ pa ra mé te rek.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 2 év.

4. A ha tó sá gi el len õr zé sek re, bel te rü le ten és az ál lam -
ha tá ron meg tar tan dó el len õr zé sek re, ak ci ók ra vo nat ko zó
ter vek, ja vas la tok, és az ez zel kap cso la tos dön tés.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 2 év.

5. A Vám- és Pénz ügy õr ség utó la gos el len õr zé se i re
 vonatkozó éves el len õr zé si terv, ja vas lat és az ez zel kap -
cso la tos dön tés.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 2 év.

6. A Vám- és Pénz ügy õr ség ál tal hasz nált ok má nyo kon 
fel tün te tett azo no sí tó je lek, így kü lö nö sen a zár jegy, adó -
jegy vé del mé vel és az az zal kap cso lat ban al kal ma zott
mód sze rek ada tai.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

7. A jö ve dé ki el len õr zé si irány el vek, a ha tó sá gi fel -
ügye let el lá tás mód já nak ki vá lasz tá sá ra, va la mint a jö ve -
dé ki el len õr zés re tör té nõ ki vá lasz tá sá ra szol gá ló szem -
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pon tok, il let ve az ezek kel kap cso la tos koc ká zat elem zé si
mód sze rek.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 10 év.

8. A Vám- és Pénz ügy õr ség in for má ci ós rend sze ré vel,
zárt hír adá sá val, adat át vi te lé vel és frek ven cia ki je lö lé sé -
vel kap cso lat ban lét re jött meg ál la po dá sok, rend szer ter -
vek, össze sí tett ada tok, va la mint ezek vé del mi rend sze ré -
nek esz kö zei és ada tai.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

9. Az ál lam ház tar tás tá va dat- és adat fel dol go zó rend -
sze re i nek igény be vé te lét biz to sí tó jo go sult sá gi rend szer
ada tai, az el len õr zé si, nap ló zá si funk ci ók szer ve zé se, il le -
tõ leg do ku men tá ci ó ja ada tai.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

10. A Vám- és Pénz ügy õr sé gen be lü li, il let ve a nem zet -
kö zi elekt ro ni kus adat to váb bí tá si rend szer sze mé lyi hoz -
zá fé ré si kód ja, a hoz zá fé rés sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó
ada tok.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

11. A Vám- és Pénz ügy õr ség adat ál lo má nya i val és in -
for má ci ós rend sze ré vel kap cso lat ban lét re jött meg ál la po -
dás, va la mint ezek vé del mi rend sze ré nek esz kö ze és ada ta.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

12. A Vám- és Pénz ügy õr ség biz ton sá gi rend sze re i vel
kap cso la tos adat, il let ve az erre vo nat ko zó sza bály za tok,
a biz ton sá gi hely zet re vo nat ko zó elem zés, az ér ték õr zés
rend szer e. Az õr zés és va gyon vé del mi rend sze rek elem zé -
sé vel, azok hely ze té re és ál la po tá ra vo nat ko zó ada tok.
A rend sze rek mû sza ki, ke ze lé si és te le pí té si dokumentá -
ciói.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 10 év.

13. A Vám- és Pénz ügy õr ség nél a bün te tõ el já rás meg -
in dí tá sa elõtt a fel de rí tés so rán ke let ke zett in for má ci ók
a bün te tõ el já rás ban tör té nõ eset le ges fel hasz ná lá sig.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

14. A Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve i nek konk rét sze -
mély re, ügy re vo nat ko zó tit kos in for má ció gyûj tõ te vé -
keny sé ge so rán ke let ke zett adat.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

15. A Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve i nek konk rét sze -
mély re, ügy re vo nat ko zó tit kos adat szer zõ te vé keny sé ge
so rán ke let ke zett adat.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

16. A tit kos in for má ció gyûj tés és adat szer zés eszkö -
zeinek, az erõk és mód sze rek al kal ma zá sá nak bel sõ sza bá -
lyai, va la mint a nyil ván tar tá suk ra vo nat ko zó ada tok.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

17. A tit kos in for má ció gyûj tés sel és adat szer zés sel
kap cso la tos ok ta tá si célt szol gá ló ki ad vá nyok ada tai.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

18. A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi
XIX. tör vény (a továb biak ban: VPtv.) 22.  §-a (1) be kez dé -
sé nek c) pont já ban, va la mint a 28.  §-ában meg ha tá ro zott
fedõ intézmények jel le gé vel össze füg gõ, va la mint a pénz -
ügyi esz kö ze ik for rá sát tar tal ma zó ada tok.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

19. A Vám- és Pénz ügy õr ség tit kos in for má ció gyûj tõ
te vé keny sé gé vel, tit kos adat szer zõ te vé keny sé gé vel kap -
cso lat ban vég zett elem zé sek, az ügy elem zés sel, az össze -
ha son lí tó ügy elem zé sek kel, az el kö ve tõi cso port elem zés -
sel össze füg gõ ada tok, ha azok a szer ve zett bû nö zés sel
kap cso lat ban ke let kez nek.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

20. Nem zet kö zi pénz ügyi egyez mé nyek kel kap cso la -
tos do ku men tu mok, tár gya lá si irány elv, le ve le zés ada tai.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 5 év.

21. Nem zet kö zi pénz ügyi gaz da sá gi szer ve ze tek kel
kap cso lat ban ki ala kí tott tár gya lá si stra té gia.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 5 év.

22. A Vám- és Pénz ügy õr ség ha tás kö ré be tar to zó bûn -
cse lek mé nyek el len tett bel sõ in téz ke dé sek az erre vo nat -
ko zó ja vas la tok, fel de rí té si esz kö zök, mód sze rek ada tai.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

23. A Vám- és Pénz ügy õr ség fegy ver ze ti anya gá ra,
 annak tá ro lá sá ra, ke ze lé sé re, mennyi sé gé re, tech ni kai
szint jé re vo nat ko zó adat.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 10 év.
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24. A Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze te i nek moz gó sí -
tá si kész sé gé rõl, a had ra fog ha tó ság szint jé rõl  szóló – az
egész szer ve zet re vo nat ko zó – ér té ke lé sek, je len té sek.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 5 év.

25. Fegy ve res erõk kel és más rend vé del mi szer vek kel,
va la mint más szer vek kel kö tött szak mai együtt mû kö dé si
meg ál la po dás.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 10 év.

26. A ti tok vé del mi el len õr zé sek so rán ke let ke zõ és a
 titokvédelem hely ze té re vo nat ko zó ada tok, meg ál la pí tá sok.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 20 év.

27. Az OLAF Ko or di ná ci ós Iro dá hoz be ér ke zett sza -
bály ta lan sá gi je len té sek és az azok hoz kap cso ló dó do ku -
men tá ci ók ada tai.

Szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 10 év.

E köz le mény meg je le né sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz -
ti a Ma gyar Köz löny 1998. évi 75. szá má ban meg je lent
köz le mény a Vám- és Pén zü gyõr ség szol gá la ti ti tok kö ri
jegy zé ké rõl.

Vám- és Pénz ügy õr ség
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Az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat költ ség ve té se
2006. évre

Bevételek

Össze gek fo rint ban

Be vé te lek Ter ve zett 2006. 12. 31. %

Ál la mi tá mo ga tá sok 144 928 000 165 936 876 114,50%

Ál la mi tá mo ga tás OHÖ 90 308 000 88 600 000 98,11%

Her ceg szán tói int. norm. tám. 54 620 000 59 842 078 109,56%

Tan könyv tá mo ga tás 6 494 798

11 000 000

Sa ját be vé te lek 19 500 000 22 672 527 116,27%

Ka mat be vé tel 1 000 000 287 819 28,78%

Egyéb be vé tel (kár ese mény, ren dez vény ön ré sze) 200 000 103 120 51,56%

To vább szám lá zás (te le fon + könyvv. egyéb) 0 1 283 587

Be fek te tett pénz. eszk. ho za ma 10 000 000 5 151 674

Cro a ti ca köl csön vissza fiz. 7 000 000

Hor vát Szöv. köl csön 800 000

Fõ vá ro si Hor vát Önk. 500 000 0

Ér ték pa pír-el adás 15 846 327

Pá lyá zai be vé te lek 70 600 537 55 220 000 78,21%

Egyéb pá lyá za ti be vé te lek C. rá dió 2 000 000

Egyéb pá lyá za ti be vé te lek Hsz. 20 600 537 0



Be vé te lek Ter ve zett 2006. 12. 31. %

Ke resz tény Mú ze um NEKH 5 200 000

Kul tu rá lis ren dez vé nyek 5 000 000 3 020 000 60,40%

NEKH át vett int. tám. 45 000 000 45 000 000 100,00%

Egyéb be vé te lek 55 755 000 37 015 000

Her ceg szán tói int. 55 755 000 0 0,00%

Her ceg szán tó egyéb (B.K.M tám., könyvv.) 5 375 000

Her ceg szán tó OM 18 000 000

Tá mo ga tás vissza uta lá sa 13 640 000

Tar ta lék ke ret 5 000 000

Össze sen: 295 783 537 280 844 403 94,95%

Kiadások

Össze gek fo rint ban

Ki adá sok Ter ve zett 2006. 12. 31. %

Be ru há zás 4 000 000 1 632 002,00 40,80%

Fény má so ló, szá mí tó gép és prog ra mok 2 000 000 1 632 002,00

Épü let fes té se, má zo lá sa, te tõ ja ví tás 2 000 000 0,00

Anyag költ ség 5 609 000 4 513 532,00 80,47%

Iro da szer, nyom tat vány 535 000 708 613,00

Szak la pok, szak könyv 1 000 000 668 173,00

Tisz tí tó sze rek 150 000 130 516,00

Üzem anyag 2 140 000 1 407 594,00

Köz üze mi dí jak 1 284 000 1 159 767,00

Egyéb anyag ktg. (re zsi anyag) 500 000 438 869,00

Igény be vett szol gál ta tá sok költ sé gei 10 041 000 10 038 437,00 99,97%

Gk. ja ví tás, mo sa tás, kar ban tar tás 856 000 936 288,00

Egyéb ja ví tá si ktg. 535 000 905 500,00

Bel föl di uta zás, ki kül de tés ktg. 1 500 000 362 546,00

Te le fon, in ter net, pos ta 3 200 000 2 992 195,00

Tisz tí tá si költ sé gek 80 000 61 110,00

Par ko lás, au tó pá lya díj 270 000 393 773,00

Fo tó ké szí tés 100 000 44 577,00

Ör zõ-vé dõ tev. díj 200 000 78 980,00
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Ki adá sok Ter ve zett 2006. 12. 31. %

Köny ve lés, iro dai szolg., ügy vé di m. díj 2 500 000 2 674 100,00

Egyéb szol gál ta tás 800 000 1 589 368,00

Egyéb szol gál ta tás 1 780 000 1 757 059,00 98,71%

Ha tó sá gi ig. dí jak 80 000 4 510,00

Pénz ügyi bef. díja 700 000 522 361,00

Biz to sí tás 1 000 000 1 230 188,00

Bér költ ség 11 411 000 10 132 112,00 88,79%

Fõ fog lal ko zá sú ak 10 096 000 8 600 872,00

Mel lék fog lal ko zá sú ak 1 315 000 1 531 240,00

Sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek 16 058 000 15 468 782,00 96,33%

Vá lasz tott tiszt ség vi se lõk 12 078 000 13 488 782,00

Ho no rá ri um 500 000 0,00

Ju ta lom 1 500 000

Kép vi se lõi díj (tisz te let díj) 1 980 000 1 980 000,00

Egyéb sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek 28 608 000 27 354 147,00 95,62%

El nö ki rep re zen tá ció 600 000 533 502,00

Rep re zen tá ció 0 657 764,00

Sa ját gk. té rí tés úti ktg. 20 808 000 22 808 000,00

Mû kö dés sel kapcs. étk., szál lí tás stb. 4 000 000 224 768,00

Kül föl di na pi díj 2 500 000 2 388 213,00

Ét ke zé si jegy 300 000 270 000,00

Ru ha pénz 400 000 471 900,00

Bér já ru lé kok 8 357 900 8 327 089,00 99,63%

Mun ka adói já ru lék 754 300 693 449,00

Nyug díj bizt. jár. 4 525 800 4 593 050,00

Egész ség bizt. jár. 2 765 800 2 812 355,00

Egész ség ügyi hj. 312 000 176 601,00

Szja 51 634,00

Egyéb ki adá sok 193 975 537 199 644 891,00 102,92%

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa 2 000 000 0,00

Pog le di 1 000 000 1 000 000,00

Cro a ti ca rá dió 6 000 000 6 000 000,00

Hrvats ki Glas nik 500 000 500 000,00
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Ki adá sok Ter ve zett 2006. 12. 31. %

Kult. ren dez vé nyek és Hor vát nap 3 000 000 2 936 540,00

Cro a ti ja da rend. tám. 1 000 000 1 108 612,00

Pag üdü lõ tá mo ga tás 15 000 000 15 000 000,00

In ter ven ci ós ke ret 500 000 0,00

El nö ki ke ret 1 000 000 1 000 000,00

Új két tan nyel vû eszk. tám. 1 000 000 1 000 000,00

Vá lasz tá sok kal kapcs. ki adá sok 1 000 000 0,00

Tá bo rok száll. ktg. 7 000 000 4 333 375,00

Her ceg szán tói int. tám. 140 975 537 131 494 798,00

Ma gyar or szá gi Hor vá tok Tud. Int. 8 000 000 8 000 000,00

Persz nyei Egy ház Gyûj te mény mûk. ktg. be ru há zás 6 000 000 10 150 368,00

To vább szám lá zás 1 408 462,00

Tá mo ga tás sa ját szerv sa ját for rás ból 3 712 736,00

Át me nõ ki adá sok C. rá dió 2 000 000,00

Tá mo ga tás Pécs 10 000 000,00

Tar ta lék 15 943 100 1 976 352,00 12,40%

Ki adá sok össze sen 295 783 537 280 844 403,00 94,95%

Hepp Mi hály s. k.,
el nök

Az Országos Horvát Önkormányzat költségvetése
2007. évre

Be vé te lek

Össze gek fo rint ban

Be vé te lek Ter ve zett

Ál la mi tá mo ga tá sok 218 857 000

Ál la mi tá mo ga tás OHÖ 88 600 000

Her ceg szán tói In tézm. norm. tám. 130 257 000

Sa ját be vé te lek 25 500 000

Ka mat be vé tel 1 000 000

Egyéb be vé te lek 200 000
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Be vé te lek Ter ve zett

Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ho za ma 5 000 000

To vább szám lá zás 1 000 000

Hor vát Szö vet ség köl csön 800 000

Fõ vá ro si Hor vát Ön kor mány zat 500 000

Cro a ti ca kht. köl csön 7 000 000

Pé csi is ko la tá mo ga tás 10 000 000

Pá lyá za ti be vé te lek 50 000 000

Kul tu rá lis ren dez vé nyek 5 000 000

NEKH át vett in téz mé nyek tá mo ga tá sa 45 000 000

Össze sen 294 357 000

Pénz ma rad vány 13 000 000

Össze sen 307 357 000

Kiadások

Össze gek fo rint ban

Ki adá sok Ter ve zett

Esz köz be szer zés, be ru há zás, épü let fel újí tás 3 000 000

Szá mí tó gép és prog ra mok 1 000 000

Épü let fes té se, má zo lás, te tõ ja ví tás 2 000 000

Anyag költ ség 4 750 000

Iro da szer, nyom tat vány 800 000

Szak la pok, szak köny vek 500 000

Tisz tí tó sze rek 150 000

Üzem anyag 1 500 000

Köz üze mi dí jak 1 300 000

Egyéb anyag költ ség 500 000

Igény be vett szol gál ta tás költ sé gei 13 541 000

Gk. ja ví tás, mo sa tás, kar ban tar tás 856 000

Egyéb ja ví tás, kar ban tar tás 535 000

Bel föl di uta zás, ki kül de tés 1 500 000

Te le fon, in ter net, pos ta 3 200 000

Tisz tít ta tá si költ sé gek 80 000

Par ko lás, au tó pá lya díj 270 000
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Ki adá sok Ter ve zett

Fo tó ké szí tés 100 000

Õr zõ-vé dõ tev. díja 200 000

Köny ve lés, iro dai szol gál ta tás, ügy vé di díj 6 000 000

Egyéb szol gál ta tás 800 000

Egyéb szol gál ta tás 1 780 000

Ha tó sá gi, igazg. szolg. díj 80 000

Pénz ügyi be fek te tés díja 700 000

Biz to sí tá si dí jak 1 000 000

Bér költ ség 10 400 000

Fõ fog lal ko zá sú ak 9 000 000

Mel lék fog lal ko zá sú ak 1 400 000

Sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek 24 080 000

Vá lasz tott tiszt ség vi se lõk 15 100 000

Ho no rá ri um 500 000

Ju ta lom (ki tün te tés Hor vát nap ra, pe da gó gu sok) 1 500 000

Kép vi se lõi díj 6 980 000

Egyéb sze mé lyi jel le gû ki fi ze tés 24 250 000

El nö ki rep re zen tá ció 600 000

Sa ját gk.-té rí tés – kép vi se lõk 16 000 000

Mû kö dés sel kap cso la tos ét ke zés

szál lás, útikts., ülé sek, biz. ülé sek, köz gyû lés költ sé ge 4 000 000

Kül föl di na pi díj 2 500 000

Ét ke zé si jegy 350 000

Ru ha pénz 400 000

Bér let 400 000

Bér já ru lé kok 9 360 000

Mun ka adói 750 000

Nyug díj biz to sí tás 21% 5 350 000

Egész ség biz to sí tás 8% 2 010 000

EHO 750 000

Szja ter mé szet be ni 500 000

10126 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/142. szám



Ki adá sok Ter ve zett

Egyéb ki adá sok 194 257 000

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa 2 000 000

Pog le di 1 000 000

Hrvats ki Glas nik 500 000

Kult. ren dez vé nyek és Hor vát nap 3 000 000

Cro a ti ja da ren dez vé nyek tám. 1 000 000

In ter ven ci ós ke ret 500 000

El nö ki ke ret 1 000 000

Új két tan nyel vû esz köz tám. 1 000 000

Tá bo rok szál lí tá si költ sé ge 4 000 000

Her ceg szán tói in téz mé nyek ki adá sa 130 257 000

In téz mé nyek tá mo ga tá sa 45 000 000

OHÖ pá lyá zat 5 000 000

Tar ta lék 21 939 000

Ki adá sok össze sen 307 357 000

Kivonat
az Országos Horvát Önkormányzat 2007. február 24-én megtartott közgyûlésérõl

7/1/2007. (2.24.) sz. OHÖ Köz gyû lé si ha tá ro zat

Az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat Köz gyû lé se meg sza vaz za az OHÖ 2006. évi pén zü gyi be szá mo ló já nak elfoga -
dását 280 844 409 Ft be vé te li és 280 844 409 Ft ki adá si fõ összeg gel.

83/3/2007. (4.21.) sz. OHÖ Köz gyû lé si ha tá ro zat

A Köz gyû lés az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat 2007. évi költ ség ve té sé nek mó do sí tá sát a ha tá ro zat mel lék le te ként
fo gad ja el. Az in téz mé nyi ke ret fel osz tá sát a kö vet ke zõk sze rint ha tá roz za meg:

Her ceg szán tói Hor vát Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Di ák ott hon: 10 M Ft

Ma gyar or szá gi Hor vá tok Tu do má nyos In té ze te: 8 M Ft

Ma gyar or szá gi Hor vá tok Egy há zi Gyûj te mé nye: 5 M Ft

Cro a ti ca: 6 M Ft

Ma gyar or szá gi Hor vá tok Képzé si és Üdü lé si Köz pont ja: 10 M Ft

Hepp Mi hály s. k.,
el nök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó 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.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás



2007/142. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 10129

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

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.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

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.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve 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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.3498 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.




