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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
346/2007. (XII. 20.) Korm.

rendelete

a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási
és ellenõrzési rendszerek kialakításáról  szóló

281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

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

1.  §

A 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból
és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá sá -
hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
ren de let (a to váb bi ak ban: Korm. r.) 19.  §-ának (4) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá ra az el szá mol ha tó költ -
sé ge ket tar tal ma zó, a ked vez mé nye zett és/vagy a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben meg ne ve zett, a pro jekt vég re haj tá sá ban
részt vevõ szer ve zet ne vé re ki ál lí tott szám la vagy egyéb, a
gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony lat és a
fi zi kai tel je sí tést iga zo ló do ku men tum alap ján ke rül sor,
mely az aláb bi for mák ban tör tén het:

a) a ked vez mé nye zett és/vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ne ve zett, a pro jekt vég re haj tá sá ban részt vevõ ál tal ki fi -
ze tett szám lák tá mo ga tá si össze gé nek utó la gos meg té rí té se
köz vet le nül a ked vez mé nye zett bank szám lá já ra,

b) a szám lák tá mo ga tá si össze gé nek ki fi ze té se köz vet -
le nül a szál lí tó ré szé re a ked vez mé nye zet tet és/vagy a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben meg ne ve zett, a pro jekt vég re haj tá -
sá ban részt ve võt ter he lõ, a szám la tá mo ga tá son fe lü li
össze ge ki fi ze té sé nek iga zo lá sa ese tén,

c) a ki fi ze tett szám lák tá mo ga tá si össze gé nek utó la gos
meg té rí té se en ged mé nye zé si szer zõ dés be mu ta tá sa ese tén
az en ged mé nyes bank szám lá já ra.”

2.  §

A Korm. r. 31.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be kért bi zony la tok tól füg gõ en a do ku men tum ala pú el -
len õr zé sek ke re té ben leg alább a kö vet ke zõ ket kell el len õriz ni:]

„d) köz vet le nül a szál lí tó ré szé re tör té nõ ki fi ze tés ese -
tén a ked vez mé nye zett vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ne ve zett, a pro jekt vég re haj tá sá ban részt vevõ ki fi zet -
te-e a szám la össze gé nek a tá mo ga tá son fe lü li ré szét,”

3.  §

A Korm. r. 35.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a ked vez mé nye zett és/vagy a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben meg ne ve zett, a pro jekt vég re haj tá sá ban részt
vevõ ál tal le foly ta tott köz be szer zé si el já rás hoz kap cso ló -
dó köz be szer zé si dön tõ bi zott sá gi ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la tát kér ték, a ked vez mé nye zett a meg tá ma dott
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za tá nak meg kül dé sé -
vel ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök sé get vagy a köz re mû kö dõ szer ve ze tet a bí ró sá gi el já -
rás el in dí tá sá ról és an nak ered mé nyé rõl.”

4.  §

(1) A Korm. r. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki kell köt ni az aláb bi biz to -
sí té ko kat:]

„a) azon na li be sze dé si meg bí zás ra való fel ha tal ma zás
be nyúj tá sa vagy – amennyi ben ez hi tel- vagy köl csön szer -
zõ dés ben vál lalt kö te le zett ség be üt köz ne – a Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök ség egye di en ge dé lye alap ján a tá mo ga tá si 
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ne ga tív biz to sí té ki kö te le -
zett ség vál la lás (te her ala pí tá si ti la lom és hi te le zõi igé nyek
azo nos rang so ra), ki vé ve, ha a tá mo ga tás ked vez mé nye -
zett je az 58.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro -
zott biz to sí té kot nyújt ja;”

(2) A Korm. r. 57.  §-a (1) be kez dés ca) és cb) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta i nak be nyúj tá sa a kö -
vet ke zõk sze rint:]

„ca) he lyi ön kor mány za tok, he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok, ön kor mány za tok tár su lá sai és ezek költ ség ve -
té si szer vei ese té ben az érin tett ön kor mány zat, amennyi -
ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv pá lyá zik, az
ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv írás be li nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy ha a pro jekt rész ben vagy egész ben  meg -
hi ú sul na, il let ve, ha a tá mo ga tást sza bály ta la nul hasz nál ja
fel, ab ban az eset ben a tá mo ga tást e ren de let 40.  § (2) be -
kez dés ben fog lalt in téz ke dés sze rint vissza fi ze ti,

cb) egy há zak és in téz mé nye ik, az ala pít vá nyok és in -
téz mé nye ik, köz ala pít vá nyok és in téz mé nye ik, köz hasz nú
tár sa sá gok, köz tes tü le tek, valamint tár sa dal mi szer ve ze tek 
– a po li ti kai pár tok ki vé te lé vel – ese té ben a ked vez mé nye -
zett írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy ha a pro jekt rész ben
vagy egész ben meg hi ú sul, illetve a tá mo ga tást sza bály ta -
la nul hasz nál ja fel, a tá mo ga tást e ren de let 40.  § (2) be kez -
dés ben fog lalt in téz ke dés sze rint vissza fi ze ti, és tu do má -
sul ve szi, hogy en nek el mu lasz tá sa ese tén annak össze ge a
szá má ra a köz pon ti költ ség ve tés bõl biz to sí tott tá mo ga tás -
ból le vo nás ra ke rül,”

(3) A Korm. r. 57.  §-ának (2), (3) és (4) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
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„(2) Az azon na li be sze dé si meg bí zás be nyúj tá sá ra való
fel ha tal ma zás adá sá ra kö te les ked vez mé nye zett kö te les
va la mennyi, Ma gyar or szá gon ve ze tett bank szám lá ja szá -
mát kö zöl ni és (fel ha tal ma zó le vél út ján) va la mennyi
bank szám lá ja te kin te té ben azon na li be sze dé si meg bí zás
ér vé nye sí té sé nek jo gá ra fel ha tal maz ni a köz re mû kö dõ
szer ve ze tet, figye lembe véve az 57.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban fog lal ta kat, a pénz for gal mi szol gál ta tá sok ról
és az elekt ro ni kus fi ze té si esz kö zök rõl  szóló 227/2006.
(XI. 20.) Korm. ren de let 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak ki vé te lé vel.

(3) Az  (1) be kez dés a) pont ban sze rep lõ biz to sí ték adá -
si kö te le zett ség nem vo nat ko zik a köz pon ti költ ség ve té si
szer vek re, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ra, to váb bá a
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség en ge dé lye alap ján azon
ál lam i több sé gi tu laj don ban lévõ gaz da sá gi tár sa sá gok
pro jekt je i re, amely gaz da sá gi tár sa sá gok a tá mo ga tást
nagy pro jekt, ki emelt pro jekt meg va ló sí tá sá hoz kap ják, és
a tá mo ga tás ból lét re jö võ va gyon in gye ne sen, leg ké sõbb a
fenn tar tá si idõ szak kez de té ig az ál lam és/vagy az ön kor -
mány zat ki zá ró la gos tu laj do ná ba ke rül.

(4) Az azon na li be sze dé si meg bí zás al kal ma zá sa ér de -
ké ben, az azon na li be sze dé si meg bí zás be nyúj tá sá ra való
fel ha tal ma zás adá sá ra kö te le zett ked vez mé nye zett kö te les
a szám la ve ze tõ hi tel in té ze te(i) ál tal vissza iga zolt fel ha tal -
ma zó le ve le(ke)t a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét meg -
elõ zõ en a köz re mû kö dõ szer ve zet szá má ra át ad ni, és bár -
me lyik bank szám lá ja meg szün te té sé rõl vagy új bank szám -
la meg nyi tá sá ról a köz re mû kö dõ szer ve ze tet nyolc mun ka -
na pon be lül írás ban tá jé koz tat ni, va la mint az új bank szám -
lá ra vo nat ko zó, a szám la ve ze tõ hi tel in té zet ál tal vissza iga -
zolt fel ha tal ma zó le ve let a köz re mû kö dõ szer ve zet szá má -
ra át ad ni.”

5.  §

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

6.  §

E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány
347/2007. (XII. 20.) Korm.

rendelete
az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  § (2) be kez dé sé nek v) pont já ban

ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ámr.) 81.  §-ának
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szük sé ges jog erõs ha tó sá gi en ge dé lyek, a pá lyá -
za ti fel hí vás ban fel so rolt ha tás vizs gá lat hoz kö tött te vé -
keny ség ese tén a kör nye zet vé del mi en ge dély hi á nyá ban
tá mo ga tá si szer zõ dés nem köt he tõ, ál la mi pénz esz kö zök -
bõl tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó, ki vé ve, ha jog sza bály el -
té rõ en ren del ke zik.”

2.  §

(1) Az Ámr. 82.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, il let ve Ko -
hé zi ós Alap já ból fi nan szí ro zott pro jek tek ese té ben – a
Kor mány egye di dön té se alap ján – már meg kez dett be ru -
há zás hoz is nyújt ha tó tá mo ga tás, ki vé ve, ha jog sza bály
vagy kö zös sé gi jogi ak tus el té rõ en ren del ke zik.”

(2) Az Ámr. 82.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, il let ve Ko -
hé zi ós Alap já ból fi nan szí ro zott pro jek tek ese té ben, ha a
ked vez mé nye zett költ ség ve té si szerv, he lyi ön kor mány -
zat, ki sebb sé gi ön kor mány zat, jogi sze mé lyi sé gû ön kor -
mány za ti tár su lás, me gyei te rü let fej lesz té si ta nács, re gi o -
ná lis fej lesz té si ta nács vagy több cé lú kis tér sé gi tár su lás, az 
ope ra tív prog ram nak az Eu ró pai Bi zott ság ál ta li be fo ga dá -
sát meg elõ zõ en már tá mo ga tá si dön tés sel ren del ke zõ be ru -
há zás hoz is nyújt ha tó tá mo ga tás, ki vé ve, ha jog sza bály el -
té rõ en ren del ke zik.”

3.  §

(1) Az Ámr. 83.  § (1) be kez dés b) pont já nak 3. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zat ban meg kell je löl ni: ... a pá lyá zat ban sze -
rep lõ prog ram, pro jekt]

„3. ki adá sá ból vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos for gal mi
adó össze gét,”

(2) Az Ámr. 83.  § (1) be kez dés b) pont já nak 4. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zat ban meg kell je löl ni: ... a pá lyá zat ban sze -
rep lõ prog ram, pro jekt]

„4. meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges sa ját for rás össze gét,”

(3) Az Ámr. 83.  § (1) be kez dés b) pont já nak 5. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zat ban meg kell je löl ni: ... a pá lyá zat ban sze -
rep lõ prog ram, pro jekt]

„5. meg va ló sí tá sá hoz igé nyelt tá mo ga tás össze gét,”
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(4) Az Ámr. 83.  § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:]
„a) a szám la ve ze tõ vagy hi tel in té zet ál tal iga zolt sa ját

for rás össze gét, va la mint azt, hogy a sa ját for rás mi lyen
for má ban áll ren del ke zés re, vagy a he lyi ön kor mány za tok, 
ön kor mány za ti tár su lá sok tá mo ga tá si igé nye, pá lyá za ta
ese té ben a kép vi se lõ-tes tü le ti, tár su lá si ta ná csi ha tá ro za -
tot, vagy a kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de let be fog -
lalt – a tar ta lék fe let ti ren del ke zé si jo got át ru há zó – fel ha -
tal ma zá sa alap ján a pol gár mes ter nyi lat ko za tát a sa ját for -
rás biz to sí tá sá ról,”

4.  §

(1) Az Ámr. 91.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis  alap ja i nak és  Ko hé -
zi ós Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok
ese té ben a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek mel -
lett az ope ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de mé nye zés
irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je in do kolt eset ben dönt het úgy,
hogy a fel hí vás ban és a tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ leg fi -
ze tést biz to sít a ked vez mé nye zett ré szé re. Az in do kolt ság
ese te it a fel hí vás ban is mer tet ni kell, a pénz ügy mi nisz ter rel 
egyet ér tés ben. Az elõ le get ha zai és kö zös sé gi for rás ból, az 
Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, il let ve Ko hé zi ós
Alap já ból tá mo ga tott adott in téz ke dés, il let ve pro jekt sze -
rin ti fi nan szí ro zá si arány ban kell nyúj ta ni. Az elõ leg nagy -
sá gá nak leg ma ga sabb össze gé re vo nat ko zó, a (3) be kez -
dés ben sze rep lõ összeg ha tár tól az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ -
je a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel

a) az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
2.  §-a (1) be kez dés k) pont ja sze rin ti köz pon ti prog ram;

b) az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból tá mo ga tott, a
2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná -
lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a
Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá -
nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 2.  §-a (1) be kez dés
h) pont ja sze rin ti ki emelt pro jekt; és

c) a (11) be kez dés sze rin ti pro jekt ese té ben el tér het.”

(2) Az Ámr. 91.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak és Ko hé zi ós
Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok ese té -
ben az elõ leg nyúj tás, il let ve a tá mo ga tás ki fi ze té se so rán a 
kö vet ke zõk sze rint kell el jár ni:]

„c) idõ kö zi fi ze tést a tá mo ga tást nyúj tó szer ve zet a
tény le ge sen fel me rült, el szá mol ha tó költ sé gek hez iga zod -
va tel je sít. A ked vez mé nye zett idõ kö zi fi ze té si ké rel mé hez 
mel lé kel ni kell a tény le ge sen fel me rült költ sé ge ket iga zo -
ló szám lát és/vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen
iga zo ló do ku men tu mot, va la mint a kö ve te lés ki egyen lí tés -
rõl  szóló bi zony lat má so la tát, szál lí tói ki uta lás ese tén pe -
dig a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott do ku men tu mot.
Az ope ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de mé nye zés irá -
nyí tó ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott összeg ha tár alatt szám -

la össze sí tõ is be nyújt ha tó. Az elõ leg és az idõ kö zi fi ze té -
sek össze ge nem ha lad hat ja meg a meg ítélt tá mo ga tás
80%-át, non pro fit ked vez mé nye zett ese té ben a 90%-át.
Et tõl el tér ni csak köz pon ti költ ség ve té si szerv ked vez mé -
nye zett ese té ben, il let ve a (11) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben le het, ahol az elõ leg és az idõ kö zi fi ze té sek
össze ge el ér he ti a meg ítélt tá mo ga tás 100%-át. Az el té rés
mér té ké rõl az ope ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de -
mé nye zés irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je dönt,”

(3) Az Ámr. 91.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak és Ko hé zi ós
Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok ese té -
ben az elõ leg nyúj tás, il let ve a tá mo ga tás ki fi ze té se so rán a 
kö vet ke zõk sze rint kell el jár ni:]

„e) zá ró e gyen leg-fi ze tést a tá mo ga tást nyúj tó szer ve zet
a tény le ge sen fel me rült, el szá mol ha tó költ sé gek hez iga -
zod va tel je sít. A ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig kö te les be nyúj ta ni ké rel met
a zá ró e gyen leg-fi ze tés re. A ké re lem hez mel lé kel ni kell a
pro jekt meg va ló sí tá sá nak elõ re ha la dá sá ról  szóló zá ró je -
len tést és a tény le ge sen fel me rült költ sé ge ket iga zo ló
szám lák má so la tát vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te -
le sen iga zo ló do ku men tu mot, az elõ leg gel való el szá mo lás 
kö te le zett sé gét is be le ért ve.”

(4) Az Ámr. 91.  §-a má so dik (9) be kez dé sé nek szá mo -
zá sa (10) be kez dés re vál to zik és az így át szá mo zott
(10) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, és köz pon ti
költ ség ve tés bõl és/vagy Ön kor mány za ti Ön erõ Alap ból
együt te sen el nyert tá mo ga tás sal meg va ló sí tott pro jek tek tá -
mo ga tás uta lá sa elõt ti el len õr zé sét a Kincs tár a kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel  végzi.”

(5) Az Ámr. 91.  §-a a kö vet ke zõ új (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Amennyi ben egy ha tá lyos tá mo ga tá si, fi nan szí ro -
zá si szer zõ dés alap ján költ ség ve té si tá mo ga tás sal, ere de ti -
leg eu ró pai uni ós for rás nél kül fi nan szí ro zan dó pro jekt
rész ben eu ró pai uni ós for rás be vo ná sá val ke rül meg va ló sí -
tás ra, úgy a (3) és (5) be kez dés ben sze rep lõ fel té te lek tõl a
szer zõ dõ fe lek oly mér ték ben tér het nek el, hogy a meg va -
ló sí tan dó pro jekt új fi nan szí ro zá si fel té te lei a ha tá lyos tá -
mo ga tá si, fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek hez ké pest a ked vez mé nye zett pénz ügyi hely ze tét
il le tõ en meg egyez ze nek.”

5.  §

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

6.  §

E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Kormány
348/2007. (XII. 20.) Korm.

rendelete

a kibõvült Európai Unió gazdasági és társadalmi
egyenlõtlenségei csökkentését célzó,

a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány
között létrejött Svájci–Magyar Együttmûködési

Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás
kihirdetésérõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a ki bõ vült
 Európai Unió gaz da sá gi és tár sa dal mi egyen lõt len sé gei csök -
ken té sét cél zó, a Sváj ci Szö vet sé gi Ta nács és a Ma gyar Kor -
mány kö zött lét re jött Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog -
ram vég re haj tá sá ról szó ló Ke ret meg ál la po dás (a to váb bi ak -
ban: szer zõ dés) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. §

A Kor mány a szer zõ dést e ren de let tel ki hir de ti.

3. §

A szer zõ dés hi te les szö ve ge és an nak hi va ta los ma gyar
nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE
SWISS FEDERAL COUNCIL AND THE

GOVERNMENT OF HUNGARY CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF THE

SWISS–HUNGARIAN COOPERATION
PROGRAMME TO REDUCE ECONOMIC AND

SOCIAL DISPARITIES WITHIN THE ENLARGED 
EUROPEAN UNION

The Swiss Federal Council (hereinafter referred to as
„Switzerland”)

and

the Government of Hungary (hereinafter referred to as
„Hungary”)

hereinafter collectively referred to as „the Parties”,

– aware of the importance of the enlargement of the
European Union (EU) for the stability and prosperity in
Europe;

– noting the solidarity of Switzerland with the
endeavours of the EU to reduce economic and social
disparities within the EU;

– building upon the successful cooperation between the 
two countries during Hungary’s transition process leading
to its accession to the EU;

– having regard to the friendly relations between the
two countries;

– desirous of strengthening these relations and the
fruitful cooperation between the two countries;

– intending to promote further the social and economic
development in Hungary;

– in view of the fact that the Swiss Federal Council has
expressed, in a Memorandum of Understanding with the
European Community of 27 February 2006, the intention
that Switzerland shall contribute up to 1’000’000’000
CHF (one billion CHF) to reduce economic and social
disparities within the enlarged EU (hereinafter referred to
as „Memorandum of Understanding”); 
have ag re ed as fol lows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context
otherwise requires:

– ,,Contribution” means the non-reimbursable
financial contribution granted by Switzerland under this
Agreement;

– ,,Project” means a specific project or programme or
other joint activities in the framework of this Agreement.
A programme consists of component projects linked by a
common theme or shared objectives;

– ,,Com mit ment” me ans the al lo ca ti on of a cer ta in
amo unt of the Cont ri bu ti on to a Pro ject ag re ed upon by the
Parties;

– ,,Project Agreement” means an agreement between the
Parties and, if need be, additional contracting parties, on the
implementation of a Project agreed upon by the Parties; 

– ,,National Coordination Unit” (NCU) means the
Hungarian unit in charge of the coordination of the
Swiss–Hungarian Cooperation Programme;

– ,,Intermediate Body” means any legal public or
private entity which acts under the responsibility of the
NCU or which carries out duties on behalf of the NCU
with regard to Executing Agencies implementing Projects;

– ,,Executing Agency” means any public authority, any 
public or private corporation as well as any organization
recognized by the Parties and mandated to implement a
specific Project financed under this Agreement;

– ,,Implementation Agreement” means an agreement
between the NCU and/or the Intermediate Body and the
Executing Agency for the implementation of the Project;

– ,,Block Grant” means a fund, set up for a clearly
defined purpose, providing assistance to organizations or
institutions, facilitating a cost-effective administration
mainly in programmes with many small projects;

– ,,Project Preparation Facility” means the Facility
providing financial support for the preparation of the Final
Project Proposals;

– ,,Technical Assistance Fund” means the Fund for the
financing of tasks performed by the Hungarian authorities
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additionally and exclusively for the implementation of the
Contribution;

– ,,Scholarship Fund” means the Fund for the financing 
of scholarships for Hungarian students and researchers
admitted at higher education and research institutions in
Switzerland. 

Article 2

Objectives

1. The Parties shall promote the reduction of economic
and social disparities within the enlarged EU through
Projects mutually agreed upon between the Parties and in
line with the Memorandum of Understanding and the
Conceptual Framework for the Swiss–Hungarian
Cooperation Programme as outlined in Annex 1 of this
Agreement. 

2. The objective of this Agreement is to establish a
framework of rules and procedures for the planning and
implementation of the cooperation between the Parties.

Article 3

Amount of the Contribution 

1. Switzerland agrees to grant a non-reimbursable
Contribution towards the reduction of economic and social 
disparities within the enlarged EU of up to CHF 130,738
million (one hundred thirty million and seven hundred
thirty eight thousand Swiss Francs) to Hungary for a
Commitment period of five years and a disbursement
period of ten years, starting from the approval date of the
Contribution by the Swiss Parliament, which is 14 June
2007.

2. Switzerland shall accept submissions of Final Project
Proposals according to Annex 2, Chapter 2 for
Commitment of funds until two months before the end of
the Commitment period.

3. Funds not committed during the Commitment period
shall not be available anymore for the Swiss–Hungarian
Cooperation Programme.

Article 4

Scope 

The dispositions of this Agreement shall apply to
national and trans-national Projects financed by

Switzerland or co-financed by Switzerland with
multilateral institutions and other donors, executed by an
Executing Agency, mutually agreed upon by the Parties.

Article 5

Utilization of the Contribution

1. The Contribution shall be used for the financing of
Projects and can take any of the following forms:

a) Financial assistance including grants, credit lines,
guarantee schemes, equity participations, loans, and
technical assistance

b) Block Grants
c) Project Preparation Facility
d) Technical Assistance Fund
e) Scholarships

2. The Contribution shall be used in line with the
objectives, principles, strategies, geographic and thematic
focus as outlined in the Conceptual Framework in Annex
1.

3. 5% of the Contribution shall be used by Switzerland
for its administration of this Agreement. This includes,
inter alia, expenses for staff and consultants,
administrative infrastructure, missions, monitoring and
evaluation. 

4. The Contribution, in the form of grants, may not
exceed 60% of the total eligible costs of the Project, except 
in the case of Projects receiving additional financing in the
form of budget allocations from national, regional or local
authorities, in which case the Contribution may not exceed 
85% of the total eligible costs. Institution-building and
technical assistance Projects, Projects implemented by
non-governmental organisations as well as financial
assistance benefiting the private sector (credit lines,
guarantees, equity and debt participations) may be fully
financed by the Contribution. 

5. The following costs shall not be eligible for grant
support: costs incurred before the Project commitment
date, interests on debt, the purchase of land, staff costs of
the Hungarian Government, and recoverable value added
tax as specified in Article 7 of this Agreement.

Article 6

Coordination and Procedures

1. To make sure that Projects have the greatest possible
impact and in order to avoid duplication and overlapping
with projects financed through means of structural and/or
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cohesion funding as well as by any other funding source,
the Parties shall assure an effective coordination and share
any information needed to that end.

2. All the correspondence exchanged between the
Parties, including reports and Project documents, shall be
drafted in English.

3. As a general rule, each Project shall be subject to a
Project Agreement, which shall set out the terms and
conditions of grant assistance as well as the roles and
responsibilities of the contracting parties.

4. Hungary is responsible for the identification of
Projects to be financed by the Contribution. Switzerland
can offer Hungary proposals to finance Projects, including
Projects of multilateral, national or trans-national
institutions. The rules and procedures for the selection and
implementation of Projects are defined in Annex 2 and for
Block Grants, the Project Preparation Facility, the
Technical Assistance Fund and the Scholarship Fund in
Annex 3.

5. All Projects shall be supported by Hungary and
approved by Switzerland. The Parties attach high
importance to the monitoring, the evaluation and the audit
of Projects and of the Swiss–Hungarian Cooperation
Programme as stipulated in Annex 2. Switzerland, or any
mandated third party acting on its behalf, is entitled to
visit, monitor, review, audit and evaluate all activities and
procedures related to the implementation of the Projects
financed by the Contribution, as deemed appropriate by
Switzerland. Hungary shall provide all requested or useful
information and shall take or cause to be taken all actions
allowing the successful realisation of such mandates.

6. Upon entry into force of this Agreement, Hungary
shall open a separate bank account at the Hungarian State
Treasury in which the funds received from the Swiss
Contribution shall be deposited. The Swiss administration
costs referred to in Article 5, Paragraph 3 of this
Agreement shall not be managed through this account. The 
accumulated net interest shall be yearly reported to
Switzerland.

7. Payment procedures are outlined in Annex 2, Chapter 
4 of this Agreement.

Article 7

Value Added Tax and other Taxes and Charges

1. Value added tax (VAT) shall be considered eligible
expenditure only if it is genuinely and definitively borne
by the Executing Agency. VAT which is recoverable, by
whatever means, shall not be considered eligible even if it

is not actually recovered by the Executing Agency or by
the final recipient.

2. Other levies, taxes or charges, in particular direct
taxes and social security contributions on salaries and
wages, shall constitute eligible expenditure only if they are 
genuinely and definitively borne by the Executing
Agency.

Article 8

Annual Meetings and Reporting

1. In order to ensure effective implementation of the
Swiss–Hungarian Cooperation Programme, the Parties
agree to hold annual meetings. The first meeting shall be
held no later than one year after the beginning of the
application of this Agreement.

2. Hungary shall organize the meetings in cooperation
with Switzerland. The NCU shall present one month
before the meetings an annual report. Its content shall
include, but not be limited to, the issues listed in Annex 2.

3. Upon the final disbursement under this Agreement,
Hungary shall submit to Switzerland a final report
assessing the accomplishment of the objective of this
Agreement and a final financial statement on the use of the
Contribution, based on the financial audits of the Projects.

Article 9

Competent Authorities

1. Hungary has authorized the National Development
Agency to act on its behalf as the NCU for the
Swiss–Hungarian Cooperation Programme. The NCU
shall have the overall responsibility for the management of 
the Contribution in Hungary, including the responsibility
for financial control and audit. 

2. Switzerland has authorized: 

the Federal Department of Foreign Affairs, acting
through the Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC)

and

the Federal Department of Economic Affairs, acting
through the State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

to act on its be half for the imp le men ta ti on of the
Swiss–Hun ga ri an Co o pe ra ti on Programme. 

Projects are assigned to one or the other institution
according to their respective fields of competence.
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3. The Swiss Embassy shall act as the contact point for
the NCU with regard to official information referring to
the Contribution. Day-to-day communication between the
competent authorities may be maintained directly.

Article 10

Common Concern

The Parties share a common concern in the fight against
corruption, which jeopardises good governance and the
proper use of resources needed for development, and, in
addition, endangers fair and open competition based upon
price and quality. They declare, therefore, their intention
of combining their efforts to fight corruption and, in
particular, declare that any offer, gift, payment,
remuneration or benefit of any kind whatsoever, made to
whomsoever, directly or indirectly, with a view to being
awarded a mandate or contract within the framework of
this Agreement, or during its execution, will be construed
as an illegal act or corrupt practice. Any act of this kind
may constitute sufficient grounds to justify termination or
annulment of this Agreement, the respective Project
Agreement, the procurement or resulting award, or for
taking any other corrective measure laid down by
applicable law. 

Article 11

Final Provisions

1. Annexes 1, 2 and 3 shall form an integral part of this
Agreement.

2. Any dispute which may result from the application of
this Agreement shall be resolved by diplomatic means. 

3. Any amend ment to this Ag re e ment shall be made in
wri ting with the mu tu al ag re e ment of the Par ti es and
ac cor ding to the ir res pec ti ve pro ce du res. Any amend ment
to the An ne xes 1, 2 and 3 of this Ag re e ment shall be made
in wri ting with the mu tu al ag re e ment of the com pe tent
aut ho ri ti es mentioned in Article 9.

4. This Agreement can be terminated at any time by one
of the Parties upon a six-month prior written notice. In this
case, the provisions of this Agreement shall continue to
apply to the Project Agreements concluded before the
termination of this Agreement. The Parties shall decide by
mutual agreement any other consequences of the
termination.

5. This Agreement shall enter into force on the date of
the notification confirming the completion by both Parties
of their respective approval procedures. The Agreement
covers a Commitment period of five years and a
disbursement period of ten years. It applies until the final
report by Hungary assessing the accomplishment of the
objective of this Agreement is submitted according to
Article 8 Paragraph 3. The Commitment period shall start
according to Article 3 Paragraph 1. In the case that the
Commitment period starts before the entry into force of
this Agreement, the Parties shall apply this Agreement
provisionally starting on the day of its signing.

Sig ned at Bern, on 20th De cem ber 2007 in two
aut hen tic co pi es in the Eng lish lan gu a ge. 

For the Swiss For the Go vern ment
Fe de ral Co un cil  of Hun ga ry
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Annex 1

Conceptual Framework of the Swiss–Hungarian Cooperation Programme

The Conceptual Framework is an integral part of the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and
the Government of Hungary concerning the implementation of the Swiss–Hungarian Cooperation Programme. The
Conceptual Framework defines objectives, principles, strategies, geographic and thematic focus, as well as indicative
financial allocations.

1. Ob jec ti ves

The Swiss–Hungarian Cooperation Programme pursues two objectives:

– To contribute to the reduction of economic and social disparities between Hungary and the more advanced
countries of the enlarged European Union (EU); and

– To contribute within Hungary to the reduction of economic and social disparities between the dynamic urban
centres and the structurally weak peripheral regions.



The Swiss–Hungarian Cooperation Programme includes national and trans-national Projects that support a
sustainable, economically and socially balanced development.

Towards the end of the implementation period of the Swiss Contribution, both Parties may jointly decide on a global
evaluation of the results achieved by the Swiss–Hungarian Cooperation Programme.

2. Prin cip les

The Swiss–Hungarian cooperation is guided by the following principles:
Transparency. Transparency and openness are key to all cooperation activities and are binding at all levels. Special

emphasis shall be given to transparency in project selection, contract awarding and financial management.
Social inclusion. Cooperation activities aim at including socially and economically disadvantaged individuals and

groups in the opportunities and benefits of development.
Equal opportunities and rights. Cooperation activities aim at increasing women’s and men’s opportunities to exercise

their rights equally through a gender-based approach.
Environmental sustainability. Cooperation activities aim at incorporating requirements of environmental

sustainability.
Commitment by all stakeholders. All institutions and decision-makers involved in the Swiss–Hungarian Cooperation

Programme are committed to an efficient and effective implementation of the agreed Projects.
Subsidiarity and decentralisation. Cooperation activities aim at including considerations of subsidiarity and

decentralisation primarily in Projects at the municipal and regional levels.

3. Stra te gi es

3.1 Main Strategic Considerations

The Swiss–Hungarian Cooperation Programme is part of a comprehensive national development planning that
includes the structural and cohesion programmes of the EU as well as the programmes of the EEA and the Norwegian
Financial Mechanisms. The Swiss Contribution shall be complementary to these programmes and mainly focus on
Projects that are not or only partially covered by other financial sources.

Main strategic considerations include:
a. Focusing. The Memorandum of Understanding between the Swiss Federal Council and the Council of the European

Union defines four funding guidelines for the Contribution: 
– Security, stability and support for reforms; 
– Environment and infrastructure; 
– Promotion of the private sector; and
– Human and social development. 
These funding guidelines and the related focus areas provide a broad base for cooperation. Efficiency and

effectiveness considerations, as well as concern for the optimal allocation and use of available resources, are important.
Therefore, the Swiss–Hungarian Cooperation Programme shall have a clear strategic focus, guided by the following
considerations: 

– Concentration on a maximum of eight focus areas in which at least 70% of the Contribution shall be spent (thematic
concentration). The selection of the focus areas shall be need-based and take into account specific Swiss know-how.

– Geographic concentration on two peripheral and less-developed regions (NUTS II) in which at least 40% of the
Contribution shall be spent (geographic concentration).

– Concentration on a relatively small number of Projects.
b. Programme approach. A programme consists of component projects linked by a common theme or shared

objectives. A programme approach shall be applied in focus areas which display several of the following characteristics:
large financial Commitments; linking of different levels (national, regional, local); variety of actors; contribution to
policy development; significant contributions to capacity building; and application of a common set of rules and
procedures. A programme approach implies a delegated authority for decision making on individual projects. A
programme approach includes: an initial assessment of the focus area; the definition of objectives, guidelines and
budgets; a programme implementation plan; and a sector monitoring and evaluation concept. To assure efficiency and
effectiveness, in general, the contribution to a specific programme shall represent a minimum amount of CHF 4 million.

c. Individual project approach. An individual project approach shall be applied in a focus area in which stand-alone
projects shall be implemented. To assure efficiency and effectiveness, the contribution for each project under the
individual project approach shall represent in general a minimum amount of CHF 1 million. Higher minimal financial
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volumes may be agreed upon (see Chapter 5 of this Annex). Block Grant financing may provide a means to accommodate 
smaller projects (see Annex 3).

d. Trans-national Projects. The Contribution may be used to finance trans-national Projects. 

e. Partners and beneficiaries. The Swiss–Hungarian Cooperation Programme shall include partners and beneficiaries
from the public and private sectors, non-governmental organisations and other civil society organisations.

f. Partnerships. Partnerships between Swiss and Hungarian partners are an enriching element of the Swiss–Hungarian
Cooperation Programme. Cooperation and partnerships are strongly encouraged, especially in focus areas in which
Switzerland may contribute particular experience, know-how and technologies.

g. Flexibility. Flexibility and the possibility to react to opportunities require that initially only about 80% of the
Contribution shall be allocated to particular focus areas and special items. Within two years after the beginning of the
Swiss–Hungarian Cooperation Programme, a review shall assess thematic and geographic priorities, redirect the initial
financial allocations as agreed, and determine the priorities for the not yet allocated part of the Contribution.

h. Visibility. Visibility of the Swiss–Hungarian Cooperation Programme for Hungarian and Swiss citizens is an
important aspect that may be taken into account when selecting and implementing Projects. Both Parties undertake to
inform proactively on their cooperation.

3.2 Implementation Strategies

a. Identifying Projects. Project identification significantly impacts the quality of the Swiss–Hungarian Cooperation
Programme. Hungary is responsible for the identification of Projects to be financed by the Contribution. Switzerland can
offer Hungary Project proposals.

b. Setting Project selection criteria. Project selection shall be based on a clear set of criteria. General selection criteria
shall include:

– Responsiveness to the objectives of the Swiss–Hungarian Cooperation Programme;

– Adherence to the principles of the Swiss–Hungarian Cooperation Programme described in Chapter 2 of this Annex;

– Responsiveness to the strategic considerations outlined in Chapter 3.1 of this Annex;

– Anchoring in the national development planning and, if possible, the National Strategic Reference Framework and
the respective Operational Programme(s);

– Innovation and/or the potential to offer new solutions that can be applied subsequently on a larger scale (pilot
Projects);

– Capacity of the Executing Agency;

– Leverage potential (mobilisation of additional resources);

– Feasibility in the given time-span; and

– Sustainability of results.

Specific selection criteria for each focus area may be formulated prior to starting the implementation of the
Swiss–Hungarian Cooperation Programme.

c. Supporting Project planning. Project preparation and detailed Project planning are of paramount importance for
efficiency and effectiveness in Project implementation. Preparation support may be requested by Hungary or
recommended by Switzerland and shall be financed through the Project Preparation Facility (see Annex 3). Should there
be insufficient funds available in the Project Preparation Facility to prepare a specific Project, Hungary may request to
transfer the required funds from the respective Focus area or from the not yet allocated part of the Contribution to the
Project Preparation Facility.

d. Enhancing implementation capacities. Successful Project implementation depends on the capacities of the
implementing and monitoring organisations. If need be, capacity enhancement (organisational development, training,
skills development) may be requested by Hungary or recommended by Switzerland and may be financed by the
Contribution as an integral part of Project financing.

4. Ge og rap hic Fo cus 

At least 40% of the Swiss–Hungarian Cooperation Programme shall be spent in the two regions „Northern Hungary”
and „Northern Great Plains”. Special attention shall be given to programmes and projects located in the counties of
Bordsod-Abauj-Zemplen in the Northern Hungary Region and Szabolcs-Szatmar-Bereg and Hajdu-Bihar in the
Northern Great Plains Region.
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5. The ma tic Fo cus and In di ca ti ve Fi nan ci al Al lo ca ti ons

The following thematic focus and indicative financial allocations shall apply to the Swiss–Hungarian Cooperation
Programme:

1. Se cu rity, Sta bi lity and Sup port for Re forms

No. Fo cus are as App ro ach, ob jec ti ves and eli gib le Pro jects
In di ca ti ve fi nan ci al 

al lo ca ti on

1. Re gi o nal
de ve lop ment
ini ti a ti ves in
pe rip he ral or
di sad van ta ged
regions

Pro gram me app ro ach with 2 ob jec ti ves:
Ob jec ti ve 1:
To strengt hen de cent ra li sed struc tu res and to sup port
de ve lop ment of mic ro-re gi ons and mu ni ci pa li ti es in geographic
focus areas.

Up to 15 mil li on
CHF

Types of eli gib le pro jects:
– Re vi ew and en han ce ment of re gi o nal and/or mic ro-re gi o nal

de ve lop ment plans inc lu ding all sta ke-hold ers of de ve lop ment
– Ca pa city en han ce ment in pub lic ad mi nist ra ti on pre fe rably at

mic ro-re gi on le vel ba sed on the na ti o nal de cent ra li sa ti on
con cept

– Small pro jects of the pub lic ad mi nist ra ti on (inc lu ding
in ter-co unty pro jects fos te ring co o pe ra ti on among the lo cal
aut ho ri ti es); fi nan ced thro ugh a re gi o nal fun ding fa ci lity
(de ve lop ment fund); ai ming at the pro vi si on of imp ro ved
ser vi ces and/or inf rast ruc tu re in the fi elds of edu ca ti on, so ci al
ser vi ces, cul tu re, etc.

– En han ce ment of plan ning ca pa ci ti es on re gi o nal,
mic ro-re gi o nal and mu ni ci pal level for projects that may be
financed by EU or national resources

– Block grant for small projects of the civil society

Ob jec ti ve 2:
To en han ce lo cal emp lo y ment op por tu ni ti es ba sed on lo cal
po ten ti als in ge og rap hic fo cus are as.
Types of eli gib le pro jects:
– La bo ur mar ket ori en ted tra i ning and qu a li fi ca ti on
– To u rism plan ning at re gi o nal and co unty le vel
– Mo bi li sa ti on of to u rism po ten ti als, pri ma rily in he alth,

eco-to u rism, cyc ling, cul tu ral he ri ta ge, etc.
–  Const ruc ti on or rehabilitation of infrastructure related to

tourism

2. Pre ven ti on and
ma na ge ment of
na tu ral di sas ters

Pro gram me app ro ach with the fol lo wing ob jec ti ve:
To strengt hen flo od ma na ge ment in the up per Ti sza area of
Hun ga ry.
Types of eli gib le pro jects:
– Risk as sess ments
– Plan ning of in vest ments and me a su res in or der to pre vent

di sas ters
– Ca pa city en han ce ment and net wor king for aut ho ri ti es in

charge of flood protection

Up to 2 mil li on CHF
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2. En vi ron ment and Inf rast ruc tu re

No. Fo cus are as App ro ach, ob jec ti ves and eli gib le Pro jects
In di ca ti ve fi nan ci al 

al lo ca ti on

3. Re ha bi li ta ti on and
mo der ni sa ti on of
ba sic inf rast ruc tu re
and Imp ro ve ment of
the environment

In di vi du al pro ject app ro ach with 2 ob jec ti ves:
A mi ni mum of 30% of the amo unt al lo ca ted to this the ma tic
fo cus area shall be used for Pro jects in the ge og rap hic focus
areas.

Up to 30 mil li on
CHF

Ob jec ti ve 1:
To en han ce mu ni ci pal inf rast ruc tu re ser vi ces in or der to inc re a se
li ving stan dards and pro mo te eco no mic de ve lop ment1.

Types of eli gib le pro jects: Pro jects of a mi ni mum va lue of 
CHF 5 mil li on each in the fi elds of:
– Mu ni ci pal wa ter supply inf rast ruc tu re and sus ta i nab le

ma na ge ment of wa ter pro duc ti on and dist ri bu ti on sys tem
– Was te ma na ge ment: Mu ni ci pal solid waste management and

hazardous waste management

Ob jec ti ve 2:
To en han ce pub lic en vi ron men tal mo ni tor ing ca pa ci ti es in or der
to re du ce en vi ron men tal pol lu ti on, inc re a se li ving stan dards and
pro mo te sus ta i nab le eco no mic de ve lop ment.
Types of eli gib le pro jects: Pro jects of a mi ni mum va lue of CHF 
5 mil li on each in the fi eld of:
– Upg ra ding of en vi ron men tal mo ni tor ing sys tems

Supply of up-to-date environmental measuring equipment

4. Cross-bor der
en vi ron men tal
ini ti a ti ves,
bi o di ver sity and
na tu re protection

In di vi du al pro ject app ro ach with the fol lo wing ob jec ti ve:
To cont ri bu te to en vi ron men tally so und de ve lop ment.
Types of eli gib le pro jects:
– Ti sza ri ver ba sin ma na ge ment: Re gi o nal ini ti a ti ves

strengt he ning jo int plan ning and imp le men ta ti on; po li cy
di a lo gue bet we en the con cer ned co unt ri es (Hun ga ry, Slo va kia, 
Uk ra i ne, Ro ma nia, Ser bia)

– Car pat hi an con ven ti on: Net wor king and imp le men ta ti on
– Stu di es to lay the ba sis for pro tec ti on/Na tu ra 2000 spe ci es and

hab itat con ser va ti on tasks
– Pro mo ti on of protected natural assets by awareness campaigns
– Capacity building in stakeholder organizations

Up to 5 mil li on CHF

1 Pre fe ren ce shall be gi ven to pro jects in the ge og rap hic fo cus areas.

3. Pri va te Sec tor

No. Fo cus are as App ro ach, ob jec ti ves and eli gib le Pro jects
In di ca ti ve fi nan ci al 

al lo ca ti on

5. Imp ro ving the
bu si ness
en vi ron ment and the 
ac cess to fi nan cing
for SMEs

In di vi du al pro ject app ro ach with the fol lo wing ob jec ti ve:
To pro mo te emp lo y ment cre a ti on.
Types of eli gib le pro jects:
– Equ ity par ti ci pa ti on in lo cal fi nan ci al in ter me di a ri es
– Ins ti tu ti o nal and re gu la to ry ca pa city bu il ding for cor po ra te

sec tor financial reporting and auditing at the national level

Up to 14.5 mil li on
CHF
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6. De ve lop ment of the
pri va te sec tor and
pro mo ti on of ex ports 
of SMEs

In di vi du al pro ject app ro ach with the fol lo wing ob jec ti ve:
To inc re a se the mar ket sha res of Hun ga ri an ex ports of go ods and 
ser vi ces
Types of eli gib le pro jects:
– Pro mo ti on of qu a lity stan dards (tech ni cal, en vi ron men tal,

phy to sa ni ta ry, etc.)
– Pro mo ti on of e-bu si ness app li ca ti ons and e-se cu rity in the

bu si ness sec tor
– To u rism hos pi ta lity education programmes and tourism

destination planning

Up to 3 mil li on CHF

4. Hu man and So ci al De ve lop ment

No. Fo cus are as App ro ach, ob jec ti ves and eli gib le Pro jects
In di ca ti ve fi nan ci al

al lo ca ti on

7. Re se arch and
de ve lop ment

Pro gram me app ro ach with 2 ob jec ti ves:
Ob jec ti ve 1:
To strengt hen the sci en ti fic po ten ti al thro ugh en han ced ac cess to
edu ca ti on and thro ugh se lec ti ve promotion programmes. Up to 3 mil li on CHF

Types of eli gib le pro jects:
– Scho lars hips for ad van ced deg ree and post-gra du a ti on

pro gram mes in Swit zer land
– Scho lars hips for stu dents of di sad van ta ged and marginalised

groups

Up to 1 mil li on CHF

Up to 4.5 mil li on
CHF

Ob jec ti ve 2:
To cont ri bu te to the know led ge ba sed eco no my thro ugh the
en han ce ment of the know led ge base and in par ti cu lar thro ugh
app li ed re se arch as well as know-how and technology transfer.

Types of eli gib le pro jects:
– Jo int re se arch pro jects and ins ti tu ti o nal part ners hips in app li ed 

re se arch
– Equ ip ment for app li ed re se arch pro jects
– In cu ba tors to fa ci li ta te spin-offs
– Ca pa city bu il ding in in no va ti on ma na ge ment
– Sabbatical, academic exchange

8 He alth Pro gram me app ro ach with the fol lo wing ob jec ti ve:
To strengt hen he alth and so ci al ser vi ces emp ha si sing he alth
ne eds of vul ne rab le gro ups such as child ren, the el derly and
so ci ally mar gi na li sed gro ups, pri ma rily in ge og rap hic fo cus
are as.
Types of eli gib le pro jects:
Pri ma ry le vel of care:
– Equ ip ment for fa mily doc tor prac ti ces or he alth posts
– Sche mes to cre a te fa mily prac ti ces or he alth posts in

un der ser ved are as
– Support of continuous training schemes for family doctors

Up to 13 mil li on
CHF
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Di se a se pre ven ti on and he alth pro mo ti on:
– De ve lop ment and imp le men ta ti on of ef fec ti ve stra te gi es at

cent ral and re gi o nal le vel to fight un he alt hy life styles
(to bac co, obe sity, lack of phy si cal exer ci se; etc.) and pre vent
di se a ses

– Pro mo ti on of the uti li sa ti on of Mot her-Child ser vi ces in
vul ne rab le gro ups

– He alth edu ca ti on in scho ols
– Equ ip ment of fa mily nur ses fa ci li ti es
– Tra i ning of fa mily doc tors and nur ses in mo dern app ro a ches of 

he alth pro mo ti on
Ef fec ti ve he alth plan ning, at mu ni ci pa lity, co unty and re gi o nal

le vel in the area of rep ro duc ti ve he alth and he alth of the
el derly:

– Re vi ew and en han ce ment of he alth plans
– Capacity development of community organisations
– Funding of selected aspects of health plan implementation

5. Spe ci al Al lo ca ti ons

Item Con tent
In di ca ti ve fi nan ci al 

al lo ca ti on

NGO Block Grant Pro gram me app ro ach with the fol lo wing ob jec ti ve:
To pro mo te ci vil so ci ety’s cont ri bu ti on to eco no mic and
so ci al co he si on as im por tant ac tors of de ve lop ment and
par ti ci pa ti on.
Types of eli gib le pro jects:
– Small Pro ject Block Grant(s) for the ci vil

so ci ety/NGOs cont ri bu ting pri ma rily to so ci al ser vi ce
pro vi si on as well as en vi ron men tal con cerns, allowing
to strengthen organisational capacities

Up to 5 mil li on CHF

Twin ning and part ners hips Pri o rity Ob jec ti ve:
To cre a te so lid and sus ta i nab le re lat ions bet we en
ins ti tu ti ons, towns, mu ni ci pa li ti es, can tons and re gi ons of 
Hun ga ry and Swit zer land.
Types of eli gib le pro jects:
– Block Grant for the fi nan cing of small jo int projects in

the frame of partnerships

Up to 1 mil li on CHF

Pro ject Pre pa rat ion Fa ci lity Ob jec ti ve:
To sup port the pre pa rat ion of fi nal pro ject pro po sals

Up to 1.5 mil li on CHF

Swiss Pro gram me
Ma na ge ment

Swiss ad mi nist ra ti on of the Swiss–Hun ga ri an
Co o pe ra ti on Programme.

6.54 mil li on CHF

Hun ga ri an Tech ni cal
As sis tan ce

Hun ga ri an ad mi nist ra ti on of the Swiss–Hun ga ri an
Co o pe ra ti on Pro gram me inc lu ding pre pa rat ion,
imp le men ta ti on, monitoring, evaluation.

Up to 1.96 mil li on CHF
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Over vi ew on the In di ca ti ve Al lo ca ti ons

Fun ding gu i de li nes
In di ca ti ve fi nan ci al al lo ca ti on

(mil li on CHF)

1. Se cu rity, Sta bi lity and sup port to Re forms 17.0

2. En vi ron ment and Inf rast ruc tu re 35.0

3. Pri va te Sec tor 17.5

4. Hu man and So ci al De ve lop ment 21.5

5. Spe ci al Al lo ca ti ons 16.000

6. Not yet al lo ca ted 23.738

To tal in di ca ti ve al lo ca ti ons 130.738

Annex 2

Rules and Procedures for the Swiss–Hungarian Cooperation Programme

Annex 2 is an integral part of the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of
Hungary concerning the implementation of the Swiss–Hungarian Cooperation Programme. Annex 2 defines the
controlling at the Swiss–Hungarian Cooperation Programme level, procedures at Project level, requirements for Project
proposals, roles and responsibilities and special provisions for financial assistance.

Rules and procedures for Block Grants, the Project Preparation Facility, the Technical Assistance Fund and the
Scholarship Fund are defined in Annex 3.

1. Cont rol ling at the Swiss–Hun ga ri an Co o pe ra ti on Pro gram me level

1.1 Supervision

The Hungarian authorities have the final responsibility for the monitoring and supervision of the Swiss–Hungarian
Cooperation Programme. A monitoring system shall be developed jointly by the Parties at the beginning of the
Swiss–Hungarian Cooperation Programme and be enhanced during its implementation as necessary.

1.2 An nu al me e tings
In order to ensure an effective implementation of the Swiss–Hungarian Cooperation Programme, the Parties shall hold 

annual meetings. At the annual meetings, the National Coordination Unit (NCU) shall present an annual report to be
distributed one month before the meeting which shall amongst other things address:

– General experience and results achieved;
– Progress made in the implementation of the Swiss–Hungarian Cooperation Programme against the Conceptual

Framework;
– Reporting on the status of the Swiss–Hungarian Cooperation Programme, including:

= Sta te ments on app ro ved Pro jects, prog ress of Pro ject iden ti fi ca ti on/pre pa rat ion and fo re se e ab le Commitments;
= Ove rall fi nan ci al sta te ment on past and ten ta ti ve fut ure dis bur se ments and Com mit ments for the en ti re

Swiss–Hun ga ri an Co o pe ra ti on Programme;
= Sum ma ry and main conc lu si ons of the fi nan ci al au dits of the Pro jects in ac cor dan ce with Chap ter 3.6;
= Sta tis tics on ten ders, cont ract awards and suc cess ful bid ders;
= In for mat ion abo ut im por tant is su es with re gard to par ti cu lar Projects.

– Reporting on Block Grants, the Project Preparation Facility, the Technical Assistance Fund and the Scholarship
Fund;

– Proposals for the allocation of non-committed funds;
– Reporting on administrative implementation issues;
– Strategy and activities to inform the general public about the Swiss–Hungarian Cooperation programme and the

Projects implemented;
– Further issues to be discussed; recommendations, next steps;
– Review and, if needed, amend the Annexes of the Agreement.
The NCU is responsible for the organisation of the annual meetings. It will consult the Swiss Embassy on the

organisation, the contents, the agenda, the participants and other organisational and logistical matters.
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The Intermediate Bodies, the Executing Agencies and other institutions and persons may be invited to the annual
meetings whenever this is felt desirable by the NCU or by Switzerland.

The Parties may invite the Commission of the European Communities to participate as an observer.

Minutes of the meetings shall be drafted by the NCU and be submitted to Switzerland for approval within 15 days after 
the meeting.

2. Pro ce du res of Pro ject Fi nan cing Re qu ests

The financing request undergoes a two-loop approach that allows guidance early in the decision making process. In
the first loop, a Project outline is submitted and a decision in principle is made. In case of a successful first loop, the
second loop is initiated. In the second loop, the Final Project Proposal is submitted and a final decision is made by
Switzerland.

2.1 First loop: App li ca ti on and app ro val pro ce du re of the Pro ject out li ne

No. Steps Ac ti vi ti es and spe ci fic ru les Or ga ni sa ti ons

1. Ini ti a ti on of Pro ject
iden ti fi ca ti on

Ini ti a ti on on the ba sis of:
– Lists of pri o rity Pro jects pro vi ded by the Go vern ment
– A pro po sal by the NCU
– A pro po sal by an In ter me di a te Body/Exe cu ting Agen cy
– Call for pro po sals
– A pro po sal by Swit zer land
A pro po sal by an international organisation

Res pon sib le: NCU
In vol ved:
In ter me di a te Body,
Exe cu ting Agen cy,
Hun ga ri an part ners,
Swiss authorities

2. Ela bo ra ti on of the
Pro ject out li ne

Pre pa rat ion of the Pro ject out li ne ba sed on the re qu i re ments for
Pro ject out li nes (cf. 2.2). This may inc lu de a re qu est for fi nan ci al 
sup port for the pre pa rat ion of a Fi nal Pro ject Pro po sal thro ugh
the Pro ject Preparation Facility.

Res pon sib le:
In ter me di a te Body,
Exe cu ting Agency

3. Pre-scre e ning of the
Pro ject out li ne

Pos si bi lity of in for mal con sul ta ti ons with the Swiss Em bas sy. Res pon sib le: NCU

4. Scre e ning Exa mi na ti on of the Pro ject out li ne ba sed on the Con cep tu al
Fra me work, the Pro ject se lec ti on cri te ria in An nex 1 and the
re qu i re ments for Pro ject outlines (cf. 2.2).

Res pon sib le: NCU
In vol ved: scre e ning
com mit tee,
In ter me di a te Body
(when existent)

5. Sub mis si on of the
Pro ject out li ne

If ac cep ted, sub mis si on of the Pro ject out li nes with a co ver let ter
comp ri sing a desc rip ti on of the se lec ti on pro cess to the Swiss
Em bas sy.
For mal check by the Swiss Em bas sy and sub mis si on of the
Pro ject out li ne with the co ver let ter of the NCU to Switzerland.

Res pon sib le: NCU
Res pon sib le: Swiss
Em bas sy

6. Fi nal de ci si on on
Pro ject out li ne

Fi nal de ci si on on the Pro ject out li ne (inc lu ding, if re le vant,
de ci si on on the re qu est for fi nan cing of Pro ject pre pa rat ion).
If ac cep ted by Swit zer land, re qu est for the ela bo ra ti on of the
Fi nal Pro ject Pro po sal (re qu i re ments spe ci fi ed in 2.4).
Swit zer land may sub mit com ments which have to be con si de red
du ring the elaboration of the Final Project Proposal.

Res pon sib le:
Swiss Agen cy for
De ve lop ment and
Co o pe ra ti on (SDC)
or Sta te Sec re ta ri at
for Eco no mic
Affairs (SECO)

2.2 Re qu i re ments for Pro ject Out li nes

The Pro ject out li ne (app ro xi ma tely 5 pa ges) shall inc lu de all ne ces sa ry in for mat ion to al low a ge ne ral app ra i sal of the
pro po sed Pro ject.
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Item Con tent

Ge ne ral in for mat ion Pro ject tit le, plan ned pro ject du ra ti on, pri o rity sec tor, lo ca ti on/region

App li cant Name and con tact de ta ils; pre vi o us, re le vant ex pe ri en ce, if any; pro ject part ners; Swiss 
link, if any (know-how, tech no logy, part ners or any ot her co o pe ra ti on with
Switzerland)

Re le van ce Cont ri bu ti on to the re duc ti on of eco no mic and so ci al dis pa ri ti es wit hin the co unt ry and 
bet we en the co unt ry and the more ad van ced mem ber sta tes of the EU (im pact); fit
wit hin the de ve lop ment stra te gi es of the co unt ry/re gi on and cho sen sector; strategy of
the intervention

Pro ject con tent Desc rip ti on inc lu ding ob jec ti ves (out co me), ex pec ted re sults (out puts) and ac ti vi ti es
(com po nents); be ne fi ci a ri es, tar get gro up; risks and po ten ti als; sustainability of project

Pro ject or ga ni sa ti on Or ga ni sa ti o nal chart, res pon si bi li ti es, etc.

Bud get Eli gib le costs/non-eli gib le costs; own cont ri bu ti on, amo unt of grant, co-fi nan cing,
EU-fun ding and any ot her fi nan ci al so ur ce etc.; cost ef fi ci en cy as pects versus
alternatives

Ho ri zon tal is su es En vi ron men tal, so ci al and eco no mi cal as pects of the pro ject, gen der equality

Ma tu rity of pro ject Sta tus of pro ject: in ela bo ra ti on or fully pre pa red and pos sib le re qu est for fi nan ci al
sup port for pre pa rat ion of Fi nal Pro ject Pro po sal thro ugh the Pro ject Pre pa rat ion
Fa ci lity (e.g. fe a si bi lity stu di es, en vi ron men tal im pact assessment, etc.) if deemed
necessary

An ne xes Ad di ti o nal do cu men ta ti on as de e med app rop ri a te

2.3 Se cond loop: App li ca ti on and app ro val pro ce du re of the Fi nal Pro ject Pro po sal

No. Steps Ac ti vi ti es and spe ci fic ru les Or ga ni sa ti ons

1. Ela bo ra ti on of the
Fi nal Pro ject
Pro po sal

Pre pa rat ion of the Fi nal Pro ject Pro po sal ba sed on the
re qu i re ments for Fi nal Pro ject Pro po sals (cf. 2.4) and the
com ments of Switzerland.

Res pon sib le:
In ter me di a te Body,
Exe cu ting Agency

2. Scre e ning Exa mi na ti on of the Fi nal Pro ject Pro po sal. Res pon sib le: NCU
In vol ved:
In ter me di a te Body
(when ex is tent)

3. De ci si on to sub mit
the Fi nal Pro ject
Pro po sal

If ac cep ted, sub mis si on of the Fi nal Pro ject Pro po sal with a
co ver let ter ta king into ac co unt the re qu i re ments for Fi nal Pro ject 
Pro po sals and the com ments of Swit zer land to the Swiss
Em bas sy.
For mal check by the Swiss Em bas sy and sub mis si on of the Fi nal
Pro ject Pro po sal with the co ver letter of the NCU to Switzerland.

Res pon sib le: NCU
Res pon sib le: Swiss
Em bas sy

4. Fi nal de ci si on Fi nal de ci si on on the fi nan cing re qu est by ta king into ac co unt the 
Fi nal Pro ject Pro po sal, the co ver let ter of the NCU, and the
Pro ject do cu ment. Swit zer land re ser ves the right to car ry out its
own appraisal if needed.

Res pon sib le:
SDC or SECO

2.4 Re qu i re ments for Fi nal Pro ject Pro po sals

The Fi nal Pro ject Pro po sal shall be ac com pa ni ed by all ne ces sa ry do cu ments (e.g. fe a si bi lity stu dy, Pro ject do cu ment,
en vi ron men tal im pact stu dy) to al low a tho ro ugh app ra i sal. The Fi nal Pro ject Pro po sal (5–10 pa ges; for lar ge inf rast ruc -
tu re Pro jects 10–20 pa ges, plus an ne xes) shall pro vi de ade qu a tely de ta i led in for mat ion on in ter alia:
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Item Con tent

Pro ject sum ma ry
(1 page)

Fact she et: Pro ject tit le, short desc rip ti on inc lu ding ob jec ti ves, bud get, part ners,
duration

Re le van ce Cont ri bu ti on to the re duc ti on of eco no mic and so ci al dis pa ri ti es bet we en the co unt ry
and the more ad van ced co unt ri es of the EU; fit wit hin the de ve lop ment stra te gi es of the 
co unt ry/re gi on and cho sen sec tor; strategy of the intervention

Pro ject con tent Desc rip ti on inc lu ding ob jec ti ves, ex pec ted out co mes/out puts, ac ti vi ti es and the
res pec ti ve in di ca tors; be ne fi ci a ri es, tar get gro up; risks and po ten ti als; sustainability of
the Project

Pro ject jus ti fi ca ti on
(Due di li gen ce)

Main conc lu si ons of the fe a si bi lity stu dy (if re qu es ted)

Pro ject or ga ni sa ti on Or ga ni sa ti o nal chart, res pon si bi li ti es, etc.

De ta i led imp le men ta ti on
sche du le

Inc lu ding mi les to nes and mo ni tor ing of prog ress ba sed on de fi ned indicators

Bud get Eli gib le costs/non-eli gib le costs; own cont ri bu ti on, amo unt of grant, co-fi nan cing,
EU-fun ding and any ot her fi nan ci al so ur ces etc.; cost ef fi ci en cy aspects

Pro cu re ment Pro cu re ment pro ce du res for go ods and ser vi ces

De ve lop ment Im pact Mo ni tor ing and eva lu a ti on of out put/out co me/im pact in di ca tors

Ho ri zon tal is su es En vi ron men tal, so ci al and eco no mi cal as pects of the Pro ject, gen der equality

An ne xes E.g. fe a si bi lity stu dy, Pro ject do cu ment, en vi ron men tal im pact study

3. Pro ject Imp le men ta ti on Pro ce du res

The Pro ject imp le men ta ti on pro ce du res are as fol lows:

No. Steps Ac ti vi ti es and spe ci fic ru les Or ga ni sa ti on

1. Pro ject Ag re e ment Pre pa rat ion of the Pro ject Ag re e ment bet we en Hun ga ry and
Swit zer land.

Res pon sib le:
NCU on the
Hun ga ri an side;
SDC or SECO on
the Swiss side

2. Sig ning Sig ning of the Pro ject Ag re e ment. The Pro ject Ag re e ment can be 
sig ned by more than two cont rac ting par ti es (e.g. tri par ti te or
mul ti par ti te ag re e ment: SDC or SECO, NCU and In ter me di a te
Body, Exe cu ting Agen cy).
Sig ning of the Implementation Agreement.

Res pon sib le:
Nor mally the Swiss
Em bas sy on be half
of SDC or SECO.
The Hun ga ri an
sig na to ry or
sig na to ri es shall be
de ci ded by Hungary.

3. Pro cu re ment and
award of cont racts

Pro cu re ment is to be made in ac cor dan ce with the res pec ti ve
na ti o nal law and re gu lat ions and in comp li an ce with the
res pec ti ve EU di rec ti ves. A con fir ma ti on of comp li an ce with the
re le vant pro cu re ment ru les shall be pro vi ded to Swit zer land. To
inc re a se trans pa ren cy and to pre vent cor rup ti on, ten der
documents shall contain an integrity clause.

Res pon sib le:
NCU, In ter me di a te
Body, Exe cu ting
Agency

In ge ne ral, for pub lic ten ders wit hin the sco pe of the EU
di rec ti ves on pub lic pro cu re ment (2004/17/EC and 2004/18/EC),
an Eng lish trans la ti on of the of fi ci al ten der eva lu a ti on re port
shall be pro vi ded to Swit zer land for in for mat ion at the la test 
30 ca len dar days after the award of contract.
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No. Steps Ac ti vi ti es and spe ci fic ru les Or ga ni sa ti on

In ad di ti on to the abo ve, for ten ders abo ve the thres hold of CHF
600‘000 (or the CHF equ i va lent of the mi ni mum thres hold of a
works ten der ac cor ding to the pre va i ling na ti o nal re gi me),
Swit zer land may also re qu est a copy of the ten der do cu ments for
non-ob jec ti on and of the cont racts for in for mat ion. The se
do cu ments shall be sub mit ted at the la test 20 ca len dar days
be fo re the com men ce ment of ten der ing (lack of reply wit hin 20
ca len dar days is to be con si de red as no ob jec ti on made) and 20
ca len dar days after the signing of the contract, respectively.

Furt her mo re, for ten ders abo ve the thres hold of CHF 600‘000 (or 
the CHF equ i va lent of the mi ni mum thres hold of a works ten der
ac cor ding to the pre va i ling na ti o nal re gi me), Swit zer land may
also re qu est that an Eng lish trans la ti on of the ten der do cu ments
and the draft cont racts are made ava i lab le to ten der ers and
cont rac tors, res pec ti vely. Pos sib le trans la ti on costs shall be bor ne 
by the Project and financed under the Contribution.

In line with Art. 6.5. of the Fra me work Ag re e ment, both Par ti es
ag ree to pro vi de all such in for mat ion per ta i ning to the ten der
pro cess and be y ond the do cu ments lis ted abo ve that the ot her
Party may re a so nably re qu est. Swit zer land shall have the right to
par ti ci pa te in the ten der com mit tee as an ob ser ver. Swit zer land
shall also have the right to con duct an au dit of the pro cu re ment
practices and procedures in general.

In case of ir re gu la ri ti es, wil fully or neg li gently ca u sed in the
fra me work of the ten der pro cess, Swit zer land is en tit led to stop
re im bur se ments im me di a tely, to inst ruct the NCU to stop
pa y ments from the Swiss Cont ri bu ti on and to ask re pa y ment of
il le gi ti ma tely paid re im bur se ments at any stage of the Project.

4. Cont rol ling
(Mo ni tor ing)

Cont rol ling pro ce du res are de fi ned in the Pro ject Ag re e ment.
Pro ce du re desc rip ti on inc lu des: pe ri o di city of re port ing,
mo ni tor ing sys tem and con sul tant, ste e ring com mit te es, time
tab le for ope rat ions and results, auditing, etc.

Res pon sib le:
Exe cu ting Agen cy
In vol ved:
NCU, In ter me di a te
Body

5. Re port ing In te rim Re ports for sup por ting pa y ment cla ims and
re im bur se ment re qu ests as spe ci fi ed in Chap ter 4 of this An nex.
An nu al Pro ject Re ports desc ri be the prog ress of the Pro ject. They 
inc lu de sum ma ry data on fi nan ci al prog ress for the re port ing year 
as well as cu mu la ti ve data to date. They com pa re ac tu al with
plan ned ex pen ses and prog ress, ba sed on qu an ti fi ed tar gets for
out put and whe re pos sib le out co me in di ca tors. Any de vi a ti on has 
to be jus ti fi ed and cor rec ti ve me a su res suggested. Annual project 
reports are not linked to reimbursement requests.

Res pon sib le:
Exe cu ting Agen cy
In vol ved:
NCU, In ter me di a te
Body

The Pro ject Comp le ti on Re port, to get her with the last Pro ject
in te rim re port and the fi nal fi nan ci al re port (cf. 6), is the base for
the fi nal re im bur se ment. It do cu ments and com ments the ove rall
achi e ve ment of out puts and out co mes aga inst the ori gi nal plan,
the comp li an ce with prin cip les such as cross cut ting the mes and
sus ta i na bi lity, and it contains lessons learned and conclusions.

6. Au dit Each In ter me di a te Body res pon sib le for the imp le men ta ti on of a
Pro ject un der the Cont ri bu ti on shall have per for med wit hin the
last three ye ars a Comp li an ce Au dit by the Go vern ment Au dit
Of fi ce or other designated institution.

Res pon sib le:
Go vern ment Au dit
Of fi ce
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No. Steps Ac ti vi ti es and spe ci fic ru les Or ga ni sa ti on

Ba sed on a risk as sess ment, an an nu al sys tem au dit plan ning will
be es tab lis hed. In ad di ti on to this risk as sess ment, Swit zer land
may an no un ce re qu i re ments that are ta ken into ac co unt in the
an nu al sys tem au dit plan ning. In ac cor dan ce with the plan ning,
the [res pon sib le body] and the en tit led au dit or ga ni sa ti ons (e.g.
cont rol unit of the In ter me di a te Body) shall per form cont rol and
audits in accordance with the national law.

Res pon sib le: NCU,
In ter me di a te Body

For each Pro ject las ting lon ger than two ye ars and ex ce e ding the
amo unt of CHF 500’000, an in ter nal or an ex ter nal cer ti fi ed au dit 
or ga ni sa ti on will car ry out in ter me di a ry Fi nan ci al Au dit(s),
un less ot her wi se spe ci fi ed in the Pro ject Ag re e ment. The
conc lu si ons and re com men da ti ons shall be transmitted to
Switzerland.

At the comp le ti on of each Pro ject an in ter nal or ex ter nal cer ti fi ed 
au dit or ga ni sa ti on will car ry out a Fi nal Fi nan ci al Au dit. The
conc lu si ons and re com men da ti ons shall be trans mit ted to
Swit zer land to get her with the Pro ject Comp le ti on Report and a
Final Financial Report.

7. Eva lu a ti on Af ter Pro ject comp le ti on, the Par ti es may re qu est an in de pen dent 
eva lu a ti on. The cost will be bor ne by the re qu es ting Party.

Res pon sib le:
NCU, SDC or SECO

4. Pa y ment and Re im bur se ment Pro ce du re

The Mi nist ry of Fi nan ce of Hun ga ry is the Pa y ing Aut ho rity for the Cont ri bu ti on. In prin cip le, all dis bur se ments un der 
the Cont ri bu ti on will be pre-fi nan ced out of the na ti o nal bud get of Hun ga ry. The Exe cu ting Agen cy shall sub mit
pa y ment cla ims co ve ring eli gib le ex pen ses over the cur rent pe ri od to the NCU, to get her with cer ti fi ed co pi es of all
sup por ting do cu men ta ti on and the in te rim re port. The NCU shall ve ri fy the comp le te ness and cer ti fy the cor rect ness of
the sub mit ted do cu ments. The Pa y ing Aut ho rity shall sub mit the re im bur se ment re qu ests to Swit zer land for app ro val and 
pa y ment.

The de ta i led re im bur se ment pro ce du res are laid down in the Pro ject Ag re e ments and must, if not ot her wi se spe ci fi ed,
comply with the fol lo wing pro ce du res:

No. Steps Ac ti vi ti es Or ga ni sa ti ons

1. Is sue of the ori gi nal
in vo i ce

Is sue the ori gi nal in vo i ce. Res pon sib le:
Supp li er of a
pro duct or ser vi ce;
cont rac tor,
con sul tant,
or ga ni sa ti on
(claimant)

2. Exa mi na ti on of the
ori gi nal in vo i ce and
the ela bo ra ti on of
the pa y ment claim

– Cont rol the ori gi nal in vo i ce with re gard to the spe ci fi ca ti ons of 
the Pro ject Ag re e ment, the Imp le men ta ti on Ag re e ment, the
supply/ser vi ces cont ract and the ag re ed ta riffs.

– Ve ri fy the cor rect ness of the exe cu ti on (qu an tity and qu a lity)
of the work, the supply of go ods/ser vi ces, etc., and the spe ci al
con di ti ons, etc.

– Pa y ment to the supplier(s) of the original invoice.

Res pon sib le:
Exe cu ting Agen cy
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No. Steps Ac ti vi ti es Or ga ni sa ti ons

– Sub mit the pa y ment cla im inc lu ding an in te rim re port to the
NCU. The pa y ment cla im comp ri ses eli gib le costs in cur red
du ring a gi ven pe ri od. The in te rim re port inc lu des in for mat ion 
on fi nan ci al and phy si cal prog ress, a com pa ri son of ac tu al
with plan ned ex pen ses, an up da te on prog ress sta tus, whi le
con fir ming the co-fi nan cing. Any de vi a ti on has to be jus ti fi ed
and cor rec ti ve me a su res suggested. Interim reports are due at
least every six months.

3. Cer ti fi ca ti on of the
pa y ment cla ims to
the Pa y ing Aut ho rity 
and pre-fi nan cing
payments

– Check the con for mity of the pa y ment cla im with the
Fra me work Ag re e ment, the Pro ject Ag re e ment and the
Imp le men ta ti on Ag re e ment, inc lu ding pos sib le
do ub le-fi nan cing.

– Ve ri fy the comp le te ness of the do cu men ta ti on and the
re le van ce of the in te rim re port. If ne ces sa ry, ve ri fy the
cor rect ness of the use of funds by means of fact-finding
missions.

Res pon sib le: NCU
In vol ved:
In ter me di a te Body

– Cer ti fy the cor rect ness and le ga lity of the pa y ment cla ims to
the Pa y ing Aut ho rity.

– Trans mit to Swit zer land a copy of the re la ted do cu men ta ti on,
such as in te rim, an nu al and comp le ti on re ports (cp. 3.5), au dit
re ports (cp. 3.6), or the ir con so li da ted sum ma ry as re qu es ted
in the Pro ject Ag re e ment.

– Payment to the Executing Agency.

4. Sub mis si on of the
re im bur se ment
re qu est to
Swit zer land

– Check the for mal con for mity of the pa y ment cla ims.
– Sub mit the re im bur se ment re qu ests to Swit zer land and con firm 

the comp li an ce with sup por ting do cu men ta ti on and
contractual agreements.

Res pon sib le:
Pa y ing Aut ho rity

5. Pa y ment from
Swit zer land to
Hun ga ry

– Check the con for mity of re im bur se ment re qu ests and
sup por ting do cu men ta ti on.

– Trans fer the re qu es ted amo unt to the Paying Authority.

Res pon sib le:
Swit zer land

In particular cases, other payment procedures may be defined by the Parties in the respective Project Agreements.

The final date for eligibility of costs shall be specified in the Project Agreement. It shall be 12 months after the
scheduled date for Project completion, but shall not be later than ten years after the approval of the Contribution by the
Swiss Parliament according to Article 3 of the Framework Agreement. Final reimbursement requests must have been
received by Switzerland not later than six months after the final date of eligibility.

In the case of irregularities, Switzerland is entitled to stop reimbursements immediately, to instruct the NCU to stop
payments from the Swiss Contribution and to ask repayment of illegitimately paid reimbursements at any stage of the
Project. The reasons for the respective instructions shall be communicated in writing to the NCU and other partners
involved.

5. Ro les and Res pon si bi li ti es

The roles and responsibilities of the main actors are outlined below. Project Agreements will contain more detailed
responsibilities and activities tailored to the individual case.

5.1 The National Coordination Unit

The NCU is responsible for the overall Swiss–Hungarian Cooperation Programme orientation and for the
identification, planning, implementation, financial management, controlling and evaluation of Projects, as well as for the 
use of funds under the Contribution in accordance with the Framework Agreement. This includes to:

– Ensure the adoption of the necessary national legal documents on the implementation and monitoring of Projects;

– Coordinate the Swiss Contribution with other contributions, with the National Strategic Reference Framework and
with the operational programmes;
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– Ensure that the appropriate provisions are included in the National Budget in order to safeguard that claimants have
the necessary funds;

– Confirm that the co-financing part has been provided according to the Project Agreement;
– Ensure that there is no double financing of any part of the Project by any other source of funds;
– Ensure the organisation of calls for, the collection of and the appraisal of Project proposals;
– Establish consultative screening committee(s), in which at least the NCU, selected line ministries, regions, the

private sector, the civil society and the Swiss Embassy are represented;
– Select project proposals to be submitted to Switzerland in consultation with screening committee(s);
– Submit well documented Project financing requests to Switzerland resulting from approved Project outlines;
– Supervise and steer the implementation of Projects in accordance with the Project Agreement and the

Implementation Agreement by establishing adequate check and monitoring systems;
– Check the invoices received from the Executing Agencies and verify the sufficiency of documentation;
– Submit payment claims to the Paying Authority and certify their correctness and legality;
– Ensure the efficient and correct use of available funds;
– Verify in each Project if the value added tax (VAT) can be recovered by the Executing Agency and to inform the

Swiss authorities accordingly in the form of a declaration by the applicant as part of the Project documentation;
– Ensure the financial control, including complete and sufficient audit trails in all involved institutions;
– Provide a yearly overall financial statement on all transfers of funds between Switzerland and the Paying Authority

on one side and between the Paying Authority and all national involved bodies (e.g. NCU, Intermediate Body, Executing
Agency) on the other side;

– Submit yearly a summary with conclusions and recommendations of all audit reports of the financed Projects. The
NCU presents in an annex all original conclusions and recommendations of the audit reports;

– Ensure the discussion of audit results with the partners involved, including Switzerland, and the implementation of
the decisions made based on the audit report;

– Ensure regular reporting to Switzerland on the implementation of Projects financed by the Contribution, as well as
to immediately report any irregularities;

– Organise annual meetings at overall Swiss–Hungarian Cooperation Programme level in consultation with the Swiss 
Embassy and to present an annual report;

– Be responsible for the reimbursement to Switzerland of unduly paid sums financed by the Contribution;
– Ensure information and publicity about the Swiss–Hungarian Cooperation Programme;
– Ensure storing of all relevant documents relating to Projects implemented within the Swiss–Hungarian Cooperation 

Programme for 10 years after the completion of Projects.
The NCU can delegate part of the tasks and responsibilities mentioned above to one or more Intermediate Bodies.

5.2 Intermediate Body

Intermediate Body means any legal or private entity which acts under the responsibility of the NCU or which carries
out duties on behalf of the NCU with regard to Executing Agencies implementing Projects.

The main tasks of the Intermediate Bodies are to:
– Call for and collect Project proposals, review compliance with the requirements for Project proposals (Chapter 2)

and assess the quality of applications submitted;
– Submit Project proposals with appraisal reports to the NCU;
– Implement tender processes or delegate this task to an Executing Agency. In case tendering is delegated, the

Intermediate Body shall perform ex-ante control of the public procurement documents (before the announcement of the
call for proposals, and before concluding the contract);

– Supervise and steer the implementation of Projects in accordance with the Project Agreements and the
Implementation Agreements, and carry out the necessary controls;

– Check the invoices received from the Executing Agencies, verify the authenticity and correctness of documents
submitted as well as the eligibility of costs on payment claims;

– Certify invoices and submit certified invoices to the NCU or to the Paying Authority;
– Report to the NCU on the progress of Project implementation;
– Check for irregularities and report them to the NCU;
– Ensure storing of all relevant documents related to Projects implemented within the Swiss–Hungarian Cooperation

Programme for 10 years after the completion of Projects.
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5.3 Executing Agency

An Executing Agency is any public authority, any public or private corporation as well as any organization,
recognized by the Parties and mandated to implement a specific Project financed under this Framework Agreement.
Consequently, the Executing Agency is the contracting party for service and supply contracts in the framework of
approved Projects.

The Project Agreement shall contain the name of the Executing Agency. Its tasks and responsibilities shall be defined
in the Implementation Agreement.

5.4 Paying Authority

The Paying Authority is responsible for ensuring appropriate financial control over the use of the Swiss Contribution.
It shall in particular:

– Check the formal conformity of the payment claims;
– Submit the respective reimbursement requests to Switzerland;
– Keep accounts of all reimbursement requests made to Switzerland;
– Report periodically to the NCU on financial flows.

5.5 Government Audit Office

For the implementation of the Cooperation Programme between Switzerland and Hungary, the Government Audit
Office is responsible for ensuring effective functioning of audit systems as well as frauds and irregularities prevention.

The main task of the Government Audit Office are to:
– Ensure an adequate auditing function;
– Establish an annual system audit and control plan, which takes Swiss requirements into account;
– Perform audits within the implementation structure of the Cooperation Programme between Switzerland and

Hungary and report to Switzerland via the NCU;
– Submit yearly a summary with conclusions and recommendations of all audit reports of the financed Projects. The

Government Audit Office presents via the NCU in an annex all original conclusions and recommendations of the audit
reports;

– Provide competent Swiss authorities or mandatees acting on their behalf with its assistance;
– Ensure storing of all reports from audits preformed by the Government Audit Office related to Projects

implemented within the Swiss–Hungary Cooperation for ten yeas after the completion of Projects.
The competent authorities with the full support of the Government of Hungary shall investigate alleged cases of fraud

or irregularity. Proven cases of fraud shall be prosecuted according to existing regulations.

5.6 Audit Organisation

If not otherwise specified in the Project Agreement, for each Project an audit organisation is appointed by the NCU or
by the Intermediate Body. For Technical Assistance, Block Grants, the Project Preparation Facility and Scholarships
different audit procedures may apply. The audit organisation has to be a public institution or a private company of
recognised professional reputation which operates in line with international auditing standards.

The audit organisation has to be mentioned in the Project Agreement. The scope of the audit will be defined in an
annex to the Project Agreement. In case of external audit, the costs are eligible for reimbursement and must be included
in the Project budget. Costs of internal audits are borne by the respective audit organisation.

If not otherwise specified in the Project Agreement, the audit organisation shall carry out intermediary financial
audit(s) for Projects lasting longer than two years and exceeding the amount of CHF 500’000 and a Final Financial Audit
of the Projects according to international auditing standards. In doing so, it shall verify the correct use of funds, make
recommendations to strengthen the control system and report any actual or alleged fraud or irregularity. These financial
audit reports are transmitted to the NCU. The competent authorities with the full support of the Government of Hungary
shall investigate alleged cases of fraud or irregularity. Proven cases of fraud shall be prosecuted accordingly to existing
regulations.

5.7 Swiss Embassy

The Swiss Embassy is the official representation of Switzerland. Referring to the implementation of the
Swiss–Hungarian Cooperation Programme, its function is to:

– Facilitate contacts; assure the liaison and the networking between partners;
– Inform and give advice to partners on procedures and conditions of the Contribution;
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– Transmit official information and proposals to and from the Swiss authorities;
– Organise, together with the NCU, missions of Swiss delegations;
– Participate in meetings on the overall Swiss–Hungarian Cooperation Programme;
– Provide information to the general public on the Swiss–Hungarian Cooperation Programme and the Contribution;
– Participate in the Screening Committee as an observer.

5.8 Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

On the Swiss side, there are two competent authorities for the Swiss–Hungarian Cooperation Programme: SDC and
SECO. Their main tasks are to:

– Ensure the strategic and operational steering at the overall Swiss–Hungarian Cooperation Programme level;
– Participate in the annual meetings organised by the NCU;
– Engage in a regular dialogue with the NCU and the other partners involved on the identification and the

implementation of Projects as well as on the progress of the overall Swiss–Hungarian Cooperation Programme;
– Provide support for Project identification and preparation;
– Decide on the financing of Projects submitted for funding;
– Decide on overall Swiss–Hungarian Cooperation Programme issues;
– Supervise the overall Swiss–Hungarian Cooperation Programme development through field visits and reviews;
– Network with the national and international actors relevant to the implementation of the Swiss–Hungarian

Cooperation Programme;
– Administrate the Swiss–Hungarian Cooperation Programme on the Swiss side.
Switzerland may delegate some of these tasks to the Swiss Embassy.

6. Spe ci al Pro vi si ons for Fi nan ci al As sis tan ce

Repayments and redemptions from financial instruments benefiting the private sector (including credit lines,
guarantee schemes, equity participation and loans) are to be dealt with as follows: 

– Provided that the contribution for financial assistance is redeemed (credit lines, equity participation and loans), the
value of the principal shall be transferred upon maturity to any institution aiming at the same overall objective agreed
upon by the two Parties.

– The same shall apply to amounts committed as guarantees, provided that the funds have not been called upon during 
the life of the instrument.

The modalities, including the transfer of the ownership, shall be laid down in the respective Project Agreements or by
exchange of letters.

Annex 3

Rules and Procedures for Block Grants, the Project Preparation Facility,
the Technical Assistance Fund and the Scholarship Fund in the Framework of the Swiss–Hungarian

Cooperation Programme

Annex 3 is an integral part of the Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Hungary
concerning the implementation of the Swiss–Hungarian Cooperation Programme. Annex 3 describes definition and
purpose, selection of Intermediate Bodies, content of agreements, eligibility of costs and co-financing as well as roles
and responsibilities for:

A. Block Grant
B. Project Preparation Facility
C. Technical Assistance Fund
D. Scholarship Fund

A. Block Grant

1. De fi ni ti on and pur po se

Block Grants are funds, set up for a clearly defined purpose, providing assistance to organizations or institutions,
facilitating a cost-effective administration in programmes with many small projects.
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Block Grants may be es tab lis hed on na ti o nal, re gi o nal or lo cal le vel. They enab le or ga ni sa ti ons or ins ti tu ti ons to: add -
ress per ti nent is su es thro ugh small pro jects and enhance their capacities.

In ge ne ral, small pro jects shall: have a non-pro fit cha rac ter and be in the ran ge of 10’000–to 100’000 Swiss francs.

2. Se lec ti on of the Block Grant In ter me di a te Body

A Block Grant In ter me di a te Body may be a pub lic or pri va te sec tor body or a non-go vern men tal or ga ni sa ti on cons ti tu -
ted as a le gal en tity in Hun ga ry and ope rat ing in the pub lic in ter est as far as the par ti cu lar Pro ject is con cer ned.

In prin ci pal, the Block Grant In ter me di a te Body sho uld have strong ties eit her to the sec tor and/or the ge og rap hic re gi -
on in which a Block Grant is to be imp le men ted.

The se lec ti on of the Block Grant In ter me di a te Body may fol low a two step pro ce du re ag re ed bet we en the Na ti o nal Co -
or di na ti on Unit (NCU) and the Swiss Agen cy for De ve lop ment and Co o pe ra ti on (SDC). App li cants may sub mit an out li -
ne of the en vi sa ged Block Grant be fo re sub mit ting a comp le te app li ca ti on. Out li nes and full app li ca ti ons shall be com -
men ted by the NCU and sub mit ted to SDC for app ro val.

SDC shall as sess whet her a pro po sed Block Grant In ter me di a te Body is su i tab le for gran ting as sis tan ce and whet her
the sug ges ted imp le men ta ti on set-up is ade qu a te. Ba sed on the as sess ment, SDC shall pro vi de fe ed back to the NCU and
the Block Grant In ter me di a te Body and shall de ci de on the fi nan cing of the Block Grant.

3. Block Grant Ag re e ment

For each Block Grant, an ag re e ment shall be pre pa red by the NCU ba sed on a stan dard Block Grant Ag re e ment pro vi -
ded by SDC. The Block Grant Ag re e ment shall be sig ned by the NCU, SDC and the se lec ted Block Grant In ter me di a te
Body. The con tent of the Block Grant Ag re e ment shall inc lu de in ter alia:

– Ob jec ti ves of the Block Grant;
– Or ga ni sa ti o nal struc tu re, ro les and res pon si bi li ti es (incl. cons ti tu ti on of a ste e ring and small pro ject app ro val com -

mit tee);
– Pro ce du res for the as sess ment and se lec ti on of small pro jects (incl. se lec ti on cri te ria);
– Co-fi nan cing ru les and pro ce du res;
– Imp le men ta ti on sche du le;
– Bud get and fi nan ci al plan ning (incl. ma na ge ment costs);
– Dis bur se ment and au dit pro ce du res;
– Mo ni tor ing and ste e ring;
– Re port ing;
– Pub li city me a su res.

4. Eli gi bi lity of costs and co-fi nan cing

Eli gib le costs for the ma na ge ment and ad mi nist ra ti on of the Block Grant shall be de fi ned in the Block Grant
Agreement.

Small pro jects imp le men ted by the Block Grant In ter me di a te Body on its own are not eli gib le for fun ding by the Block 
Grant.

The Block Grant’s cont ri bu ti on to small pro jects shall be de ter mi ned on a ca se-by-ca se ba sis and may re ach up to 100%.
Sup port by the Block Grant shall not rep la ce sub si di sed fa ci li ti es and bank loans.

5. Ro les and Res pon si bi li ti es

Ro les and res pon si bi li ti es of the Na ti o nal Co or di na ti on Unit include:
– Pro po se the es tab lish ment of Block Grants;
– En su re the es tab lish ment of Block Grants inc lu ding in vi tat ion or call for pro po sals, Block Grant In ter me di a te Body

pre-se lec ti on, pre pa rat ion of agreement;
– En su re the su per vi si on of Block Grants by es tab lis hing ade qu a te mo ni tor ing, ste e ring and au di ting systems;
– Es tab lish fi nan ci al cont rol me cha nisms
– No mi na te a rep re sen ta ti ve in the ste e ring and small pro ject app ro val committee;
– Cont rol the ef fi ci ent and ef fec ti ve use of the Block Grants;
– En su re re gu lar re port ing to SDC on the imp le men ta ti on prog ress of Block Grants, as well as en su re im me di a te re -

port ing in case of any irregularities;
– En su re au di ting and fol low-up to au dit re com men da ti ons;
– En su re inc lu si on of the Block Grants in the ge ne ral pub li city on the Cont ri bu ti on.

Ro les and res pon si bi li ti es of the Block Grant In ter me di a te Body inc lu de:
– Ove rall ma na ge ment of the Block Grant;
– Es tab lish a ste e ring and small pro ject app ro val com mit tee and act as its sec re ta ry
– Es tab lish an ade qu a te fi nan ci al and ope ra ti o nal cont rol ling sys tem for small pro ject imp le men ta ti on;
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– Call for and col lect pro po sals for small pro jects, re vi ew comp li an ce with the pro po sal re qu i re ments and es tab lish
se lec ti on re com men da ti ons;

– Es tab lish cont rac ting ar ran ge ments with the or ga ni sa ti ons and ins ti tu ti ons imp le men ting the small pro jects;
– Apply cont rol ling sys tems and in ter ve ne if re qu i red. In form the NCU on ir re gu la ri ti es im me di a tely;
– Re port to the NCU. Re port ing inc lu des at le ast an an nu al prog ress re port and fi nan ci al re ports;
– Pub li city on the Block Grant imp le men ta ti on.

Ro les and res pon si bi li ti es of the ste e ring and small pro ject app ro val com mit tee inc lu de:
– Se lect small pro jects for imp le men ta ti on;
– Dis cuss prog ress re ports;
– Re vi ew and ad apt small pro ject se lec ti on cri te ria.

Ro les and res pon si bi li ti es of SDC inc lu de:
– App ro ve in prin cip le the es tab lish ment of Block Grants;
– Pro vi de fe ed back on out li nes for Block Grants;
– De ci de on the fi nan cing of Block Grants;
– No mi na te a rep re sen ta ti ve or an ob ser ver in the ste e ring and small pro ject app ro val com mit tee;
– Mo ni tor imp le men ta ti on prog ress on a ge ne ral le vel;
– As sess and dis cuss imp le men ta ti on prog ress with the NCU ba sed on an nu al re port ing by the NCU.
Ro les and res pon si bi li ti es may pe ri o di cally be re vi e wed. A first re vi ew shall take pla ce du ring the first an nu al me e ting

of the Par ti es.

B. Pro ject Pre pa rat ion Fa ci lity

1. De fi ni ti on and pur po se

A „Pro ject Pre pa rat ion Fa ci lity” pro vi des fi nan ci al sup port for the pre pa rat ion of the Fi nal Pro ject Pro po sals (e.g.
fe a si bi lity stu di es, en vi ron men tal im pact as sess ments, etc.).

2. Re qu est and app ro val pro ce du res

A re qu est for fi nan ci al sup port wit hin the Pro ject Pre pa rat ion Fa ci lity must be part of the Pro ject out li ne (cf. An nex 2,
Chap ter 2.1).

SDC or SECO shall as sess whet her the re qu es ted as sis tan ce for pro ject pre pa rat ion is su i tab le for fi nan ci al sup port.
The de ci si on on the pro vi si on for fi nan ci al sup port for the pro ject pre pa rat ion is part of the fi nal de ci si on by Swit zer -

land on the Pro ject out li ne.

3. Ma na ge ment of the Pro ject Pre pa rat ion Fa ci lity

The Intermediate Body of the Project Preparation Facility is the NCU.

4. Pro ject Pre pa rat ion Fa ci lity Ag re e ment

The Pro ject Pre pa rat ion Fa ci lity Ag re e ment shall be pre pa red and sig ned by the NCU on the Hun ga ri an side and by
SDC/SECO on the Swiss side. The con tent of the Pro ject Pre pa rat ion Fa ci lity Ag re e ment shall inc lu de i.a.:

– Ob jec ti ves of the Pro ject Pre pa rat ion Fa ci lity;
– Ro les and res pon si bi li ti es;
– De ta i led lis ting of costs eli gib le for fi nan cing;
– Co-fi nan cing;
– Au dit pro ce du res, mo ni tor ing and re port ing.

5. Co-fi nan cing

Fi nan ci al me ans pro vi ded by the Pro ject Pre pa rat ion Fa ci lity re qu i re a mi ni mum co-fi nan cing of 15% by the re ci pi ent
or any third party. The co-fi nan cing rate shall be de ter mi ned on a ca se-by-ca se ba sis.

C. Tech ni cal As sis tan ce Fund

1. De fi ni ti on and pur po se

A Tech ni cal As sis tan ce Fund may be es tab lis hed to cont ri bu te to some ad di ti o nal costs in cur red by Hun ga ry for the
ef fi ci ent and ef fec ti ve imp le men ta ti on of the Cont ri bu ti on.

2. Eli gib le costs

Costs in cur red by the Hun ga ri an aut ho ri ti es for the ma na ge ment, imp le men ta ti on, mo ni tor ing and cont rol of the Cont -
ri bu ti on are in ge ne ral not eli gib le for fi nan cing. Ho we ver, some costs in cur red by the Hun ga ri an aut ho ri ti es for tasks
per for med ad di ti o nally and exc lu si vely for the imp le men ta ti on of the Cont ri bu ti on are eli gib le for fi nan cing, if they be -
long to one of the fol lo wing ca te go ri es:
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a) Costs of the Com mit te es es tab lis hed in the fra me work of the Swiss–Hun ga ri an Co o pe ra ti on Pro gram me as de fi ned
in the Fra me work Ag re e ment;

b) Tra i ning for po ten ti al Exe cu ting Agen ci es with the ob jec ti ve to pre pa re them for the Swiss–Hun ga ri an Co o pe ra ti on 
Pro gram me;

c) Hi ring of con sul tants for the re vi ew of Pro ject pro po sals add res sed to the NCU and the pre pa rat ion of fi nan cing re -
qu ests to Swit zer land;

d) Hi ring of con sul tants for the mo ni tor ing and re vi ew of not only the Pro jects fi nan ced by the Cont ri bu ti on, but also
that of the ove rall Swiss–Hun ga ri an Co o pe ra ti on Pro gram me;

e) Au dits and on the spot checks of ope rat ions re la ted to the Cont ri bu ti on, whe re this re la tes to ac ti vi ti es abo ve and be -
y ond the nor mal ob li ga ti ons of Hun ga ry;

f) Pub li city me a su res re la ted to the Cont ri bu ti on;
g) Costs for the par ti ci pa ti on in me e tings with Swiss aut ho ri ti es held out si de of Hun ga ry;
h) Trans la ti on costs of the NCU and In ter me di a te Bo di es at the le vel of the ma na ge ment of the Swiss Cont ri bu ti on;
i) Ad di ti o nal equ ip ment, inc lu ding soft wa re, spe ci fi cally pro cu red for the imp le men ta ti on of the Cont ri bu ti on.

3. In ter me di a te Body for the Tech ni cal As sis tan ce Fund

The In ter me di a te Body of the Tech ni cal As sis tan ce Fund is the NCU.

4. Tech ni cal As sis tan ce Fund Ag re e ment

The Tech ni cal As sis tan ce Fund Ag re e ment shall be pre pa red and sig ned by the NCU on the Hun ga ri an side and by
SDC/SECO on the Swiss side. The con tent of the Tech ni cal As sis tan ce Fund Ag re e ment shall inc lu de in ter alia:

– Ob jec ti ves of the Tech ni cal As sis tan ce Fund;
– De ta i led lis ting of costs eli gib le for fi nan cing;
– Or ga ni sa ti o nal struc tu re, ro les and res pon si bi li ti es;
– Pro ce du res;
– Bud get and fi nan ci al plan ning;
– Au dit pro ce du res;
– Mo ni tor ing and ste e ring;
– Re port ing.

D. Scho lars hip Fund

1. De fi ni ti on and pur po se

A Scho lars hip Fund shall be es tab lis hed. It shall pro vi de fi nan cing for edu ca ti o nal and re se arch scho lars hips for Hun -
ga ri an stu dents and re se ar chers ad mit ted at hig her edu ca ti on and re se arch ins ti tu ti ons in Swit zer land.

Edu ca ti o nal scho lars hips shall en han ce the de ve lop ment of high qu a lity hu man re so ur ces, en co u ra ge net wor king and
ini ti a te co o pe ra ti on among yo ung aca de mics.

Re se arch scho lars hips shall pro mo te ex cel len ce in re se arch, al low outs tan ding per so nal achi e ve ments of ju ni or and
se ni or re se ar chers, sti mu la te net wor king and en han ce Swiss–Hun ga ri an re se arch co o pe ra ti on. Re se arch scho lars hips
may be lin ked to the cre a ti on of trans–na ti o nal te ams and jo int re se arch pro jects.

2. In ter me di a te Body for the Scho lars hip Fund

The Intermediate Body for the management of a Scholarship Fund is a Swiss institution.

3. Scho lars hip Fund Ag re e ment

The Scho lars hip Fund Ag re e ment shall be pre pa red by the In ter me di a te Body. It shall be sig ned by the NCU on the
Hun ga ri an side and by the SDC on the Swiss side. The con tent of the Scho lars hip Fund Ag re e ment shall inc lu de in ter
alia:

– Ob jec ti ves of the Scho lars hip Fund;
– De ta i led lis ting of costs eli gib le for fi nan cing;
– Or ga ni sa ti o nal struc tu re, ro les and res pon si bi li ti es;
– Pro ce du res;
– Bud get and fi nan ci al plan ning;
– Au dit pro ce du res;
– Mo ni tor ing and ste e ring;
– Re port ing.

4. Eli gib le costs

Eligible costs include scholarships costs such as displacement, living expenses, insurance, matriculation fees, specific
research and publication costs.
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A kibõvült Európai Unió gazdasági és társadalmi
egyenlõtlenségei csökkentését célzó, a Svájci

Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között
létrejött Svájci–Magyar Együttmûködési Program

végrehajtásáról  szóló

Keretmegállapodás

A Sváj ci Szö vet sé gi Ta nács (a továb biak ban „Svájc”)

és

Ma gyar or szág Kor má nya (a továb biak ban „Ma gyar or -
szág”)

a továb biak ban együt te sen „a Fe lek”

– fel is mer ve az Eu ró pai Unió (EU) ki bõ ví té sé nek fon -
tos sá gát az eu ró pai sta bi li tás és jó lét szem pont já ból;

– fi gye lem be véve a Svájc ál tal ta nú sí tott szo li da ri tást
az EU azon tö rek vé sé vel össz hang ban, hogy a gaz da sá gi
és szo ci á lis egyen lõt len sé ge ket csök kent se az EU te rü le -
tén;

– épít ve a Ma gyar or szág EU csat la ko zá sá hoz ve ze tõ
át ala ku lá si fo lya ma ta so rán a két or szág kö zött ki ala kult
si ke res együtt mû kö dés re;

– fi gye lem be véve a két or szág kö zöt ti ba rát sá gos kap -
cso la to kat;

– az zal az óhaj jal, hogy ezen kap cso la to kat, va la mint a
két or szág kö zöt ti gyü möl csö zõ együtt mû kö dést meg erõ -
sít sék;

– az zal a szán dék kal, hogy Ma gyar or szág to váb bi tár -
sa dal mi és gaz da sá gi fej lõ dé sét elõ se gít sék;

– te kin tet tel arra a tény re, hogy a Sváj ci Szö vet sé gi Ta -
nács az Eu ró pai Kö zös ség gel 2006. feb ru ár 27-én kö tött
Szán dék nyi lat ko za tá ban (a továb biak ban „Szán dék nyi lat -
ko zat”) ki fe jez te, hogy a ki bõ ví tett EU gaz da sá gi és
 társadalmi egyen lõt len sé ge i nek csök ken té sé hez
1 000 000 000 CHF (1 mil li árd CHF) nagy sá gú összeg gel
kí ván hoz zá já rul ni;

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

Értelmezõ rendelkezések

Ezen Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban, amennyi ben a szö -
veg kör nye zet más ként nem kí ván ja:

„Hoz zá já ru lás”: ezen Meg ál la po dás ér tel mé ben a Svájc
ál tal biz to sí tott, vissza nem té rí ten dõ pénz ügyi hoz zá já ru -
lás;

„Pro jekt”: ezen Meg ál la po dás ke re te in be lül va la mely
spe ci á lis pro jekt vagy prog ram vagy kö zös te vé keny ség.
Egy prog ram kom po nen sei a pro jek tek, me lye ket egy kö -
zös téma vagy kö zös cél ki tû zés kap csol össze.

„Kö te le zett ség vál la lás”: a Hoz zá já ru lás bi zo nyos
össze gé nek a Fe lek ál tal el fo ga dott, adott Pro jekt re tör té nõ 
al lo ká ci ó ja;

„Pro jekt Meg ál la po dás”: a Fe lek vagy szük ség sze rû en
to váb bi szer zõ dõ fe lek kö zött lét re jött, egy Pro jekt vég re -
haj tá sá ról  szóló meg ál la po dás;

„Nem ze ti Ko or di ná ci ós Egy ség” (NKE): Ma gyar or szá -
gon a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ko or di ná -
ci ó já ért fe le lõs egy ség;

„Köz re mû kö dõ szer ve zet”: a Pro jek tek vég re haj tá sát
vég zõ Pro jekt Vég re haj tók te kin te té ben bár mely, az NKE
fe le lõs sé ge alatt vagy az NKE ne vé ben el já ró köz- vagy
ma gán szfé rá ba tar to zó jogi sze mély;

„Pro jekt Vég re haj tó”: ezen Meg ál la po dás ér tel mé ben a
Fe lek ál tal el is mert és egy adott Pro jekt vég re haj tá sá val
meg bí zott bár mely ál la mi ha tó ság, bár mely köz- vagy ma -
gán tes tü let;

„Vég re haj tá si Meg ál la po dás”: az NKE és/vagy a Köz -
re mû kö dõ Szer ve zet és a Pro jekt Vég re haj tó kö zött, a Pro -
jekt vég re ha jtá sa cél já ból lét re jött meg ál la po dás;

„Pá lyá za ti Alap (Block Grant)”: egy vi lá go san meg ha -
tá ro zott cél ér de ké ben lét re ho zott, szer ve ze tek nek vagy
in téz mé nyek nek tá mo ga tást nyúj tó alap, mely el sõ sor ban
a több kis pro jek tet tar tal ma zó prog ra mok költ ség ha té -
kony ad mi niszt rá ci ó ját biz to sít ja;

„Pro jekt Elõ ké szí té si Alap”: a Vég le ges Pro jekt ja vas la -
tok ki dol go zá sá hoz pénz ügyi tá mo ga tást nyúj tó Alap;

„Tech ni kai Se gít ség nyúj tás Alap”: a ma gyar ha tó sá gok
ál tal já ru lé ko san és ki zá ró lag a Hoz zá já ru lás vég re haj tá sa
ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge ket fi nan szí ro zó Alap;

„Ösz tön díj Alap”: a sváj ci fel sõ fo kú in téz mé nyek be, il -
let ve ku ta tó in té ze tek be fel vé telt nyert ma gyar ta nu lók és
ku ta tók ösz tön dí ját fi nan szí ro zó Alap.

2. cikk

Célkitûzések

1. A Fe lek ál tal kö zö sen el fo ga dott Pro jek tek vég re haj -
tá sá val, va la mint a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog -
ram Szán dék nyi lat ko za tá ban és az 1. mel lék let ben fog lalt
Stra té gi ai Ke ret sza bá lyo zás sal össz hang ban, a Fe lek tá -
mo gat ják a gaz da sá gi és tár sa dal mi egyen lõt len sé gek
csök ken té sét.

2. Ezen Meg ál la po dás cél ja, hogy a Fe lek kö zöt ti
együtt mû kö dés ter ve zé sét és vég re haj tá sát sza bá lyok és
el já rá sok ke ret rend sze ré be fog lal ja.

3. cikk

A Hozzájárulás összege

1. Svájc vál lal ja, hogy a ki bõ ví tett Eu ró pai Uni ó ban a
gaz da sá gi és tár sa dal mi egyen lõt len sé gek csök ken té se ér -
de ké ben 130,738 mil lió (száz har minc mil lió-hét száz har -
minc nyolc ezer) sváj ci frank vissza nem té rí ten dõ Hoz zá já -
ru lást biz to sít Ma gyar or szág szá má ra, amely hez öt év kö -
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te le zett ség vál la lá si és tíz év ki fi ze té si idõ szak áll ren del -
ke zés re, a Hoz zá já ru lás Sváj ci Par la ment ben tör té nõ el fo -
ga dá sá nak dá tu má val, azaz 2007. jú ni us 14-vel kez dõ dõ -
en.

2. A 2. mel lék let 2. fe je ze té ben fog lal tak kal össz hang -
ban, Svájc a kö te le zett ség vál la lá si idõ szak be fe je zé se elõtt 
két hó na pig fo gad be vég le ges pro jekt ja vas la to kat.

3. A kö te le zett ség vál la lá si idõ sza kon túl a le nem kö -
tött for rá sok a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram
szá má ra nem hoz zá fér he tõk.

4. cikk

Hatály

Ezen Meg ál la po dás ren del ke zé sei olyan nem ze ti és
transz na ci o ná lis, Pro jekt Vég re haj tó ál tal vég re haj tott, a
Fe lek ál tal köl csö nö sen el fo ga dott Pro jek tek re vo nat koz -
nak, me lye ket Svájc fi nan szí roz, il let ve Svájc társ fi nan szí -
ro zó ként mul ti la te rá lis in téz mé nyek kel és más do no rok kal 
együt te sen fi nan szí roz.

5. cikk

A Hozzájárulás felhasználása

1. A Hoz zá já ru lást az alább fel so rolt bár mely fi nan szí -
ro zá si for má ban a Pro jek tek pénz ügyi tá mo ga tá sá ra kell
for dí ta ni:

a) Pénz ügyi tá mo ga tás [be le ért ve vissza nem té rí ten dõ
tá mo ga tás (grant), hi tel ke re tek, ga ran cia rend sze rek, tõ ke -
ré sze se dé sek (equ ity par ti ci pa ti ons), köl csö nök és tech ni -
kai se gít ség nyúj tás]

b) Pá lyá za ti Alap
c) Pro jekt Elõ ké szí té si Alap
d) Tech ni kai Se gít ség nyúj tá si Alap
e) Ösz tön dí jak

2. A Hoz zá já ru lást az 1. mel lék let ben meg fo gal ma zott
Stra té gi ai Ke ret sza bá lyo zás ban fog lalt cél ki tû zé sek kel,
irány el vek kel, stra té gi ák kal, föld raj zi és te ma ti kai pri o ri -
tá si te rü le tek kel össz hang ban kell fel hasz nál ni.

3. A Hoz zá já ru lás 5%-át Svájc ezen Meg ál la po dás ad -
mi niszt ra tív költ sé ge i nek fe de zé sé re hasz nál ja fel. Ezen
költ sé gek ma guk ba fog lal ják, töb bek kö zött, az al kal ma -
zot tak és ta nács adók ki adá sa it, az ad mi niszt rá ci ós inf ra -
struk tú rát, az el len õr zõ lá to ga tá sok, a mo ni tor ing, va la -
mint az ér té ke lés költ sé ge it.

4. A vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ként nyúj tott Hoz -
zá já ru lás nem ha lad hat ja meg a tel jes el szá mol ha tó költ ség 
60%-át, ki vé ve azon Pro jek tek ese té ben, ame lyek költ ség -
ve té si jut ta tás for má já ban ki egé szí tõ tá mo ga tást kap nak
nem ze ti, re gi o ná lis vagy he lyi ha tó sá gok tól, amely eset -

ben a Hoz zá já ru lás nem ha lad hat ja meg a tel jes el szá mol -
ha tó költ ség 85%-át. A Hoz zá já ru lás ból tel jes mér ték ben
fi nan szí roz ha tók: az in téz mény fej lesz tés és tech ni kai se -
gít ség nyúj tás Pro jek tek, nem kor mány za ti szer ve ze tek ál -
tal vég re haj tott Pro jek tek, va la mint a ma gán szek tort tá mo -
ga tó pénz ügyi se gít ség nyúj tás [hi tel ke re tek, ga ran ci ák, tõ -
ke ré sze se dés és adós ság át vál la lás (debt par ti ci pa ti ons)].

5. A kö vet ke zõ költ sé gek nem el szá mol ha tók: a Pro -
jekt kö te le zett ség vál la lá si idõ szak el in du lá sa elõtt fel me -
rült költ sé gek, hi tel ka ma tok (in ter est on debt), föld vá sár -
lás, a Ma gyar Kor mány zat sze mé lyi költ sé gei, va la mint
ezen Meg ál la po dás 7. cik ké ben fog lalt vi sza té rít he tõ
HÉA.

6. cikk

Koordináció és Eljárások

1. An nak ér de ké ben, hogy a Pro jek tek a le he tõ leg ered -
mé nyeseb bek le gye nek, és hogy a pár hu za mos fi nan szí ro -
zás, va la mint az át fe dés a struk tu rá lis és/vagy a ko hé zi ós
ala pok ból, il let ve bár mely más tá mo ga tá si alap ból fi nan -
szí ro zott pro jek tek kel el ke rül he tõ le gyen, a Fe lek nek biz -
to sí ta ni uk kell a ha té kony együtt mû kö dést és az erre vo -
nat ko zó bár mi lyen in for má ci ót meg kell osz ta ni uk egy -
más sal.

2. A Fe lek kö zöt ti le ve le zést, be le ért ve a je len té se ket
és a Pro jekt do ku men tá ci ót, an go lul kell meg fo gal maz ni.

3. Ál ta lá nos sza bály, hogy min den egyes Pro jekt re Pro -
jekt Meg ál la po dást kell köt ni, amely meg ha tá roz za a
pénz ügyi se gít ség nyúj tás ra vo nat ko zó fel té te le ket és kö -
rül mé nye ket, va la mint a részt ve võ fe lek re vo nat ko zó fel -
ada to kat és kö te le zett sé ge ket.

4. A Hoz zá já ru lás ból fi nan szí ro zan dó Pro jek tek meg -
ha tá ro zá sá ért Ma gyar or szág a fe le lõs. Svájc Pro jek tek fi -
nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot te het Ma gyar or szág
szá má ra, be le ért ve a mul ti la te rá lis, nem ze ti vagy transz na -
ci o ná lis in téz mé nyek Pro jekt je it. A 2. mel lék let a Pro jek -
tek ki vá lasz tá sá ra és vég re haj tá sá ra, a 3. mel lék let a Pá lyá -
za ti Ala pok ra, a Pro jekt Elõ ké szí té si Alap ra, a Tech ni kai
Se gít ség nyúj tá si Alap ra, va la mint az Ösz tön díj Alap ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat és el já rá so kat ha tá roz za meg.

5. Min den Pro jekt hez szük sé ges Ma gyar or szág tá mo -
ga tá sa és Svájc jó vá ha gyá sa. A 2. mel lék let ben elõ ír tak -
nak meg fele lõen, a Fe lek ki emelt fon tos ság gal ke ze lik a
Pro jek tek és a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram
vo nat ko zá sá ban a mo ni tor in got, az ér té ke lést, va la mint a
pénz ügyi el len õr zést. Svájc meg íté lé sé nek alap ján, Svájc,
vagy bár mely, Svájc ne vé ben el já ró meg bí zott har ma dik
fél, jo go sult a Hoz zá já ru lás ból fi nan szí ro zott Pro jek tek
vég re haj tá sá val kap cso la tos te vé keny sé gek és el já rá sok
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lá to ga tá sát, mo ni tor ing ját, át te kin té sét, pénz ügyi el len õr -
zé sét és ér té ke lé sét el vé gez ni. Ma gyar or szág ren del ke zés -
re bo csát min den igé nyelt és hasz nos in for má ci ót, és min -
den lé pést meg tesz vagy ki vált ja an nak meg té te lét a meg -
bí za tá sok si ke res el vég zé se ér de ké ben.

6. Ezen Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg,
Ma gyar or szág egy el kü lö ní tett fo lyó szám lát hoz lét re a
Ma gyar Ál lam kincs tár nál, mely szám lá ra el he lye zik a
Sváj ci Hoz zá já ru lás ból ér ke zõ ala po kat. Ezen Meg ál la po -
dás 5. cik ké nek 3. be kez dé sé ben em lí tett sváj ci ad mi niszt -
rá ci ós költ sé gek nem ezen a szám lán ke ze len dõk. A fel hal -
mo zó dott net tó ka mat ról Svájc éven te je len tést kap.

7. A ki fi ze té si el já rá so kat a Meg ál la po dás 2. mel lék le -
té nek 4. fe je ze te tar tal maz za.

7. cikk

Hozzáadottérték-adó és egyéb adók,
valamint díjak

1. Hoz zá adott ér ték-adó (HÉA) ab ban és csak ab ban az
eset ben te kint he tõ el szá mol ha tó költ ség nek, ha az köz vet -
le nül és fel tét le nül a Pro jekt Vég re haj tót ter he li. A vissza -
té rít he tõ HÉA nem mi nõ sül tá mo gat ha tó nak ak kor sem, ha 
azt a Pro jekt Vég re haj tó vagy a vég sõ ked vez mé nye zett
tény le ge sen nem té rí tet ték vissza.

2. Egyéb já ru lé kok, adók vagy dí jak, el sõ sor ban a köz -
vet len adók és a fi ze té sek re és mun ka bé rek re ter helt tár sa -
da lom biz to sí tá si hoz zá já ru lá sok ab ban és csak ab ban az
eset ben te kint he tõk el szá mol ha tó költ ség nek, ha azok köz -
vet le nül és fel tét le nül a Pro jekt Vég re haj tót ter he lik.

8. cikk

Éves ülések és Jelentések

1. A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ha té -
kony vég re haj tá sa biz to sí tá sá nak cél já ból a Fe lek meg -
egyez nek az éves ülé sek meg tar tá sá ban. Az elsõ ülést ezen 
Meg ál la po dás al kal ma zá sá nak meg kez dé sé tõl szá mí tott
egy éven be lül meg kell tar ta ni.

2. Ma gyar or szág Svájc cal együtt mû köd ve szer ve zi
meg az ülé se ket. Az ülé sek elõtt egy hó nap pal a NKE el ké -
szí ti az éves je len tést. En nek tar tal ma el sõ sor ban, de nem
ki zá ró la go san a 2. mel lék let ben fog lal ta kat tar tal maz za.

3. Ezen Meg ál la po dás ke re té ben tör té nõ vég sõ ki fi ze -
tés al kal má val Ma gyar or szág a Meg ál la po dás célkitûzé -
seinek tel je sí té sét ér té ke lõ vég sõ je len tést, va la mint a Pro -
jek tek pénz ügyi el len õr zé sén ala pu ló, a Hoz zá já ru lás fel -
hasz ná lá sá ról  szóló vég sõ pénz ügyi je len tést nyújt be
Svájc ré szé re.

9. cikk

Hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

1. Ma gyar or szág fel ha tal maz za a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök sé get, mint Nem ze ti Ko or di ná ci ós Egy sé get, hogy
a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram kap csán a ne -
vé ben el jár jon. Ma gyar or szá gon a Hoz zá já ru lás irá nyí tá -
sá nak tel jes körû fe le lõs sé ge az NKE-t ter he li, be le ért ve a
pénz ügyi fel ügye le tet és el len õr zést is.

2. Svájc fel ha tal maz za:
a Szö vet sé gi Kül ügy mi nisz té ri u mot, amely a Sváj ci

Fej lesz té si és Együtt mû kö dé si Ügy nök sé gen (SFEÜ) ke -
resz tül jár el

és
a Szö vet sé gi Gaz da sá gi Mi nisz té ri u mot, amely a Gaz -

da sá gi Ál lam tit kár sá gon (GÁ) ke resz tül jár el,
hogy kép vi se le té ben a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si
Prog ram vég re ha jtá sa te kin te té ben el jár jon.

A két in téz mény kö zött a Pro jek tek el osz tá sa az in téz -
mé nyek ha tás kö ré nek meg fele lõen tör té nik.

3. Az NKE szá má ra a Hoz zá já ru lás ra vo nat ko zó hi va -
ta los in for má ci ó val kap cso lat ban a Sváj ci Nagy kö vet ség a
kap cso lat tar tó pont. Az ille té kes ha tó sá gok kö zöt ti napi
kom mu ni ká ció köz vet le nül tör té nik.

10. cikk

Közös érdekû ügyek

A Fe lek kö zös ér de kû ügy nek te kin tik a kor rup ció el le ni 
küz del met, amely ve szé lyez te ti a fe le lõs ség tel jes kor -
mány zást, a fej lesz tés hez szük sé ges for rá sok meg fe le lõ
fel hasz ná lá sát, va la mint az ár és mi nõ ség ala pú tisz tes sé -
ges és nyílt ver senyt. En nek kö vet kez té ben a Fe lek ki je -
len tik azon szán dé ku kat, hogy kö zös erõ fe szí tés sel lép nek
fel a kor rup ció el le ni küz de lem ben és ezen Meg ál la po dás
ke re te in be lül, il let ve a Meg ál la po dás vég re haj tá sa alatt
ér vé nyes fel ha tal ma zás vagy szer zõ dés el nye ré sé nek ér de -
ké ben, köz vet le nül vagy köz vet ve, bár mely sze mély nek
tett vagy fel aján lott bár mely aján lat, aján dék, pénz összeg,
ju ta lom, vagy bár mi lyen jel le gû ked vez mény tör vénytelen 
cse le ke det nek és kor rupt gya kor lat nak mi nõ sül. Bár mely
ilyen jel le gû cse le ke det elég sé ges okot ké pez het ezen
Meg ál la po dás, a szó ban for gó Pro jekt Meg ál la po dás, a
köz be szer zés vagy ered mény be fe je zé sé hez vagy ér vény -
te le ní té sé hez, vagy a vo nat ko zó jog sza bá lyok ál tal meg ha -
tá ro zott bár mely kor rek ci ós in téz ke dés al kal ma zá sá ra.

11. cikk

Záró rendelkezések

1. Az 1., 2. és 3. mel lék let ezen Meg ál la po dás szer ves
ré szét ké pe zik.
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2. Ezen Meg ál la po dás al kal ma zá sa so rán fel me rü lõ
bár mi lyen vi tát dip lo má ci ai esz kö zök kel kell meg ol da ni.

3. Ezen Meg ál la po dás bár mely mó do sí tá sa írás ban, a Fe -
lek köl csö nös meg egye zé sé vel, és vo nat ko zó el já rá suk nak
meg fele lõen tör té nik. A Meg ál la po dás 1., 2. és 3. mel lék le té -
nek bár mely mó do sí tá sa írás ban, a 9. cikk ben em lí tett ille té -
kes ha tó sá gok köl csö nös meg egye zé sé vel tör té nik.

4. A Meg ál la po dás bár me lyik Fél erre vo nat ko zó írá sos 
be je len té se alap ján a be je len tést köve tõen hat hó nap pal
meg szû nik. Eb ben az eset ben, a Meg ál la po dás ren del ke zé -
sei to vább ra is al kal ma zan dók a Meg ál la po dás fel bon tá sa
elõtt meg kö tött Pro jekt Meg ál la po dá sok ra. A Fe lek köl -
csö nös meg egye zés sel dön te nek a Meg ál la po dás meg -
szün te té sé nek to váb bi kö vet kez mé nye i rõl.

5. Ezen Meg ál la po dás a Fe lek vo nat ko zó jó vá ha gyá si
el já rá sá nak be fe je zé sé rõl  szóló ér te sí tés nap ján lép ha tály -
ba. A Meg ál la po dás egy öt évre  szóló kötelezettségvál -

lalási és egy tíz évre  szóló ki fi ze té si idõ szak ra ter jed ki.
 A Me gál la po dás ér vény ben van a Meg ál la po dás cél ki tû zé -
sei tel je sí té sét ér té ke lõ vég sõ je len tés Ma gyar or szág ál tal
tör té nõ be nyúj tá sá ig, a 8. cikk 3. be kez dé sé ben fog lal tak -
nak meg fele lõen. A kö te le zett ség vál la lá si idõ szak a
3. cikk 1. be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen kez dõ -
dik. Ab ban az eset ben, amennyi ben a kö te le zett ség vál la lá -
si idõ szak ezen Meg ál la po dás hatályba lépése elõtt meg -
kez dõ dik, a Fe lek a Meg ál la po dást már an nak az alá írá sá -
nak nap já tól ide ig le ne sen al kal maz zák.

Kelt Bern ben, 2007. de cem ber 20-án, an gol nyel ven,
két ere de ti pél dány ban.

A Sváj ci Szö vet sé gi Ta nács A Ma gyar Kor mány

 ré szé rõl ré szé rõl

1. melléklet

A Svájci–Magyar Együttmûködési Program Stratégiai Keretszabályozása

Je len Stra té gi ai Ke ret sza bá lyo zás szer ves ré sze a Sváj ci Szö vet sé gi Ta nács és a Ma gyar Kor mány kö zött lét re jött, a
Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram vég re haj tá sá ról  szóló ke ret egyez mény nek. A Stra té gi ai Ke ret sza bá lyo zás
meg ha tá roz za a cél ki tû zé se ket, irány el ve ket, stra té gi á kat, föld raj zi és te ma ti kus fó kuszt, va la mint az in di ka tív pénz ügyi
al lo ká ci ó kat.

1. Cél ki tû zé sek

A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram két cél ki tû zést kö vet:
– Ma gyar or szág és a ki bõ ví tett Eu ró pai Unió (EU) fej let tebb ál la mai kö zöt ti gaz da sá gi és tár sa dal mi egyen lõt len sé -

gek csök ken té se; és
– Ma gyar or szá gon be lül a di na mi ku san fej lõ dõ vá ro si köz pon tok és a struk tu rá li san gyen ge pe ri fe ri kus ré gi ók kö zöt -

ti gaz da sá gi és tár sa dal mi egyen lõt len sé gek csök ken té se.
A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram nem ze ti és transz na ci o ná lis pro jek te ket tar tal maz, me lyek fenn tart ha tó,

gaz da sá gi lag és tár sa dal mi lag ki egyen sú lyo zott fej lõ dést biz to sí ta nak.
A Sváj ci Hoz zá já ru lás vég re haj tá si idõ sza ká nak be fe je zé se felé kö ze led ve mind két fél kö zö sen dönt het a Sváj ci–Ma -

gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ál tal el ért ered mé nyek át fo gó ér té ke lé sé rõl.

2. Irány el vek

A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dést az aláb bi irány el vek sza bá lyoz zák:
Át lát ha tó ság. Át lát ha tó ság és nyi tott ság min den együtt mû kö dé si te vé keny ség kul csa és min den szin ten kö te le zõ. Az

át lát ha tó ság fel té te lé nek tel je sü lé sét ki emelt fi gye lem mel kell kí sér ni a pro jekt ki vá lasz tás, a szer zõ dés oda íté lé se és a
pénz ügyi me nedzs ment ese té ben.

Tár sa dal mi in teg rá ció. Az együtt mû kö dé si te vé keny sé gek cél ja, hogy a tár sa dal mi lag és gaz da sá gi lag hát rá nyos hely -
zet ben lévõ sze mé lyek és cso por tok ré sze sül je nek a fej lõ dés le he tõ sé ge i bõl és elõ nye i bõl.

Egyen lõ esé lyek és jo gok. Az együtt mû kö dé si te vé keny sé gek cél ja, hogy a nõk és a fér fi ak le he tõ sé ge it egy aránt ki bõ -
vít sék, an nak ér de ké ben, hogy jo ga i kat egyen lõ mér ték ben gya ko rol has sák ne me ken ala pu ló meg kü lön böz te tés nél kül.

Kör nye zet fenn tart ha tó sá ga. Az együtt mû kö dé si te vé keny sé gek cél ja a kör nye zet fenn tart ha tó sá gát biz to sí tó elõ -
írásoknak való meg fe le lés.

A részt ve võk el kö te le zett sé ge. A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ban részt vevõ va la mennyi in té zet és dön -
tés ho zó el kö te le zett az el fo ga dott pro jek tek ha té kony és ered mé nyes vég re ha jtá sá ra.



Szub szi di a ri tás és de cent ra li zá ció. Az együtt mû kö dé si te vé keny sé gek tö re ked nek a szub szi di a ri tás és a de cent ra li zá -
ció irány el vek figye lembevételére, el sõ sor ban a te le pü lé si és a re gi o ná lis szin tet érin tõ pro jek tek ese té ben.

3. Stra té gi ák

3.1. Fõ stra té gi ai meg fon to lá sok

A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ré sze egy át fo gó nem ze ti fej lesz té si terv nek, amely az EU struk tu rá lis és
ko hé zi ós alap ja it, va la mint az EGT és Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mu so kat fog lal ja ma gá ban. A Sváj ci Hoz zá já ru -
lás ezen prog ra mok ki egé szí té sét és olyan pro jek tek fi nan szí ro zá sát cé loz za, ame lyek nem, vagy csak rész ben ré sze sül -
nek más pénz ügyi for rá sok ból.

A fõ stra té gi ai meg fon to lá sok a kö vet ke zõk:

a) Fó kusz. A Sváj ci Szö vet sé gi Ta nács és az Eu ró pai Unió Ta ná csa kö zött lét re jött Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás a
Hoz zá já ru lás sal kap cso la to san négy irány mu ta tást ha tá roz meg a fi nan szí ro zá si te rü le tek te kin te té ben:

– Biz ton ság, sta bi li tás, re for mok

– Kör nye zet és inf ra struk tú ra

– A ma gán szek tor ösz tön zé se

– Hu mán erõ for rás- és tár sa da lom fej lesz tés

Ezen irány mu ta tá sok, va la mint a kap cso ló dó pri o ri tá si te rü le tek az együtt mû kö dés szé les alap já ul szol gál nak. Ki -
emelt fon tos sá gú ak a ha té kony sá gi és ered mé nyes sé gi meg fon to lá sok, va la mint az el ér he tõ for rá sok op ti má lis al lo ká ci ó -
ja és fel hasz ná lá sa. En nek ér tel mé ben a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram nak ha tá ro zott, a kö vet ke zõ meg fon to -
lá sok ál tal irá nyí tott stra té gi ai hoz zá ál lás sal kell ren del kez nie:

– Ma xi mum nyolc pri o ri tá si te rü let re tör té nõ össz pon to sí tás, amely te rü le tek re a Hoz zá já ru lás leg alább 70%-t kell
for dí ta ni (te ma ti kai össz pon to sí tás). A pri o ri tá si te rü le tek ki vá lasz tá sa a szük sé ges igé nyek sze rint, spe ci á lis sváj ci
know-how figye lembe véte lével tör té nik.

– Föld raj zi össz pon to sí tás két pe ri fé ri kus és ke vés bé fej lett ré gi ó ra (NUTSII), amely ré gi ók ra a Hoz zá já ru lás leg -
alább 40%-át kell for dí ta ni (föld raj zi össz pon to sí tás).

– Össz pon to sí tás vi szony lag kis szá mú pro jek tek re.

b) Prog ram szem lé let. Egy prog ram kom po nens pro jek tek bõl áll, me lye ket egy kö zös téma vagy kö zös cél ki tû zé sek
kap csol nak össze. Ez a fel fo gás va ló sul meg azon pri o ri tá si te rü le tek ese té ben, me lye ket a kö vet ke zõ tu laj don sá gok kö -
zül több is jel le mez: nagy pénz ügyi kö te le zett ség vál la lás; kü lön bö zõ szin tek össze kap cso lá sa (nem ze ti, re gi o ná lis, he -
lyi); részt ve võk vál to za tos sá ga; hoz zá já ru lás a kü lön bö zõ po li ti kák te rü le tén tör té nõ fej lesz tés meg va ló sí tá sá hoz; je len -
tõs hoz zá já ru lás a ka pa ci tás nö ve lés meg va ló sí tá sá hoz; va la mint egy kö zös sza bály zat és el já rás rend al kal ma zá sa. A
prog ram szem lé let mód ja ma gá ban fog lal ja az egyes pro jek tek re de le gált dön tés ho zói ha tal mat. Prog ram szin ten a kö vet -
ke zõ szem lé let mód ér vé nye sül: a pri o ri tá si te rü let kez de ti ér té ke lé se; a cél ki tû zé sek meg ha tá ro zá sa; irány el vek és költ -
ség ve tés; prog ram vég re haj tá si terv; és egy szek tor mo ni tor ing és ér té ke lé si kon cep ció. A ha té kony ság és ered mé nyes -
ség biz to sí tá sá nak cél já ból, ál ta lá ban egy adott prog ram hoz való hoz zá já ru lás össze ge mi ni mum 4 mil lió sváj ci frank.

c) Egye di pro jekt szem lé let. Egye di pro jekt szem lé le tet kell al kal maz ni azon pri o ri tá si te rü let ese té ben, amely ben ön -
ál ló pro jek tek vég re haj tá sa tör té nik. A ha té kony ság és ered mé nyes ség biz to sí tá sá nak cél já ból, ál ta lá ban az egye di pro -
jekt mód sze re alá tar to zó egyes pro jek tek hez való hoz zá já ru lás össze ge mi ni mum 1 mil lió sváj ci frank. Ma ga sabb mi ni -
má lis pénz összeg meg ha tá roz ha tó (lásd je len mel lék let 5. fe je zet). A Pá lyá za ti Alap fi nan szí ro zás egy le het sé ges esz köz
a ki sebb pro jek tek meg va ló sí tá sá ra (lásd 3. mel lék let).

d) Transz na ci o ná lis pro jek tek. A hoz zá já ru lás transz na ci o ná lis pro jek tek fi nan szí ro zá sá ra is fel hasz nál ha tó.

e) Part ne rek és ked vez mé nye zet tek. A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ke re té ben a part ne rek és ked vez mé -
nye zet tek az ál la mi és ma gán szek tor, a nem kor mány za ti szer ve ze tek, va la mint más ci vil tár sa dal mi szer ve zet bõl ér kez -
nek.

f) Part ner ség. A sváj ci és ma gyar part ne rek kö zött ki ala ku ló part ner sé gi vi szony gaz da gí tó elme a Sváj ci–Ma gyar
Együtt mû kö dé si Prog ram nak. A prog ram el sõ sor ban azon pri o ri tá si te rü le te ken ösz tön zi az Együtt mû kö dést és part ner -
sé get, mely te rü le te ken Svájc ki emel ke dõ ta pasz ta la ta, know-how-ja és tech no ló gi á ja ki emelt hoz zá já ru lást nyújt hat.

g) Ru gal mas ság. An nak ér de ké ben, hogy a ru gal mas ság elve és a fel me rü lõ le he tõ sé gek re való re a gá lás esé lye tel je -
sül jön, kez det ben a Hoz zá já ru lás mind össze 80%-át kell a ki emelt pri o ri tá si te rü le tek re és spe ci á lis té te lek re for dí ta ni. A
Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram kez de té tõl szá mí tott két éven be lül, egy át te kin tés ér té ke li a te ma ti kus és föld -
raj zi pri o ri tá so kat, meg egye zés sze rint át cso por to sít ja a kez de ti ke ret össze ge ket, és meg ha tá roz za a Hoz zá já ru lás még
nem al lo kált ré szé re vo nat ko zó pri o ri tá so kat.
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h) Lát ha tó ság. A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dés a sváj ci és a ma gyar pol gá rok szá má ra meg fele lõen is mer te tett
prog ram, és ezt a szem pon tot a pro jek tek ki vá lasz tá sá nál és vég re haj tá sá nál figye lembe kell ven ni. Mind két fél vál lal ja,
hogy pro ak tív tá jé koz ta tást nyújt az együtt mû kö dé sük rõl.

3.2. Vég re haj tá si Stra té gi ák
a) A pro jek tek meg ha tá ro zá sa. A pro jekt meg ha tá ro zás je len tõs ha tás sal van a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog -

ram mi nõ sé gé re. A Hoz zá já ru lás ból fi nan szí ro zan dó pro jek tek meg ha tá ro zá sá ért Ma gyar or szág a fe le lõs. Svájc pro jekt -
ja vas la to kat ajánl hat Ma gyar or szág nak.

b) A pro jekt ki vá lasz tá si kri té ri u mok meg ál la pí tá sa. A pro jekt ki vá lasz tás meg ha tá ro zott kri té ri um rend szer alap ján
tör té nik. Ál ta lá nos ki vá lasz tá si kri té ri u mok közé tar toz nak az aláb bi ak:

– A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram cél ki tû zé se i vel való össz hang;
– A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram je len mel lék let 2. fe je ze té ben meg ha tá ro zott irány el ve i nek el fo ga dá sa;
– Je len mel lék let 3.1. fe je ze té ben meg ha tá ro zott stra té gi ai meg fon to lá sok el fo ga dá sa;
– Kap cso ló dás a Nem ze ti Fej lesz té si Terv hez és, amennyi ben le het sé ges, a Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia Ke ret prog -

ram hoz és a meg fe le lõ Ope ra tív Prog ram(ok)hoz;
– In no vá ció és/vagy olyan új meg ol dá sok ki ala kí tá sá nak le he tõ sé ge, me lye ket a ké sõb bi ek ben szé les kör ben le het al -

kal maz ni (pi lot – pro jek tek);
– A Vég re haj tó Ügy nök ség ka pa ci tá sa;
– Mul tip li ká tor ha tás (to váb bi for rá sok mo bi li zá ci ó ja);
– Az adott idõ tar tam ban tör té nõ meg va ló sít ha tó ság; és
– Az ered mé nyek fenn tart ha tó sá ga.
Az egyes pri o ri tá si te rü le tek re vo nat ko zó an spe ci fi kus ki vá lasz tá si kri té ri u mok is meg fo gal maz ha tók a Sváj ci–Ma -

gyar Együtt mû kö dé si Prog ram vég re haj tá sá nak meg kez dé se elõtt.
c) A pro jekt ter ve zés tá mo ga tá sa. A pro jekt-elõ ké szí tés és a rész le tes pro jekt ter ve zés ki ma gas ló fon tos sá gú a pro jekt -

vég re haj tás ha té kony sá ga és ered mé nyes sé ge szem pont já ból. Ma gyar or szág ké ré sé re vagy Svájc ja vas la tá ra elõ ké szí té si 
tá mo ga tás igé nyel he tõ, me lyet a Pro jekt Elõ ké szí té si Alap ból (lásd 3. mel lék let) kell fi nan szí roz ni. Amennyi ben nem áll
ren del ke zés re ele gen dõ összeg a Pro jekt Elõ ké szí té si Alap ban, Ma gyar or szág ké ré sé re a meg fe le lõ pri o ri tá si te rü let rõl,
il let ve a Hoz zá já ru lás még nem al lo kált ré szé bõl az összeg át cso por to sít ha tó a Pro jekt Elõ ké szí té si Alap ba.

d) A vég re haj tá si ka pa ci tá sok nö ve lé se. A si ke res pro jekt-vég re haj tás a vég re haj tó és a mo ni tor ing szer ve ze tek ka pa -
ci tá sá tól függ. Amennyi ben szük sé ges, Ma gyar or szág ké ré sé re vagy Svájc aján lá sá ra ka pa ci tás nö ve lés (szer ve ze ti fej -
lesz tés, tra i ning, kész ség-fej lesz tés) igé nyel he tõ, me lyet a Hoz zá já ru lás a pro jekt fi nan szí ro zás szer ves ré sze ként ke zel.

4. Te rü le ti kon cent rá ció

A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram leg alább 40%-át kell az Észak-Ma gyar or szág és az Észak-Al föld ré gi ók -
ra for dí ta ni. Az észak-ma gyar or szá gi ré gi ó ban fek võ Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye, va la mint az észak-al föl di ré gi ó ban 
fek võ Haj dú-Bi har és Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyék te rü le tén vég re haj tás ra ke rü lõ prog ra mok és pro jek tek ki e mel ten 
ke ze len dõk.

5. Te ma ti kus kon cent rá ció és in di ka tív ke ret össze gek

A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ra az aláb bi te ma ti kus kon cent rá ció és in di ka tív ke ret össze gek vo nat koz -
nak:

1. Biz ton ság, Sta bi li tás, Re for mok

No. Pri o ri tá si te rü le tek Szem lé let, cél ki tû zé sek és tá mo gat ha tó pro jek tek In di ka tív ke ret összeg

1. Re gi o ná lis fej lesz té si
kez de mé nye zé sek
pe ri fé ri kus és hát rá nyos
hely ze tû régiókban

Két cél ki tû zést tar tal ma zó prog ramszem lé let
1. Cél ki tû zés
A de cent ra li zált szer ke ze tek meg erõ sí té se, va la mint a
mik ro-ré gi ók és a te le pü lé sek fej lõ dé sé nek
tá mo ga tá sa a föld raj zi összpontosítású prioritási
területeken.

15 mil lió CHF össze gig
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A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
– A re gi o ná lis és/vagy mik ro-re gi o ná lis fej lesz té si

ter vek át te kin té se és fej lesz té se a fej lesz tés
va la mennyi érin tett jé nek be vo ná sá val

– Ka pa ci tás nö ve lés a köz igaz ga tás ban, le he tõ ség
sze rint mik ro-re gi o ná lis szin ten a nem ze ti
de cent ra li zá ci ós kon cep ció alap ján

– Ki sebb pro jek tek a köz igaz ga tás ban (be le ért ve a
me gyék kö zöt ti, a he lyi ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dést ösz tön zõ pro jek te ket), ame lyek
fi nan szí ro zá sa egy re gi o ná lis alap ból tör té nik
(fej lesz té si alap) és cél juk a jobb szolgáltatás
és/vagy infrastruktúra biztosítása az oktatás, a
szociális szolgáltatások, kultúra, stb. területén

– A ter ve zé si ka pa ci tá sok nö ve lé se re gi o ná lis,
mik ro-re gi o ná lis, va la mint te le pü lé si szin ten olyan
pro jek tek ér de ké ben, me lyek EU-s vagy nem ze ti
for rá sok ból tá mo gat ha tók

– Pá lyá za ti Alap a civil társadalom kis projektjei
részére

2. Cél ki tû zés
A he lyi po ten ci á lon ala pu ló he lyi fog lal koz ta tá si
le he tõ sé gek szé le sí té se a föld raj zi szem pont ból
pri o ri tást él ve zõ (föld raj zi összpontosítás) területeken

A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
– Mun ka erõ pi ac ori en tált kép zés és szak kép zés
– Tu riz mus ter ve zés re gi o ná lis és me gyei szin ten
– Az ide gen for gal mi po ten ci ál mo bi li zá lá sa,

el sõ sor ban az egész ség, az öko tu riz mus, a
ke rék pá ro zás, kul tu rá lis örök ség, stb. te rü le tén

– A tu riz mus hoz kapcsolódó infrastruktúra
kialakítása vagy helyreállítása

2. Ter mé sze ti ka taszt ró fák
meg elõ zé se és ke ze lé se

Prog ramszem lé let a kö vet ke zõ cél ki tû zés sel
Az ár víz ke ze lés meg erõ sí té se a ma gyar or szá gi
Felsõ-Tisza vidéken

2 mil lió CHF össze gig

A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
– Koc ká zat ér té ke lé sek
– A ka taszt ró fák el ke rü lé sé re irá nyu ló be fek te té sek

és in téz ke dé sek ter ve zé se
– Az ár víz véd ele mért fe le lõs ha tó sá gok ka pa ci tás

növelése és a kapcsolatok kialakítása

2. Kör nye zet és inf ra struk tú ra

No. Pri o ri tá si te rü le tek Szem lé let, cél ki tû zé sek és tá mo gat ha tó pro jek tek In di ka tív ke ret összeg

3. Az alapinf ra struk tú ra
ja ví tá sa/hely re ál lí tá sa és
mo der ni zá ci ó ja, va la mint
a kör nye zet fejlesztése

Két cél ki tû zést tar tal ma zó egye di pro jekt szem lé let
Az erre a te ma ti kus kon cent rá ci ó jú te rü let re
el kü lö ní tett összeg mi ni mum 30%-át a föld raj zi
pri o ri tá si te rü le te ken vég re haj tan dó projektekre kell
allokálni.

30 mil lió CHF össze gig
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1. Cél ki tû zés:
A te le pü lé si inf ra struk tú ra szol gál ta tá sok fej lesz té se
az élet mi nõ ség ja ví tá sa és a gaz da sá gi fej lõ dés
elõ se gí té se ér de ké ben.2

A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
Egyen ként leg alább 5 mil lió CHF ér té kû pro jek tek az
aláb bi te rü le te ken:
– A te le pü lé si víz el lá tá si inf ra struk tú ra, va la mint a

víz ter me lés és el osz tá si rend szer fenn tart ha tó
irá nyí tá sa

– Hul la dék gaz dál ko dás: Te le pü lé si szilárd hulladék-
és veszélyes anyag-gazdálkodás

2. Cél ki tû zés
A köz szfé rá ba tar to zó kör nye ze ti mo ni tor ing
ka pa ci tá sok erõ sí té se a kör nye zet szennye zés
csök ken té se, az élet szín vo nal ja ví tá sa, va la mint a
fenn tart ha tó gaz da sá gi fej lõ dés elõ se gí té se ér de ké ben.
A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
Egyen ként leg alább 5 mil lió CHF ér té kû pro jek tek az
aláb bi te rü le te ken:
– A kör nye ze ti mo ni tor ing rendszerek korszerûsítése
– Korszerû környezeti mérõfelszerelés beszerzése

4. Ha tá ron át nyú ló
kör nye ze ti
kez de mé nye zé sek,
bi o di ver zi tás és
ter mé szet vé de lem

Egye di prog ramszem lé let az aláb bi cél ki tû zés sel:
Hoz zá já ru lás a kör nye ze ti szem pont ból meg bíz ha tó
fejlõdéshez.

5 mil lió CHF össze gig

A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
– Ti sza fo lyó me der-ke ze lés: A kö zös ter ve zést és

vég re haj tást erõ sí tõ re gi o ná lis kez de mé nye zé sek;
az érin tett or szá gok (Ma gyar or szág, Szlo vá kia,
Uk raj na, Ro má nia, Szer bia) kö zöt ti po li ti kai
pár be széd

– Kár pá tok ke ret egyez mény: Kap cso lat épí tés és
vég re haj tás

– A Na tu ra 2000 fa jok és élõ he lyek meg õr zé sé vel
kap cso la tos fel ada tok alap ja i nak le fek te té sé re
vo nat ko zó ta nul má nyok

– Védett természeti értékekre való figyelemfelhívás
tájékoztató kampányok keretében

– Ka pa ci tás-ki épí tés az érin tett szer ve ze tek nél

2 A te rü le ti kon cent rá ci ó jú pro jek tek el sõbb sé get él vez nek.
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3. A ma gán szek tor tá mo ga tá sa

No. Pri o ri tá si te rü le tek Szem lé let, cél ki tû zé sek és tá mo gat ha tó pro jek tek In di ka tív ke ret összeg

5. Az üz le ti kör nye zet
fej lesz té se és a
fi nan szí ro zás hoz való
hoz zá fé rés elõ se gí té se 
a kis- és
kö zép vál lal ko zá sok
vonatkozásában

Egye di prog ram szem lé let az aláb bi cél ki tû zés sel:
Mun ka hely te rem tés elõsegítése

14,5 mil lió CHF össze gig

A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
– He lyi pénz ügyi köz ve tí tõ szer ve ze tek ben való

tõ ke ré sze se dé sek
– Szer ve ze ti és sza bály za ti ka pa ci tás nö ve lés nem ze ti

szin ten a vál la la ti szek tor ban pénz ügyi
jelentéskészítés és auditálás érdekében

6. A ma gán szek tor
fej lesz té se és a kis- és
kö zép vál lal ko zá sok
ex port já nak elõsegítése

Egye di prog ram szem lé let az aláb bi cél ki tû zés sel:
– A ma gyar áru- és szol gál ta tás ex port pi a ci
ré sze se dé sé nek növelése

3 mil lió CHF össze gig

A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
– A mi nõ sé gi szab vá nyok tá mo ga tá sa (mû sza ki,

kör nye ze ti, nö vény-egész ség ügyi, stb.)
– Az e-bu si ness al kal ma zá sok és in for ma ti kai

biz ton ság (e-se cu rity) tá mo ga tá sa az üz le ti
szek tor ban

– Tu risz ti kai ven dég lá tás hoz kap cso ló dó oktatási
programok és turisztikai célpontok tervezése

4. Hu mán erõ for rás- és tár sa da lom fej lesz tés

No. Pri o ri tá si te rü le tek Szem lé let, cél ki tû zé sek és tá mo gat ha tó pro jek tek In di ka tív ke ret összeg

7. Ku ta tás és fej lesz tés Két cél ki tû zést tar tal ma zó prog ram szem lé let
1. Cél ki tû zés:
A tu do má nyos po ten ci ál meg erõ sí té se az ok ta tás hoz
való hoz zá fé rés és sze lek tív tá mo ga tá si programok
segítségével

– 3 mil lió CHF össze gig

A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:

– Ösz tön dí jak fel sõ fo kú és má sod dip lo más
prog ra mok ra Svájc ban

– Ösz tön dí jak hát rá nyos hely ze tû és mar gi na li zált
cso port be li hallgatók számára

– 1 mil lió CHF össze gig

4,5 mil lió CHF össze gig

2. Cél ki tû zés:
A tu dás ala pú gaz da ság tá mo ga tá sa a tu dás alap
meg erõ sí té sé vel, el sõ sor ban az al kal ma zott ku ta tás, a
know-how és tech no ló gia transzfer segítségével
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A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
– Kö zös ku ta tá si prog ra mok és in téz mé nyek kö zöt ti

part ner ség az al kal ma zott ku ta tás te rü le tén
– Esz köz be szer zés az al kal ma zott ku ta tá si

pro jek tek hez
– Vál lal ko zá so kat (Spin-off) tá mo ga tó üz le ti

in ku bá to rok
– Ka pa ci tás nö ve lés az innováció igazgatásban
– Kutatóév, akadémiai csereprogramok

8. Egész ség ügy A kö vet ke zõ cél ki tû zést tel je sí tõ prog ramszem lé let
Az egész ség ügyi és szo ci á lis szol gál ta tá sok
meg erõ sí té se a rá szo ru ló cso por tok, mint a
gyer me kek, az idõ sek, va la mint a tár sa dal mi lag
pe ri fé ri án élõk egész ség ügyi szük ség le te i nek
hang sú lyo zá sá val, el sõ sor ban a földrajzi szempontú
prioritási területeken.

A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
Egész ség ügyi alap el lá tás:
– Esz köz be szer zé sek há zi or vo si pra xi sok vagy

egész ség ügyi állomások számára
13 mil lió CHF össze gig

– A rosszul el lá tott te rü le te ken há zi or vo si pra xi sok
vagy egész ség ügyi ál lo má sok lét re ho zá sá ra
vo nat ko zó rend sze rek

– Há zi or vo sok fo lya ma tos kép zé sét biztosító
rendszerek támogatása

Be teg ség meg elõ zés és egész ség vé de lem:
– Az egész ség te len élet mód le küz dé sét szol gá ló

ha té kony stra té gi ák ki ala kí tá sa és vég re haj tá sa
köz pon ti és re gi o ná lis szin ten (do hány zás, el hí zás,
moz gás sze gény élet mód); va la mint a be teg sé gek
meg elõ zé se

– Az anya-gyer mek szol gál ta tá sok fel hasz ná lá sá nak
tá mo ga tá sa a rá szo ru ló cso por tok ese té ben

– Egész ség ügyi ok ta tás az is ko lák ban
– Esz köz be szer zés a csa lád gon do zók szá má ra
– Az egészségvédelem modern felfogását támogató

képzések háziorvosok és ápolók részére

Te le pü lé si, me gyei, és re gi o ná lis szin tû ha té kony
egész ség ter ve zés a rep ro duk tív egész ség és az idõ sek
egész sé gét érin tõ te rü le te ken:
– Egész ség ügyi ter vek át te kin té se és fej lesz té se
– A kö zös sé gi szer ve ze tek ka pa ci tás nö ve lé se
– Az egész ség ügyi tervek kiválasztott aspektusainak

támogatása
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5. To váb bi al lo ká ció

Té tel Tar ta lom In di ka tív ke ret összeg

Pá lyá za ti Alap ci vil
szer ve ze tek szá má ra

A kö vet ke zõ cél ki tû zést tel je sí tõ prog ramszem lé let
A ci vil tár sa da lom fon tos részt ve võ je a fej lõ dés nek, így a 
prog ram tá mo gat ja a ci vil tár sa dal mi hoz zá já ru lást a
gaz da sá gi és szociális kohézió megerõsítéséhez.

5 mil lió CHF össze gig

A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
– Kis össze gû pro jektpá lyá za ti ala pok a ci vil

tár sa da lom/nem kor mány za ti szer ve ze tek szá má ra,
ame lyek a szer ve ze ti ka pa ci tás meg erõ sí té sé vel
el sõ sor ban a szo ci á lis szol gál ta tás nyúj tást, va la mint a
környezeti problémák megoldását támogatják.

Twin ning és part ner ség El sõd le ges cél ki tû zés:
Meg bíz ha tó és fenn tart ha tó kap cso la tok ki ala kí tá sa sváj ci 
és ma gyar or szá gi szer ve ze tek, vá ro sok, te le pü lé sek,
kantonok és régiók között.

1 mil lió CHF össze gig

A tá mo gat ha tó pro jek tek tí pu sai:
– Pá lyá za ti Alap part ner sé gi ke ret ben vég re haj tott, kis,

kö zös projektek részére

Pro jekt-Elõ ké szí té si Alap Cél ki tû zés:
A vég le ges pro jekt ja vas la tok el ké szí té sé nek támogatása

1,5 mil lió CHF össze gig

Me nedzs ment
költ ség – Svájc

A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ban részt 
ve võ sváj ci fél ad mi niszt rá ci ós költ sé ge i nek támogatása

6,54 mil lió CHF össze gig

Tech ni kai se gít ség nyúj tás
költ sé ge – Ma gyar or szág

A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ban részt 
ve võ ma gyar fél ad mi niszt rá ci ós költ sé ge i nek
tá mo ga tá sa, be le ért ve az elõ ké szí tést, a vég re haj tást, a
mo ni tor ing feladatokat és az értékelést.

1,96 mil lió CHF össze gig

Az in di ka tív ke ret össze gek át te kin té se

Tá mo ga tá si ve zér el vek In di ka tív pénz ügyi ke ret összeg (mil lió CHF)

1. Biz ton ság, sta bi li tás, re for mok 17,0

2. Kör nye zet vé de lem és inf ra struk tú ra 35,0

3. A ma gán szek tor tá mo ga tá sa 17,5

4. Hu mán erõ for rás- és tár sa da lom fej lesz tés 21,5

5. To váb bi al lo ká ció 16,000

6. Még nem al lo kált 23,738

Tel jes in di ka tív ke ret összeg 130,738

2. melléklet

A Svájci–Magyar Együttmûködési Program Szabályzata és Eljárásrendje

A 2. mel lék let szer ves ré sze a Sváj ci Szö vet sé gi Ta nács és a Ma gyar Kor mány kö zött lét re jött, Sváj ci–Ma gyar Együtt -
mû kö dé si Prog ram vég re ha tá sá ról  szóló Ke ret meg ál la po dás nak. A 2. mel lék let meg ha tá roz za a Sváj ci–Ma gyar Együtt -
mû kö dé si Prog ram szint jén tör té nõ sza bá lyo zást, a Pro jekt szin ten al kal ma zan dó el já rá so kat, a Pro jekt ja vas la tok kal kap -
cso la tos kö ve tel mé nye ket, a pénz ügyi se gít ség nyúj tás sal kap cso la tos sze re pe ket, fe le lõs ség vál la lást és spe ci á lis ren del -
ke zé se ket.

A Pá lyá za ti Alap ra, a Pro jekt Elõ ké szí té si Alap ra, a Tech ni kai Se gít ség nyúj tá si Alap ra, va la mint az Ösz tön díj Alap ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat és el já rá so kat a 3. mel lék let tar tal maz za.
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1. Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram szin ten tör té nõ sza bá lyo zás

1.1. El len õr zés
A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram mal kap cso la tos mo ni tor ing és el len õr zõ te vé keny sé ge kért a vég sõ fe le lõs ség a

ma gyar ha tó sá go kat ter he li. A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram meg kez dé se kor a Fe lek egy kö zö sen ki dol go zott
mo ni tor ing rend szert ál lí ta nak fel, ame lyet a Prog ram vég re haj tá sa so rán a szük ség le tek nek meg fele lõen meg erõ sí te nek.

1.2. Éves ülé sek
A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ha té kony vég re haj tá sa biz to sí tá sá nak ér de ké ben, a Fe lek éves ülé se ket

tar ta nak. Az éves ülé sek al kal má val, egy hó nap pal az ülés idõ pont ja elõtt, a Nem ze ti Ko or di ná ci ós Egy ség elõ ter jeszt
egy éves je len tést, amely töb bek kö zött az aláb bi a kat tar tal maz za:

– Ál ta lá nos ta pasz ta lat és el ért ered mé nyek
– A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram vég re ha jtá sá nak a Stra té gi ai Ke ret sza bá lyo zás ban fog lal tak kal össze -

ve tett elõ re ha la dá si be szá mo ló ja
– Be szá mo ló a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram hely ze té rõl, be le ért ve a kö vet ke zõ ket:

= El fo ga dott pro jek tek rõl  szóló je len té sek, pro jekt meg ha tá ro zás sal/elõ ké szí tés sel kap cso la tos elõ re ha la dás és
elõrelátható lekötések;

= Át fo gó pénz ügyi je len tés a ko ráb bi, il let ve a le het sé ges vár ha tó ki fi ze té sek rõl és a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö -
dé si Prog ram egé szé re vo nat ko zó kötelezettségvállalásról;

= A pro jek tek pénz ügyi el len õr zé sé vel kap cso la tos össze fog la ló, va la mint a lé nye gi kö vet kez te té sek, a 3.6. fe je -
zet tel összhangban;

= Pá lyá za tok kal, szer zõ dé sek oda íté lé sé vel, és si ke res aján lat te võk kel kap cso la tos statisztikák;
= Bi zo nyos pro jek tek kel kap cso la tos fon tos kér dé sek rõl  szóló információ

– Pá lyá za ti Alap ról, Pro jekt Elõ ké szí té si Alap ról, Tech ni kai Se gít ség nyúj tá si Ala pok ról, va la mint Ösz tön díj Ala pok -
ról  szóló je len té sek;

– A még nem le kö tött össze gek al lo ká ci ó já ra vo nat ko zó ja vas la tok;
– A vég re haj tás ad mi niszt ra tív kér dé se i re vo nat ko zó je len tés;
– A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram mal és a vég re haj tott pro jek tek kel kap cso la to san a köz vé le mény tá jé -

koz ta tá sá nak stra té gi á ja és kap cso ló dó te vé keny sé gek;
– Egyéb vi tás kér dé sek, ja vas la tok, to váb bi lé pé sek;
– A Meg ál la po dás mel lék le te i nek át te kin té se és szük ség sze rin ti mó do sí tá sa.
A NKE fe le lõs az éves ülé sek meg szer ve zé sé ért. Egyez tet a Sváj ci Nagy kö vet ség gel a szer ve zés sel, a tar ta lom mal, a

na pi ren di pon tok kal, a részt ve võk kel, és egyéb szer ve zé si és lo gisz ti kai fel ada tok kal kap cso lat ban.
Amennyi ben Svájc vagy a NKE úgy dönt, a Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek, a Pro jekt Vég re haj tók, és más szer ve ze tek és

sze mé lyek is meg hív ha tók az éves ülé sek re.
A Fe lek meg hív hat ják az Eu ró pai Unió Bi zott sá gát, hogy meg fi gye lõ ként részt ve gyen az éves ülé se ken.
Az ülé sek jegy zõ köny vét a NKE ve ze ti és 15 nap pal az ülés után be nyújt ja Svájc nak vég le ges jó vá ha gyás ra.

2. Pro jekt Tá mo ga tá si Ké rel mek kel kap cso la tos el já rá sok

A tá mo ga tá si ké re lem egy két for du lós el já rás tár gya, amely se gít sé get nyújt a dön tés ho za ta li el já rás ko rai fá zi sá ban is. 
Az elsõ for du ló ban tör té nik a pro jekt ter ve zet be nyúj tá sa és egy elvi dön tés meg ho za ta la. Si ke res elsõ for du ló ese tén kez -
dõd het meg a má so dik for du ló. Eb ben a for du ló ban egy Vég le ges Pro jekt ter ve zet ke rül be nyúj tás ra és Svájc meg hoz za a
vég sõ dön tést.

2.1. Elsõ for du ló: Je lent ke zé si és el fo ga dá si el já rás a pro jekt ter ve zet ese té ben

No. Lé pé sek Te vé keny sé gek és spe ci fi kus sza bá lyok Szer ve ze tek

1. Pro jekt be azo no sí tás
kez de mé nye zé se

Pro jektbe azo no sí tás kez de te az aláb bi ak alap ján:
– Pri o ri tást él ve zõ pro jek tek a Kor mány ál tal

össze ál lí tott lis ta
– A NKE ja vas la ta
– Va la mely Köz re mû kö dõ Szer ve zet/Pro jekt

Vég re haj tó ja vas la ta
– Aján lat té te li fel hí vás
– Svájc ja vas la ta
– Valamely nemzetközi szervezet javaslata

Fe le lõs: NKE
Részt ve võk:
Köz re mû kö dõ Szer ve zet,
Pro jekt Vég re haj tó,
Ma gyar part ne rek, Sváj ci
hatóságok
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No. Lé pé sek Te vé keny sé gek és spe ci fi kus sza bá lyok Szer ve ze tek

2. A pro jekt ter ve zet
ki dol go zá sa

A Pro jekt ter ve zet kö ve tel mé nye i nek (cf. 2.2.)
meg fe le lõ pro jekt ter ve zet el ké szí té se. Tar tal maz hat ja
a Vég le ges Pro jekt ter ve zet el ké szí té sét tá mo ga tó
pénz ügyi se gít ség nyúj tás ra vo nat ko zó ké rel met,
me lyet a Projekt Elõkészítési Alap finanszíroz.

Fe le lõs: Köz re mû kö dõ
Szer ve zet, Pro jekt
Vég re haj tó

3. A pro jekt ter ve zet
elõ szû ré se

Le he tõ ség a Sváj ci Nagy kö vet ség gel tör té nõ
in for má lis egyez te tés re.

Fe le lõs: NKE

4. Ér té ke lés A Pro jekt ter ve zet vizs gá la ta a Stra té gi ai
Ke ret sza bá lyo zás, az 1. mel lék let ben fog lalt Pro jekt
ki vá lasz tá si kri té ri u mok, va la mint a Pro jekt ter ve zet
követelményei (cf 2.2.) alapján.

Fe le lõs: NKE
Részt ve võk:
Ér té ke lõ Bi zott ság,
Köz re mû kö dõ Szer ve zet
(amennyi ben releváns)

5. A Pro jekt ter ve zet
be nyúj tá sa

Amennyi ben el fo ga dás ra ke rült, a Pro jekt ter ve ze tek
egy, a ki vá lasz tá si fo lya mat össze fog la lá sát
tar tal ma zó kí sé rõ le vél lel együtt, a Sváj ci
Nagy kö vet ség részére benyújtásra kerülnek.

Fe le lõs: NKE

A Sváj ci Nagy kö vet ség for mai el len õr zést vé gez, és a
pro jekt ter ve ze tet a NKE kí sé rõ le ve lé vel együtt Svájc
felé továbbítja.

Fe le lõs: Sváj ci
Nagy kö vet ség

6. A Pro jekt ter ve zet tel
kap cso lat ban ho zott vég sõ 
döntés

Vég sõ dön tés a pro jekt ter ve zet rõl (be le ért ve,
amennyi ben re le váns, a pro jekt -elõ ké szí tés pénz ügyi
tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó dön tést).
Amennyi ben Svájc el fo gad ja, a vég le ges
pro jekt ter ve zet ki dol go zá sá ra vo nat ko zó ké re lem
(kö ve tel mé nye ket a 2.4. pont ha tá roz za meg). Svájc
eset le ges meg jegy zé se it a vég le ges projekttervezet
elkészítésénél figye lembe kell venni.

Fe le lõs: Sváj ci Fej lesz té si
és Együtt mû kö dé si
Ügy nök ség (SFEÜ) vagy
Gaz da sá gi Ál lam tit kár ság
(GÁ)

2.2. A Pro jekt ter ve zet tel kap cso la tos kö ve tel mé nyek
A Pro jekt ter ve zet (kb. 5 ol dal) tar tal maz za va la mennyi szük sé ges in for má ci ót an nak ér de ké ben, hogy a ja va solt pro -

jekt ál ta lá nos ér té ke lé se meg va ló sít ha tó le gyen.

Té tel Tar ta lom

Ál ta lá nos in for má ció Pro jekt cím, ter ve zett idõ tar tam, pri o ri tá si te rü let, hely szín/régió

Je lent ke zõ Név és el ér he tõ ség; elõ ze tes, re le váns ta pasz ta lat, ha van; pro jektpart ne rek; sváj ci
kap cso lat, ha van (know-how, tech no ló gia, part ne rek vagy bár mi lyen Svájc cal tör té nõ
együttmûködés)

Re le van cia A gaz da sá gi és tár sa dal mi egyen lõt len sé gek csök ken té se az or szá gon be lül, va la mint
az or szág és a fej let tebb EU tag ál la mok kö zött (ha tás); il lesz ke dés az or szág/ré gió és a
vá lasz tott szek tor fej lesz té si stra té gi á i hoz; beavatkozási stratégia

Pro jekt tar ta lom A cél ki tû zé se ket (vég ered mény), a vár ha tó ered mé nye ket (ered mény) és te vé keny sé get 
(kom po nen sek); ked vez mé nye zet te ket, cél cso por to kat, a koc ká za to kat és
le he tõ sé ge ket; va la mint a pro jekt fenntarthatóságát tartalmazó leírás

Pro jekt szer ve zet Szer ve ze ti di ag ram, fe le lõs ségmeg osz tás stb.

Költ ség ve tés El szá mol ha tó költ sé gek/nem el szá mol ha tó költ sé gek; ön erõ, a tá mo ga tás össze ge,
társ fi nan szí ro zás, EU-fi nan szí ro zás és bár mely egyéb pénz ügyi for rás;
költ ség ha té kony sá gi szempontok kontra alternatívák

Ho ri zon tá lis ügyek A pro jekt kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi szem pont jai, ne mek egyenlõsége

A pro jekt fej lett sé gi szint je A pro jekt hely ze te: ki dol go zás alatt vagy tel je sen el ké szít ve, és amennyi ben szük sé ges, 
eset le ges igény a Pro jekt Elõ ké szí té si Alap ból fi nan szí ro zott, a vég le ges pro jekt ja vas -
lat ki dol go zá sát tá mo ga tó pénz ügyi se gít ség nyúj tás ra (pl.: meg va ló sít ha tó sá gi
tanulmány, környezeti hatásértékelés stb.)

Mel lék le tek To váb bi do ku men tá ció, amennyi ben szük sé ges
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2.3. Má so dik for du ló: Je lent ke zé si és el fo ga dá si el já rás a Vég le ges Pro jekt ja vas lat ese té ben

No. Lé pé sek Te vé keny sé gek és spe ci fi kus sza bá lyok Szer ve ze tek

1. A Vég le ges
Pro jekt ja vas lat
ki dol go zá sa

A Vég le ges Pro jekt ja vas lat kö ve tel mé nye i nek 
(cf. 2.4.) és Svájc meg jegy zé se i nek meg fe le lõ
Vég le ges Pro jekt ter ve zet elkészítése.

Fe le lõs: Köz re mû kö dõ
Szer ve zet, Pro jekt
Vég re haj tó

2. Vizs gá lat A Vég le ges Pro jekt ter ve zet vizs gá la ta Fe le lõs: NKE
Részt ve võk:
Köz re mû kö dõ Szer ve zet,
(ha van)

3. A Vég le ges
Pro jekt ja vas lat
be nyúj tá sá ra vo nat ko zó
döntés

Amennyi ben el fo ga dás ra ke rült, a Vég le ges
Pro jekt ja vas la tot egy, a Vég le ges Pro jekt ja vas lat
kö ve tel mé nye it és Svájc meg jegy zé se it tar tal ma zó
kí sé rõ le vél lel együtt, a Sváj ci Nagy kö vet ség részére
benyújtásra kerül.

Fe le lõs: NKE

A Sváj ci Nagy kö vet ség for mai el len õr zést vé gez, és a
Vég le ges Pro jekt ja vas lat a NKE kí sé rõ le ve lé vel
együtt Svájc felé továbbítja.

Fe le lõs: Sváj ci
Nagy kö vet ség

4. Vég sõ dön tés Vég sõ dön tés a pénz ügyi se gít ség nyúj tá si ké re lem rõl,
figye lembe véve a Vég le ges Pro jekt ter ve ze tet, a NKE
kí sé rõ le ve lét és a pro jektdo ku men tá ci ót. Svájc
fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy – amennyi ben
szük sé ges – sa ját értékelési eljárást folytasson le.

Fe le lõs: SFEÜ vagy GÁ

2.4. A Vég le ges Pro jekt ja vas lat tal kap cso la tos kö ve tel mé nyek

A Vég le ges Pro jekt ja vas lat hoz min den szük sé ges do ku men tu mot (meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány, pro jekt do ku men -
tá ció, kör nye ze ti ha tás ér té ke lés) csa tol ni kell a tel jes körû ér té ke lés ér de ké ben. A Vég le ges Pro jekt ja vas lat (5–10 ol dal;
nagy inf ra struk tú ra pro jek tek ese té ben 10–20. ol dal és mel lék le tek) meg fele lõen rész le tes in for má ci ót nyújt, töb bek kö -
zött, a kö vet ke zõk rõl:

Té tel Tar ta lom

Pro jekt-össze fog la ló
(1 ol dal)

Alap ada tok: Pro jekt cím, a cél ki tû zé se ket, költ ség ve tést, part ne re ket, idõ tar ta mot
tar tal ma zó rövid leírás

Re le van cia A gaz da sá gi és tár sa dal mi egyen lõt len sé gek csök ken té se az or szá gon be lül, va la mint
az or szág és a fej let tebb EU tag ál la mok kö zött; il lesz ke dés az or szág/ré gió és a
vá lasz tott szek tor fej lesz té si stra té gi á i hoz; beavatkozási stratégia

Pro jekt tar ta lom A cél ki tû zé se ket, a vár ha tó ered mé nye ket/vég ered mé nye ket, te vé keny sé ge ket és a
vo nat ko zó in di ká to ro kat; ked vez mé nye zet te ket, cél cso por tot; a koc ká za to kat és
le he tõ sé ge ket; va la mint a projekt fenntarthatóságát tartalmazó leírás

Pro jektin dok lás (kel lõ
rész le tes ség gel)

A meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány fõ kö vet kez te té sei (amennyi ben szükséges)

Pro jekt szer ve zet Szer ve ze ti di ag ram, fe le lõs ségmeg osz tás stb.

Rész le tes vég re haj tá si
ütem terv

Be le ért ve az elõ re ha la dás meg ha tá ro zott in di ká to ro kon ala pu ló sza ka sza it és
monitoringját

Költ ség ve tés El szá mol ha tó költ sé gek/nem el szá mol ha tó költ sé gek; ön erõ, a tá mo ga tás össze ge,
társ fi nan szí ro zás, EU-fi nan szí ro zás és bár mely egyéb pénz ügyi for rás;
költ ség ha té kony sá gi szempontok

Be szer zés Áruk és szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó Be szer zé si eljárások

Fej lesz té si ha tás Az ered mé nyek re/vég ered mé nyek re/ha tás ra vo nat ko zó in di ká to rok mo ni tor ing ja és
értékelése

Ho ri zon tá lis ügyek A pro jekt kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi szem pont jai, ne mek egyenlõsége

Mel lék le tek Pl. meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány, pro jektdo ku men tá ció, kör nye ze ti hatásértékelés
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3. Pro jekt-vég re haj tá si el já rá sok

A pro jek-vég re haj tá si el já rá sok a kö vet ke zõk:

No. Lé pé sek Te vé keny sé gek és spe ci fi kus sza bá lyok Szer ve ze tek

1. Pro jekt Meg ál la po dás A Ma gyar or szág és Svájc kö zöt ti Pro jekt
Meg ál la po dás el ké szí té se

Fe le lõs: ma gyar rész rõl a
NKE, sváj ci rész rõl a
SFEÜ vagy a GÁ

2. Alá írás A pro jektmeg ál la po dás alá írá sa. 
A pro jektmeg ál la po dást több mint két szer zõ dõ fél is
alá ír hat ja (pl. há rom ol da lú vagy sok ol da lú
egyez mény: SFEÜ vagy a GÁ, NKE és Köz re mû kö dõ 
Szer ve zet, Pro jekt Vég re haj tó).
A Vég re haj tá si Megállapodás aláírása.

Fe le lõs: Ál ta lá ban a
SFEÜ vagy a GÁ ne vé ben 
a Sváj ci Nagy kö vet ség. 
A ma gyar alá író ról vagy
alá írók ról Ma gyar or szág
dönt.

3. Be szer zés és szer zõ dé sek
oda íté lé se

A be szer zé si el já rást a vo nat ko zó nem ze ti
jog sza bály nak és a vo nat ko zó EU irány el vek nek
meg fele lõen kell le foly tat ni. Svájc felé a vo nat ko zó
köz be szer zé si sza bá lyok tel je sí té sét iga zol ni kell. Az
át lát ha tó ság nö ve lé se és a kor rup ció meg elõ zé se
ér de ké ben a ten derdo ku men tá ci ók egy
feddhetetlenségi záradékot tartalmaznak.

Fe le lõs: NKE,
Köz re mû kö dõ Szer ve zet,
Pro jekt Vég re haj tó

Ál ta lá ban, a köz be szer zé si el já rás ról  szóló EU
irány el vek (2004/17/EC és 2004/18/EC) ha tá lyá ba
tar to zó köz be szer zé sek ese té ben, a hi va ta los
ten der ér té ke lõ je len tés an gol nyel vû for dí tá sát,
tá jé koz ta tá sul Svájc ré szé re meg kell kül de ni
leg ké sõbb 30 nap tá ri nappal a szerzõdés odaítélését
köve tõen.

A fen ti e ken túl, a 600 000 CHF ér ték ha tár fe let ti
ten de rek (vagy a ha tá lyos nem ze ti kö zbe szer zé si
ér ték ha tárt el érõ épí té si ten der mi ni mum kü szö bé vel
egyen ér té kû CHF) ese té ben, Svájc igé nyel he ti
el len ve tés meg té te lé re a ten der do ku men tá ció egy
pél dá nyát, va la mint tá jé ko zó dás cél já ból a
szer zõ dé se ket. Ezen do ku men tu mo kat leg ké sõbb 
20 nap tá ri nap pal a ten der el já rás meg kez dé se elõtt 
(20 nap tá ri na pon be lü li vá lasz hi á nya ese tén
el len ve tés nélkülinek minõsül), illetve 20 naptári
nappal a szerzõdés aláírása után kell benyújtani.

To váb bá, a 600 000 CHF ér ték ha tár fe let ti ten de rek
(vagy a ha tá lyos nem ze ti kö zbe szer zé si ér ték ha tárt
el érõ épí té si ten der mi ni mum kü szö bé vel egyen ér té kû
CHF) ese té ben, Svájc kér he ti, hogy a
ten der do ku men tá ció és a szer zõ dés ter ve ze tek an gol
nyel vû for dí tá sa az aján lat te võk, il let ve a nyer tes
aján lat te võk ré szé re el ér he tõ le gyen. Eset le ges
for dí tá si költ sé gek a Projektet terhelik, és a
Hozzájárulásból kerülnek finanszírozásra.
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No. Lé pé sek Te vé keny sé gek és spe ci fi kus sza bá lyok Szer ve ze tek

A Ke ret meg ál la po dás 6.5. cik ké vel össz hang ban, a
Fe lek meg egyez nek ab ban, hogy a fent em lí tett
do ku men tu mo kon túl, a ten der el já rás ra vo nat ko zó
min den in for má ci ót a má sik Fél éssze rû ké ré sé re
be nyúj ta nak. Svájc jo go sult a ten der ér té ke lõ
bi zott ság ban meg fi gye lõ ként részt ven ni. Svájc nak
szin tén jo gá ban áll le foly tat ni a be vett közbeszerzési
gyakorlatok és eljárások pénzügyi ellenõrzését.

A ten der el já rás ke re te in be lül, szán dé kos vagy
gon dat lan ság ból ere dõ sza bály ta lan sá gok ese tén,
Svájc nak jo gá ban áll a pro jekt vég re haj tá sá nak
bár mely sza ka szá ban azon nal le ál lí ta ni a
ki fi ze té se ket, uta sí ta ni a NKE-t, hogy ál lít sa le a
Sváj ci Hoz zá já ru lás ból tör té nõ ki fi ze té se ket,
vissza fi ze tést igényelni a jogtalanul kifizetett
összegekre.

4. El len õr zés (Mo ni tor ing) Az el len õr zé si el já rá so kat a Pro jekt Meg ál la po dás
sza bá lyoz za. Az el já rás le írá sa ma gá ba fog lal ja: a
je len tés té tel üte me zé sét, mo ni tor ing rend szert és
ta nács adót, irá nyí tó bi zott sá go kat, a te vé keny sé ge ket
és ered mé nye ket tartalmazó ütemtervet, pénzügyi
ellenõrzést stb.

Fe le lõs: Pro jekt
Vég re haj tó
Részt ve võk: NKE,
Köz re mû kö dõ Szervezet

5. Je len tés Idõ kö zi je len té sek: ki fi ze té si kö ve te lé sek és
vissza té rí té si ké rel mek tá mo ga tá sá ra, ezen mel lék let
4. fe je ze té ben meghatározottak alapján.

Fe le lõs: Pro jekt
Vég re haj tó

Éves pro jekt je len té sek: a pro jekt elõ re ha la dá sá nak
le írá sa. Tar tal maz zák a je len té si év pénz ügyi
elõ re ha la dá sá val kap cso la tos ada tok és az adott
idõ pon tig tar tó ku mu la tív ada tok át te kin té sét.
Öss ze ha son lít ják az ak tu á lis és a ter ve zett ki adá so kat
és elõ re ha la dá so kat, az ered mé nyek mennyi sé gi
cél ja it, il let ve ahol le het sé ges a vég ered mény
in di ká to ro kat véve ala pul. Bár mely el té rést in do kol ni
kell és kor rek ci ós in téz ke dé se ket kell javasolni. Az
éves projektjelentések nem kapcsolódnak a
visszatérítési kérelmekhez.

Részt ve võk: NKE,
Köz re mû kö dõ Szer ve zet

A Pro jek tet Záró je len tés, az utol só pro jekt idõ kö zi
je len tés sel és a vég sõ pénz ügyi je len tés sel (cf. 6)
ké pe zi az vég sõ ki fi ze tés alap ját. Do ku men tál ja és
kom men tál ja az ered mé nyek és vég ered mé nyek tel jes
körû tel je sí té sét össze ha son lít va az ere de ti terv vel, az
irány el vek nek, pl. ho ri zon tá lis té mák és
fenn tart ha tó ságnak való meg fe le lést, és tartalmazza a
tapasztalatokat és a végkövetkeztetéseket.

6. Pénz ügyi el len õr zés A Hoz zá já ru lás ból fi nan szí ro zott pro jek tért fe le lõs
va la mennyi Köz re mû kö dõ Szer ve zet nek tel je sí te ni
kel lett az el múlt há rom éven be lül a Kor mány za ti
El len õr zé si Hi va tal vagy más ki je lölt intézmény
megfelelési audit eljárását.

Fe le lõs: Kor mány za ti
El len õr zé si Hivatal
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No. Lé pé sek Te vé keny sé gek és spe ci fi kus sza bá lyok Szer ve ze tek

Koc ká zat ér té ke lé sen ala pu ló éves rend szer au dit
ter ve zet ke rül ki ala kí tás ra. A koc ká zat ér té ke lé sen túl
Svájc egyéb kö ve tel mé nye ket is meg fo gal maz hat,
me lye ket az éves pénz ügyi el len õr zé si ter ve zet ben
figye lembe kell ven ni. A ter ve zet tel össz hang ban a
(fe le lõs szerv) és a fel ha tal ma zott au dit szer ve zet 
(pl. a Köz re mû kö dõ Szer ve zet el len õr zé si egy sé ge)
nem ze ti jogi szabályozásnak megfelelõ ellenõrzési és
audit eljárásokat folytatnak.

Fe le lõs: NKE

A két év nél to vább tar tó és az 500 000 CHF
ke ret össze get meg ha la dó pro jek tek ese té ben, egy
bel sõ vagy egy mi nõ sí tés sel ren del ke zõ kül sõ au dit
szer ve zet idõ kö zi Pénz ügyi El len õr zés(eke)t vé gez,
amennyi ben a pro jekt meg ál la po dás más képp nem
ren del ke zik. A kö vet kez te té sek és ja vas la tok Svájc
részére is megküldésre kerülnek.

Min den egyes be fe je zett Pro jekt ese té ben egy bel sõ
vagy egy mi nõ sí tés sel ren del ke zõ kül sõ au dit
szer ve zet Vég sõ Pénz ügyi El len õr zést vé gez. A
kö vet kez te té sek és ja vas la tok, a Pro jekt Be fe je zé si
Je len tés sel és a Vég sõ Pénz ügyi Je len tés sel együtt,
Svájc részére is megküldésre kerülnek.

7. Ér té ke lés A Pro jekt be fe je zé se után, a Fe lek füg get len ér té ke lést 
igé nyel het nek. A költ sé gek a füg get len ér té ke lést
igény lõ Felet terhelik.

Fe le lõs: NKE, SFEÜ 
vagy GÁ

4. A ki fi ze té si és vissza té rí té si el já rás

A Ma gyar Pénz ügy mi nisz té ri um a Hoz zá já ru lás Ki fi ze tõ Ha tó sá ga. Alap ve tõ en, a Hoz zá já ru lás ból fi nan szí ro zott
min den ki fi ze tés a ma gyar nem ze ti költ ség ve tés bõl elõ fi nan szí ro zás ra ke rül. A Pro jekt Vég re haj tó be nyújt ja a NKE-nek
az ak tu á lis idõ szak ra vo nat ko zó, el szá mol ha tó költ sé ge ket tar tal ma zó ki fi ze té si igé nye ket, va la mennyi do ku men tá ció
hi te les má so la tá val és az Idõ kö zi Je len tés sel együtt. A NKE el len õr zi a do ku men tá ció tel jes sé gét és iga zol ja a meg fe le lõ -
sé get. A Ki fi ze tõ Ha tó ság jó vá ha gyás ra és ki fi ze tés re Svájc ré szé re be nyújt ja a vissza té rí té si ké rel me ket.

A rész le tes vissza té rí té si el já rá so kat a pro jekt meg ál la po dás tar tal maz za, és amennyi ben nincs más képp meg ha tá roz -
va, a kö vet ke zõ el já rás nak fe lel meg:

No. Lé pé sek Te vé keny sé gek Szer ve ze tek

1. Az ere de ti szám la
ki bo csá tá sa

Az ere de ti szám la ki bo csá tás ra ke rül. Fe le lõs: A ter mék vagy
szol gál ta tás szál lí tó ja;
szer zõ dõ; ta nács adó;
szer ve zet (igénylõ)

2. Az ere de ti szám la
vizs gá la ta és a ki fi ze té si
igény ki dol go zá sa

– Az ere de ti szám la el len õr zé se a pro jekt-
meg ál la po dás ban fog lalt spe ci fi ká ci ók, 
a Vég re haj tá si Meg ál la po dás, a
be szer zé si/szol gál ta tá si szer zõ dés és a
meg ál la po dás szerinti díjszabás alapján.

Fe le lõs: Pro jekt
Vég re haj tó

– A mun ká la tok vég re haj tá sa, az áruk/szol gál ta tá sok
szál lí tá sa, stb. pon tos sá gá nak; va la mint a spe ci á lis
fel té te lek, stb. iga zo lá sa (mi nõ sé gi és mennyi sé gi)

– Az ere de ti szám la szál lí tó já nak/szállítóinak
kifizetése.
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No. Lé pé sek Te vé keny sé gek Szer ve ze tek

– A ki fi ze té si igény és egy idõ kö zi je len tés együt tes
be nyúj tá sa a NKE ré szé re. A ki fi ze té si igény egy
adott idõ szak ban fel me rült el szá mol ha tó
költ sé ge ket tar tal maz. Az idõ kö zi je len tés a
pénz ügyi és a fi zi kai elõ re ha la dás sal kap cso la tos
in for má ci ó kat, az ak tu á lis és a ter ve zett ki adá sok
össze ha son lí tá sát, az elõ re ha la dás nap ra kész
hely ze tét tar tal maz za, és meg erõ sí ti a
társ fi nan szí ro zást. Bár mely el té rést in do kol ni kell,
és kor rek ci ós intézkedéseket kell javasolni. Idõközi 
jelentések legalább hathavonta esedékesek.

3. A ki fi ze té si igé nyek
iga zo lá sa a Ki fi ze tõ
Ha tó ság felé és
elõ fi nan szí ro zá si
kifizetések

– A ki fi ze té si igény nek a Ke ret meg ál la po dás sal, a
Pro jekt Meg ál la po dás sal, a Vég re haj tá si
Meg ál la po dás sal való meg fe le lõ sé gé nek
el len õr zé se, be le ért ve az esetleges
kettõs-finanszírozást.

Fe le lõs: NKE
Részt ve võk:
Köz re mû kö dõ Szer ve zet

– A do ku men tá ció tel jes sé gé nek és az idõ kö zi
je len tés re le van ci á já nak el len õr zé se. Amennyi ben
szük sé ges, a tá mo ga tás fel hasz ná lás
meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé se tény fel tá ró
lá to ga tá sok se gít sé gé vel.

– A Ki fi ze tõ Ha tó ság hoz ér ke zõ kifizetési igény
pontosságának és jogosságának igazolása.

– Svájc ré szé re meg kül dés re ke rül a vo nat ko zó
do ku men tá ció egy má so la ta, úgy mint idõ kö zi, éves 
és pro jekt záró je len té sek (cp. 3.5.), pénz ügyi
el len õr zé si je len té sek (cp. 3.6.) vagy a pro jekt-
meg ál la po dás ban fog lal tak nak meg fele lõen ezek
összesített áttekintése.

– Ki fi ze tés a Pro jekt Vég re haj tó ré szé re.

4. A vissza té rí té si igény
Svájc felé tör té nõ
be nyúj tá sa

– A ki fi ze té si igé nyek for mai meg fe le lõ sé gé nek
el len õr zé se.

– A vissza té rí té si igény Svájc ré szé re tör té nõ
meg kül dé se, és a vissza fi ze té si igény az
alá tá masz tó do ku men tá ci ó val, va la mint a
szer zõ dé si meg ál la po dá sok kal való
megfelelõségének megerõsítése.

Fe le lõs: Ki fi ze tõ Ha tó ság

5. Svájc ból Ma gyar or szág ra
tör té nõ ki fi ze tés

– A vissza fi ze té si igé nyek és az alá tá masz tó
do ku men tá ció for mai meg fe le lõ sé gé nek
el len õr zé se.

– Az igé nyelt összeg nek a Ki fi ze tõ Ha tó ság részére
történõ átutalása.

Fe le lõs: Svájc

Bi zo nyos ese tek ben a Fe lek más ki fi ze té si el já rást is meg ha tá roz hat nak a vo nat ko zó Pro jekt Meg ál la po dás ban.

A Pro jekt Meg ál la po dás ban pon to sí ta ni kell a költ sé gek el szá mol ha tó sá gá nak vég sõ ha tár ide jét. Ez a ha tár idõ a pro -
jekt ter ve zett be fe je zé sét kö ve tõ 12 hó na pon be lül, de nem ké sõbb, mint 10 év vel a Hoz zá já ru lás Sváj ci Par la ment ál tal, a 
Ke ret meg ál la po dás 3. cik ké nek meg fele lõen tör té nõ jó vá ha gyá sa után le het sé ges. A vég sõ vissza té rí té si igé nyek Svájc -
hoz tör té nõ be ér ke zé sé nek ha tár ide je az el szá mol ha tó ság vég sõ ha tár ide jét kö ve tõ hat hó nap.

Sza bály ta lan sá gok ese tén Svájc nak jo gá ban áll a pro jekt vég re haj tá sá nak bár mely sza ka szá ban a ki fi ze té se ket azon -
nal le ál lí ta ni, uta sí ta ni a NKE-t, hogy ál lít sa le a Sváj ci Hoz zá já ru lás ból tör té nõ ki fi ze té se ket, vissza fi ze tést igé nyel ni a
jog ta la nul ki fi ze tett össze gek re. A vo nat ko zó ren del ke zé sek oka i ról Svájc a NKE-nek és a töb bi részt ve võ fél nek írá sos
ma gya rá za tot küld.
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5. Fel ada tok és kö te le zett sé gek

A fõ részt ve võk fel ada tai és kö te le zett sé gei az aláb bi ak sze rint ala kul nak. A Pro jekt Meg ál la po dá sok rész le te sebb kö -
te le zett ség- és te vé keny ség meg ha tá ro zást tar tal maz nak az egyes ese tek nek meg fele lõen.

5.1. Nem ze ti Ko or di ná ci ós Egy ség

A NKE fe le lõs a tel jes körû Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ori en tá ci ó ért, a pro jek tek azo no sí tá sáért, ter ve -
zé sé ért, vég re haj tá sá ért, pénz ügyi irá nyí tá sá ért, el len õr zé sé ért és ér té ke lé sé ért, va la mint a Hoz zá já ru lás ból szár ma zó tá -
mo ga tá si ala pok a Ke ret meg ál la po dás nak meg fele lõen tör té nõ fel hasz ná lá sá ért. Mind ez a kö vet ke zõ ket fog lal ja ma gá -
ban:

– A pro jek tek vég re haj tá sá hoz és mo ni tor ing já hoz szük sé ges nem ze ti jogi ke re tek el fo ga dá sá nak biz to sí tá sa.

– A Sváj ci Hoz zá já ru lás össze han go lá sa más hoz zá já ru lá sok kal, a Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia Ke ret tel és az ope -
ra tív prog ra mok kal.

– A meg fe le lõ ren del ke zé sek Nem ze ti Költ ség ve tés be tör té nõ fel vé te lé nek biz to sí tá sa an nak ér de ké ben, hogy az
igény lõ hoz zá jus son a szük sé ges tá mo ga tás hoz.

– A Pro jekt Meg ál la po dás ban meg ál la pí tott társ fi nan szí ro zá si rész ren del ke zés re ál lá sá nak iga zo lá sa.

– An nak biz to sí tá sa, hogy a pro jekt egyik ré sze sem ré sze sül ket tõs fi nan szí ro zás ból sem mi lyen más tá mo ga tá si for -
rá son ke resz tül.

– A pro jekt ja vas la tok pá lyá za ti ki írá sá nak, rend sze re zé sé nek és ér té ke lé sé nek szer ve ze ti biz to sí tá sa.

– Ta nács adó irá nyí tó bi zott ság(ok) lét re ho zá sa, amely(ek)ben leg alább a NKE, az érin tett mi nisz té ri u mok, a ré gi ók, a
ma gán szek tor, a ci vil tár sa da lom és a Sváj ci Nagy kö vet ség kép vi se lõi vesz nek részt.

– A Svájc ré szé re be nyúj tan dó pro jekt ja vas la tok ki vá lasz tá sa a Ér té ke lõ Bi zott ság gal tör té nõ egyez te tést köve tõen.

– Az el fo ga dott pro jekt ter ve ze te ken ala pu ló, jól do ku men tált pro jekt fi nan szí ro zá si igé nyek be nyúj tá sa.

– Al kal mas el len õr zé si és mo ni tor ing rend sze rek ki ala kí tá sá val a pro jekt vég re haj tás nak a Pro jekt Meg ál la po dás sal
és a Vég re haj tá si Meg ál la po dás sal össz hang ban tör té nõ ki vi te le zé sé nek fel ügye le te és irá nyí tá sa.

– A Pro jekt Vég re haj tó tól ér ke zõ szám lák és a do ku men tá ció meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé se.

– Ki fi ze té si igé nyek be nyúj tá sa a Ki fi ze tõ Ha tó ság ré szé re, és az igé nyek pon tos sá gá nak és jo gos sá gá nak el len -
õr zé se.

– A hoz zá fér he tõ ala pok ha té kony és he lyes fel hasz ná lá sá nak biz to sí tá sa.

– Az egyes pro jek tek ese té ben an nak el len õr zé se, hogy a hoz zá adott-ér ték (HEA) adó vissza igé nyel he tõ-e a Pro jekt
Vég re haj tó ál tal és en nek meg fele lõen a sváj ci ha tó sá gok ér te sí té se a pro jekt do ku men tá ció ré sze ként meg kül dött, a pá -
lyá zó tól szár ma zó nyi lat ko zat ban.

– A pénz ügyi el len õr zés biz to sí tá sa, be le ért ve a tel jes körû és ki elé gí tõ el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá nak biz to sí -
tá sát min den részt ve võ in téz mény nél.

– Va la mennyi, egy fe lõl Svájc és a Ki fi ze tõ Ha tó ság kö zött, más fe lõl a Ki fi ze tõ Ha tó ság és min den részt ve võ nem ze ti
tes tü let (pl. NKE, Köz re mû kö dõ Szer ve zet, Pro jekt Vég re haj tó) kö zött vég re haj tott pénz esz köz-át uta lást tar tal ma zó át -
fo gó éves pénz ügyi je len tés ké szí té se.

– A fi nan szí ro zott pro jek tek pénz ügyi je len té se i vel kap cso la tos kö vet kez te té sek és ja vas la tok összeg zé sé nek éven te
tör té nõ be nyúj tá sa. A NKE mel lék let ben köz li a pénz ügyi je len té sek re vo nat ko zó va la mennyi ere de ti kö vet kez te tést és
ja vas la tot.

– A részt ve võ part ne rek szá má ra, Sváj cot is be le ért ve, a pénz ügyi el len õr zés ered mé nyei és a pénz ügyi je len tés alap -
ján ho zott dön té sek vég re haj tá sa meg vi ta tá sá nak biz to sí tá sa.

– A Hoz zá já ru lás ból fi nan szí ro zott pro jek tek vég re haj tá sá val kap cso lat ban rend sze res je len tés té tel Svájc nak, va la -
mint bár mi lyen sza bály ta lan ság azon na li je len té se.

– Át fo gó Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram szin tû éves ülé sek szer ve zé se a Sváj ci Nagy kö vet ség gel való
egyez te tést köve tõen, va la mint éves je len tés ké szí té se.

– Fe le lõs ség vál la lás a Hoz zá já ru lás ból jog ta la nul ki fi ze tett össze gek Svájc nak tör té nõ vissza fi ze té sé ért.

– A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram mal kap cso la tos nyil vá nos ság és tá jé koz ta tás biz to sí tá sa.

– A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ke re té ben vég re haj tott va la mennyi pro jekt tel kap cso la tos, lé nye ges
do ku men tá ció tá ro lá sá nak biz to sí tá sa a pro jek tek be fe je zé sét kö ve tõ 10 éves idõ tar ta mon ke resz tül.

A NKE rész ben de le gál hat ja a fent em lí tett fel ada to kat és kö te le zett sé ge ket egy vagy több Köz re mû kö dõ Szer ve zet re.

5.2. Köz re mû kö dõ Szer ve zet

Köz re mû kö dõ Szer ve zet bár mely jogi vagy ma gán szer ve zet, aki a NKE fe le lõs sé gé re vagy a NKE meg ha tal ma zá sá -
ban jár el, te kin tet tel a pro jek te ket meg va ló sí tó Pro jekt Vég re haj tó ra.
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A Köz re mû kö dõ Szer ve zet fõ fel ada tai a kö vet ke zõk:
– A pro jekt ja vas la tok pá lyá za ti ki írá sa, rend sze re zé se, a pro jekt ja vas la tok kö ve tel mé nye i vel (2. fe je zet) való meg fe -

le lõ ség el len õr zé se, és a be nyúj tott pá lyá za tok mi nõ sé gi el len õr zé se;
– A pro jekt ja vas la tok ér té ke lõ je len té sek kel együtt tör té nõ be nyúj tá sa a NKE ré szé re;
– Ten der el já rá sok vég re haj tá sa vagy ezen fel adat de le gá lá sa egy Pro jekt Vég re haj tó ra. Amennyi ben a ten der el já rás

de le gá lás ra ke rül, a Köz re mû kö dõ Szer ve zet el vég zi a köz be szer zé si el já rás do ku men tá ci ó já nak ex-an te kont roll ját
(az a ján lat té te li fel hí vás ki hir de té se és a szer zõ dés meg kö té se elõtt);

– A pro jek tek vég re haj tá sá nak a Pro jekt Meg ál la po dás ban és a Vég re haj tá si Meg ál la po dás ban fog lal tak nak meg fe le -
lõ fel ügye le te és irá nyí tá sa, va la mint a szük sé ges el len õr zés el vég zé se;

– A Pro jekt Vég re haj tó tól ér ke zõ szám lák el len õr zé se, a be nyúj tott do ku men tu mok pon tos sá gá nak és hi te les sé gé nek, 
va la mint a ki fi ze té si igé nyek költ ség el szá mol ha tó sá gá nak iga zo lá sa;

– A szám lák iga zo lá sa és az iga zolt szám lák a NKE-nek vagy a Ki fi ze tõ Ha tó ság nak tör té nõ meg kül dé se;
– Je len tés a pro jekt vég re haj tá sá nak elõ re ha la dá sá ról a NKE ré szé re;
– Sza bály ta lan sá gok fi gye lé se és a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos je len tés meg kül dé se a NKE ré szé re;
– A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ke re té ben vég re haj tott va la mennyi pro jekt tel kap cso la tos, lé nye ges

do ku men tá ció tá ro lá sá nak biz to sí tá sa a pro jek tek be fe je zé sét kö ve tõ 10 éves idõ tar ta mon ke resz tül.

5.3. Pro jekt Vég re haj tó
Pro jekt Vég re haj tó bár mely, a Fe lek ál tal el is mert és a Ke ret meg ál la po dás ér tel mé ben egy adott Pro jekt vég re haj tá sá -

val meg bí zott ál la mi ha tó ság, köz- vagy ma gán tes tü let és szer ve zet. En nek kö vet kez mé nye ként, a Pro jekt Vég re haj tó a
szer zõ dõ fél a szol gál ta tá si és be szer zé si szer zõ dé sek ese té ben az el fo ga dott pro jek tek ke re tén be lül.

A pro jekt meg ál la po dás tar tal maz za a Pro jekt Vég re haj tó ne vét. A vég re haj tá si meg ál la po dás meg ha tá roz za a Pro jekt
Vég re haj tó fel ada ta it és kö te le zett sé gét.

5.4. Ki fi ze tõ Ha tó ság
A Ki fi ze tõ Ha tó ság fe le lõs a Sváj ci Hoz zá já ru lás meg fe le lõ pénz ügyi el len õr zé sé nek biz to sí tá sá ért. Mind ez el sõ sor -

ban a kö vet ke zõ fel ada to kat je len ti:
– A ki fi ze té si igé nyek for mai meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé se;
– A meg fe le lõ vissza té rí té si igé nyek Svájc ré szé re tör té nõ meg kül dé se;
– Va la mennyi Svájc felé tör tént vissza té rí té si igény jegy zé ké nek ve ze té se;
– A pénz for ga lom ról  szóló idõ sza kos je len tés meg kül dé se a NKE ré szé re.

5.5. Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal
A Svájc és Ma gyar or szág kö zött lét re jött Együtt mû kö dé si Prog ram vég re haj tá sá nak te kin te té ben, a Kor mány za ti

 Ellenõrzési Hi va tal fe le lõs a pénz ügyi el len õr zé si rend sze rek ha té kony mû kö dé sé nek, va la mint a csa lá sok és sza bály ta -
lan sá gok meg elõ zé sé nek biz to sí tá sá ért.

A Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal fõ fel ada tai a kö vet ke zõk:
– Egy meg fe le lõ pénz ügyi el len õr zé si funk ció biz to sí tá sa;
– Egy éves rend szer au dit és el len õr zé si terv lét re ho zá sa, amely figye lembe ve szi a sváj ci kö ve tel mé nye ket;
– A Svájc és Ma gyar or szág kö zött lét re jött Együtt mû kö dé si Prog ram vég re haj tá si szer ke ze té ben pénz ügyi el len õr zé -

se ket vé gez, és er rõl a NKE-n ke resz tül Svájc nak je len tést tesz;
– A fi nan szí ro zott pro jek tek pénz ügyi je len té se i vel kap cso la tos kö vet kez te té sek és ja vas la tok összeg zé sé nek éven te

tör té nõ be nyúj tá sa. A KEHI a NKE-n ke resz tül mel lék let ben köz li a pénz ügyi je len té sek re vo nat ko zó va la mennyi ere de -
ti kö vet kez te tést és ja vas la tot;

– Se gít ség nyúj tás a kom pe tens sváj ci ha tó sá gok, il let ve ezek meg bí zot ta i nak ré szé re;
– A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ke re té ben vég re haj tott pro jek tek kel kap cso la tos, a Kor mány za ti El len -

õr zé si Hi va tal ál tal el ké szí tett au dit do ku men tá ció tá ro lá sá nak biz to sí tá sa a pro jek tek be fe je zé sét kö ve tõ 10 éves idõ tar -
ta mon ke resz tül.

Az ille té kes ha tó sá gok a Ma gyar Kor mány tel jes körû tá mo ga tá sá val ki vizs gál ják a csa lás vagy sza bály ta lan ság vélt
ese te it. Bi zo nyí tást nyert csa lás vagy sza bály ta lan ság ese tén a le foly ta tan dó el já rás az ak tu á lis jogi sza bá lyo zás nak meg -
fele lõen tör té nik.

5.6. Pénz ügyi El len õr zé si Szer ve zet
Amennyi ben a pro jekt meg ál la po dás más képp nem ren del ke zik, a NKE vagy a Köz re mû kö dõ Szer ve zet min den egyes

pro jekt ese té ben ki je löl egy pénz ügyi el len õr zé si szer ve ze tet. Tech ni kai Se gít ség nyúj tás, Pá lyá za ti Alap, Pro jekt Elõ ké -
szí té si Tá mo ga tás, va la mint Ösz tön díj Alap ese tén el té rõ pénz ügyi el len õr zé si el já rá sok le het nek ér vény ben. A pénz ügyi 
el len õr zé si szer ve zet le het ál la mi in téz mény vagy el is mert szak mai hír név vel ren del ke zõ ma gán vál la lat, mely a nem zet -
kö zi au dit szab vá nyok nak meg fele lõen mû kö dik.
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A pénz ügyi el len õr zé si szer ve ze tet a Pro jekt Meg ál la po dás ban meg kell em lí te ni. A pénz ügyi el len õr zés ha tá lyá ról a
Pro jekt Meg ál la po dás hoz csa tolt mel lék let ha tá roz. Kül sõ pénz ügyi el len õr zés ese tén a költ sé gek vissza té rít he tõk, ezen
költ sé ge ket a pro jekt költ ség ve té sé be bele kell szá mol ni. Bel sõ el len õr zés ese tén a költ sé ge ket az adott el len õr zõ szer ve -
zet vi se li.

Amennyi ben a pro jekt meg ál la po dás más képp nem ren del ke zik, a pénz ügyi el len õr zé si szer ve ze t idõ kö zi pénz ügyi el -
len õr zés(eke)t vé gez a két év nél to vább tar tó és az 500 000 CHF ke ret össze get meg ha la dó pro jek tek ese té ben, és egy, a
nem zet kö zi au dit szab vá nyok nak meg fe le lõ vég sõ pénz ügyi el len õr zést vé gez az összes pro jekt ese té ben. Az el len õr zé -
sek so rán iga zol ja a tá mo ga tás kor rekt fel hasz ná lá sát, ja vas la to kat tesz az el len õr zé si rend szer erõ sí té sé re, és je lent bár -
mi lyen vélt vagy va lós csa lást vagy sza bály ta lan sá got. Ezen pénz ügyi el len õr zé si je len té sek a NKE-nek ke rül nek meg -
kül dés re. Az ille té kes ha tó sá gok a Ma gyar Kor mány tel jes körû tá mo ga tá sá val ki vizs gál ják a csa lás vagy sza bály ta lan -
ság vélt ese te it. Bi zo nyí tást nyert csa lás vagy sza bály ta lan ság ese tén a le foly ta tan dó el já rás az ak tu á lis jogi sza bá lyo zás -
nak meg fele lõen tör té nik.

5.7. A Sváj ci Nagy kö vet ség

A Sváj ci Nagy kö vet ség Svájc hi va ta los kép vi se lõ je. A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram vég re haj tá sá val kap -
cso lat ban a sze re pe a kö vet ke zõ:

– Kap cso la tok lét re jöt té nek elõ se gí té se; a part ne rek kö zöt ti kap cso la tok és a kap cso lat épí tés biz to sí tá sa;

– A Hoz zá já ru lás el já rás rend jé vel és fel té tel rend sze ré vel kap cso la tos in for má ció- és ta nács adás a part ne rek ré szé re;

– A sváj ci ha tó sá gok felé és a sváj ci ha tó sá gok tól ér ke zõ hi va ta los in for má ci ók és ja vas la tok köz ve tí té se;

– Sváj ci de le gá ci ók lá to ga tá sá nak meg szer ve zé se a NKE-gel kö zö sen;

– A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram mal kap cso la tos át fo gó ülé se ken való rész vé tel;

– A nyil vá nos ság szá má ra a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram mal kap cso la tos in for má ció adás;

– Meg fi gye lõ ként való rész vé tel az Ér té ke lõ Bi zott ság ülé se in.

5.8. Sváj ci Fej lesz té si és Együtt mû kö dé si Ügy nök ség (SFEÜ) és Gaz da sá gi Ál lam tit kár ság (GÁ)

Sváj ci rész rõl két ille té kes ha tó ság vesz részt a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram vég re haj tá sá ban. Fõ fel ada -
ta ik a kö vet ke zõk:

– Át fo gó Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram szin ten a stra té gi ai és a mû köd te té si irá nyí tás biz to sí tá sa;

– Rész vé tel a NKE ál tal szer ve zett éves ülé se ken;

– Rend sze res pár be széd ki ala kí tá sa a NKE-gel és a töb bi részt ve võ part ner rel a pro jek tek be azo no sí tá sá val és vég re -
haj tá sá val, va la mint a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram tel jes körû elõ re ha la dá sá val kap cso lat ban;

– Se gí tés nyúj tás a pro jekt be azo no sí tás és elõ ké szí tés fo lya ma ta i ban;

– A tá mo ga tás ra be nyúj tott pro jek tek fi nan szí ro zá sá val kap cso la tos dön tés ho zás;

– Dön tés ho zás a tel jes körû Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram prob lé má i val kap cso lat ban;

– A tel jes körû Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram elõ re ha la dá sá nak hely szí ni lá to ga tá so kon és fe lül vizs gá la -
to kon ala pu ló fel ügye le te;

– Kap cso lat épí tés a nem ze ti és nem zet kö zi a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram szem pont já ból fon tos sze rep -
lõk kel;

– A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram sváj ci ad mi niszt rá ci ó ja.

Svájc ezen fel ada tok bár me lyi két a Sváj ci Nagy kö vet ség re de le gál hat ja.

6. A pénz ügyi se gít ség nyúj tás ra vo nat ko zó spe ci á lis ren del ke zé sek

A ma gán szek tor nak (be le ért ve a hi tel ke re te ket, a ga ran cia rend sze re ket, a tõ ke ré sze se dés és a köl csö nö ket) hasz not
hozó vissza fi ze té sek és pénz ügyi esz kö zök bõl szár ma zó vissza hí vás ese tén a kö vet ke zõ sza bá lyo zás ér vé nyes:

– Amennyi ben a pénz ügyi se gít ség nyúj tás hoz zá já ru lá sa vissza hí vás ra ke rül (hi tel ke re tek, tõ ke ré sze se dés, köl csö -
nök), a tõke ér té ke le já rat után át uta lás ra ke rül bár mely in téz mény nek, amely a két Fél ál tal el fo ga dott ugyan azon ál ta lá -
nos cél ki tû zé sét meg va ló sít ja.

– Ugyan ez a sza bály ér vé nyes a ga ran ci ák ra (ga ran cia rend sze rek ben) le kö tött össze gek re, amennyi ben a pénz az esz -
köz fu tam ide je alatt nem ke rült le hí vás ra.

A rész le tes sza bá lyo zást, be le ért ve a tu laj don jog át ru há zá sát, a meg fe le lõ Pro jekt Meg ál la po dás ban vagy le vél vál tás
for má já ban kell rög zí te ni.
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3. melléklet

A Svájci–Magyar Együttmûködési Program keretében mûködõ Pályázati Alapok,
a Projekt Elõkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap és az Ösztöndíj Alap Szabályzata

és Eljárásrendje

A 3. mel lék let szer ves ré sze a Sváj ci Szö vet sé gi Ta nács és a Ma gyar Kor mány kö zött lét re jött, Sváj ci–Ma gyar Együtt -
mû kö dé si Prog ram vég re ha tá sá ról  szóló Ke ret meg ál la po dás nak. A 3. mel lék let ren del ke zik a:

A. a Pá lyá za ti Alap ra

B. a Pro jekt Elõ ké szí té si Alap ra

C. a Tech ni kai Se gít ség nyúj tá si Alap ra

D. az Ösz tön díj Alap ra

vo nat ko zó meg ha tá ro zá sok ról és cél ki tû zé sek rõl, a Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek ki vá lasz tá sá ról, a meg ál la po dá sok tar tal -
má ról, a költ sé gek re és a társ fi nan szí ro zás ra való jo go sult ság ról, va la mint a feladatokról és kötelezettségekrõl.

A. Pá lyá za ti Alap

1. Meg ha tá ro zás és cél ki tû zés

A Pá lyá za ti Ala pok olyan meg ha tá ro zott cél ki tû zés sel lét re ho zott tá mo ga tá si ala pok, ame lyek szer ve ze tek nek vagy
in téz mé nyek nek, a költ ség ha té kony ad mi niszt rá ció tá mo ga tá sá ban nyúj ta nak se gít sé get a több kis pro jekt tel ren del ke zõ
prog ra mok ese té ben.

Pá lyá za ti Ala pok lét re hoz ha tók nem ze ti, re gi o ná lis vagy he lyi szin ten. A Pá lyá za ti Ala pok tá mo gat ják a szer ve ze te ket 
vagy in téz mé nye ket a té má hoz tar to zó prob lé mák kis pro jek te ken ke resz tül tör té nõ meg ol dá sá ban, va la mint ka pa ci tá suk 
nö ve lé sé ben.

Ál ta lá ban, a kis pro jek tek: non-pro fit ter mé sze tû ek és költ ség ve té sük 10 000–100 000 CHF kö zött van.

2. A Pá lyá za ti Alap Köz re mû kö dõ Szer ve zet ki vá lasz tá sa

Pá lyá za ti Alap Köz re mû kö dõ Szer ve zet le het az ál la mi- vagy a ma gán szfé ra bár mely szer ve, il let ve Ma gyar or szá gon
jogi sze mély ként be je gye zett nem-kor mány za ti szer ve zet, amely az adott pro jekt te kin te té ben köz hasz nú te vé keny sé get
vé gez.

Ál ta lá ban, a Pá lyá za ti Alap Köz re mû kö dõ Szer ve zet szo ro san kö tõ dik vagy a szek tor hoz és/vagy a föld raj zi ré gi ó hoz,
amely ben a pro jekt vég re haj tás ra ke rül.

A Pá lyá za ti Alap Köz re mû kö dõ Szer ve zet ki vá lasz tá sa egy két lép csõs el já rás sze rint tör té nik, mely rõl a Nem ze ti
 Koordinációs Egy ség (NKE) és a Sváj ci Fej lesz té si és Együtt mû kö dé si Ügy nök ség (SFEÜ) kö zö sen ha tá roz. A pá lyá zók 
a tel jes pá lyá za ti anyag le adá sát meg elõ zõ en be nyújt hat nak egy, a Pá lyá za ti Alap pal kap cso la tos el kép ze lé se ket tar tal -
ma zó kon cep ci ó ját. A kon cep ci ót és a tel jes pá lyá za ti anya got a NKE kom men tál ja, és be nyújt ja a SFEÜ ré szé re jó vá ha -
gyás ra.

A SFEÜ meg ál la pít ja a ja va solt Pá lyá za ti Alap Köz re mû kö dõ Szer ve zet al kal mas sá gát a tá mo ga tás oda íté lé sé re, és a
ja va solt vég re haj tá si fel épí tés meg fe le lõ sé gét. A meg ál la pí tá sok alap ján a SFEÜ meg kül di a NKE és a Pá lyá za ti Alap
Köz re mû kö dõ Szer ve zet ré szé re a vissza jel zé se ket, és dönt a Pá lyá za ti Alap fi nan szí ro zá sá ról.

3. Pá lyá za ti Alap Meg ál la po dás

Min den Pá lyá za ti Alap ese té ben a NKE egy Pá lyá za ti Alap Meg ál la po dást ké szít, a SFEÜ ál tal be nyúj tott Pá lyá za ti
Alap Meg ál la po dás min ta alap ján. Pá lyá za ti Alap meg ál la po dást a NKE, a SFEÜ és a ki vá lasz tott Pá lyá za ti Alap Köz re -
mû kö dõ Szer ve zet ír ják alá. A Pá lyá za ti Alap Meg ál la po dás, töb bek kö zött, a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

– A Pá lyá za ti Alap cél ki tû zé sei;

– Szer ve ze ti fel épí tés, ha tás kö rök és fe le lõs sé gek (be le ért ve az irá nyí tó- és a kis pro jekt el fo ga dó bi zott ság szer -
ve zé sét);

– A kis pro jek tek ér té ke lé si és ki vá lasz tá si el já rá sai (be le ért ve a ki vá lasz tá si kri té ri u mot);

– A társ fi nan szí ro zás ra vo nat ko zó sza bá lyok;

– Vég re haj tá si ütem terv;

– Költ ség ve tés és pénz ügyi ter ve zés (be le ért ve a me nedzs ment költ sé ge ket);
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– Ki fi ze té si és pénz ügyi el len õr zé si el já rá sok;
– Mo ni tor ing és irá nyí tás;
– Je len tés;
– Nyil vá nos ság ra vo nat ko zó in téz ke dé sek.

4. Költ sé gek és társ fi nan szí ro zás tá mo gat ha tó sá ga

A Pá lyá za ti Alap Meg ál la po dás meg ha tá roz za a Pá lyá za ti Alapra vo nat ko zó, el szá mol ha tó me nedzs ment és ad mi -
niszt rá ci ós költ sé ge ket.

A Pá lyá za ti Alap Köz re mû kö dõ Szer ve zet ál tal ön ál ló an vég re haj tott kis pro jek tek nem tá mo gat ha tók a Pá lyá za ti
Alap ból.

A kis pro jek tek Pá lyá za ti Alap ból tör té nõ tá mo ga tá sa ese ti el bí rá lás alap ján tör té nik és 100%-os tá mo ga tá si arányt ér -
het el.

A Pá lyá za ti Alap ból szár ma zó tá mo ga tás nem he lyet te sít más tá mo ga tá si le he tõ sé ge ket és a ban ki köl csö nö ket.

5. Fel ada tok és Kö te le zett sé gek

A Nem ze ti Ko or di ná ci ós Egy ség fel ada tai és kö te le zett sé gei alá a kö vet ke zõk tar toz nak:
– Ja vas lat Pá lyá za ti Ala pok lét re ho zá sá ra;
– Pá lyá za ti Ala pok lét re ho zá sá nak biz to sí tá sa, be le ért ve a meg hí vá sos és nyílt pá lyá za ti fel hí vást, a Pá lyá za ti Alap

Köz re mû kö dõ Szer ve zet elõ ze tes ki vá lasz tá sát, a meg ál la po dás elõ ké szí té se;
– A Pá lyá za ti Ala pok fel ügye le té nek biz to sí tá sa meg fe le lõ mo ni tor ing, irá nyí tó és pénz ügyi el len õr zé si rend sze rek

lét re ho zá sá val;
– Pénz ügyi el len õr zé si me cha niz mu sok lét re ho zá sa;
– Kép vi se lõ ki ne ve zé se az irá nyí tó- és kis pro jekt el fo ga dó bi zott sá gok ba;
– A Pá lyá za ti Ala pok ha té kony és ered mé nyes fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se;
– A Pá lyá za ti Ala pok vég re haj tá sa elõ re ha la dá sá ról  szóló je len té sek rend sze res, va la mint a sza bály ta lan sá gok ról

 szóló je len tés azon na li meg kül dé se a SFEÜ ré szé re;
– A pénz ügyi el len õr zés, va la mint a pénz ügyi el len õr zés aján lá sai nyo mon kö ve té sé nek biz to sí tá sa;
– In for má ció adás a Pá lyá za ti Ala pok kal kap cso lat ban a Hoz zá já ru lás ról  szóló in for má ci ós kam pány ré sze ként.

A Pá lyá za ti Alap Köz re mû kö dõ Szer ve zet fel ada tai és kö te le zett sé gei alá a kö vet ke zõk tar toz nak:
– A Pá lyá za ti Alap tel jes körû irá nyí tá sa;
– Kis pro jekt irá nyí tó- és el fo ga dó bi zott sá gok lét re ho zá sa és tit kár sá gi te en dõk el lá tá sa;
– A kis pro jek tek vég re haj tá sá val kap cso la tos meg fe le lõ pénz ügyi és mû kö dé si el len õr zõ rend szer lét re ho zá sa
– Pá lyá za ti ki írás kis pro jek tek re, a be ér ke zett pro jekt ter ve ze tek rend sze re zé se, a pro jekt ter ve zet kö ve tel mé nye i nek

való meg fe le lés el len õr zé se, és ki vá lasz tá si ja vas la tok lét re ho zá sa;
– A kis pro jek te ket vég re haj tó in téz mé nyek kel tör té nõ szer zõ dés kö té si meg egye zé sek lét re ho zá sa;
– El len õr zé si rend sze rek al kal ma zá sa, és szük ség sze rin ti be avat ko zás. A NKE azon na li ér te sí té se a sza bály ta lan sá -

gok kal kap cso lat ban;
– Je len tés té tel a NKE ré szé re. A je len tés tar tal maz leg alább egy éves elõ re ha la dá si je len tést és a pénz ügyi je len té se -

ket;
– In for má ció adás a Pá lyá za ti Alap vég re haj tá sá val kap cso lat ban.

A kis pro jekt irá nyí tó- és el fo ga dó bi zott sá gok fel ada tai és kö te le zett sé gei alá a kö vet ke zõk tar toz nak:
– A meg va ló sí tás ra ke rü lõ kis pro jek tek ki vá lasz tá sa;
– Az elõ re ha la dá si je len té sek meg vi ta tá sa;
– Kis pro jekt ki vá lasz tá si kri té ri u mok át te kin té se és el fo ga dá sa.

A SFEÜ fel ada tai és kö te le zett sé gei alá a kö vet ke zõk tar toz nak:
– Pá lyá za ti Alapok lét re ho zá sá nak ál ta lá nos el fo ga dá sa;
– Pá lyá za ti Alap ter ve ze tek kel kap cso la tos vissza jel zés;
– A Pá lyá za ti Alapok fi nan szí ro zá sá val kap cso la tos dön tés;
– Kép vi se lõ vagy meg fi gye lõ ki ne ve zé se az irá nyí tó- és kis pro jekt el fo ga dó bi zott sá gok ba;
– A vég re haj tás elõ re ha la dá sá nak ál ta lá nos szin tû mo ni tor ing ja;
– A vég re haj tás elõ re ha la dá sá nak a NKE ál tal be nyúj tott éves je len té se ken ala pu ló ér té ke lé se és meg be szé lé se a

NKE-vel.
A fel ada tok és kö te le zett sé gek idõ sza kon ként fe lül vizs gál ha tók. Az elsõ fe lül vizs gá lat a Fe lek elsõ éves ülé se kor ese dé kes.
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B. A Pro jekt Elõ ké szí té si Alap

1. Meg ha tá ro zás és cél ki tû zés

A Pro jekt Elõ ké szí té si Alap pénz ügyi se gít sé get nyújt a vég le ges pro jekt ter ve ze tek ki dol go zá sá ra (pl. meg va ló sít ha -
tó sá gi ta nul má nyok, kör nye ze ti ha tás ta nul má nyok stb.)

2. Igény lé si és el fo ga dá si el já rá sok

A Pro jekt Elõ ké szí té si Alap ból igé nyelt pénz ügyi se gít ség a pro jekt ter ve zet ré sze (cf 2. mel lék let, 2.1. fe je zet).
A SFEÜ vagy a GÁ dönt az igé nyelt pro jekt elõ ké szí té si tá mo ga tás el fo gad ha tó sá gá ról.
A pro jekt elõ ké szí té sét tá mo ga tó pénz ügyi se gít ség nyúj tás sal kap cso la tos ren del ke zés rõl  szóló dön tés a Svájc ál tal a

pro jekt ter ve zet rõl ho zott vég sõ dön tés ré sze.

3. A Pro jekt Elõ ké szí té si Alap irá nyí tá sa

A Pro jekt Elõ ké szí té si Alap Köz re mû kö dõ Szer ve ze te a NKE.

4. Meg ál la po dás a Pro jekt Elõ ké szí té si Alap ról

A pro jekt elõ ké szí té si tá mo ga tás ról  szóló meg ál la po dást a NKE ké szí ti el, és ma gyar rész rõl a NKE, sváj ci rész rõl a
SFEÜ/GÁ írja alá. A pro jekt elõ ké szí té si tá mo ga tás ról  szóló meg ál la po dás tar tal ma, töb bek kö zött, a kö vet ke zõ:

– Pro jekt Elõ ké szí té si Alap cél ki tû zé sei;
– Fel ada tok és kö te le zett sé gek;
– A tá mo gat ha tó költ sé gek rész le tes lis tá ja;
– Társ fi nan szí ro zás;
– Pénz ügyi el len õr zé si el já rá sok, mo ni tor ing és je len tés.

5. Társ fi nan szí ro zás

A pro jekt elõ ké szí té si tá mo ga tás ból szár ma zó pénz ügyi esz kö zök höz leg alább 15%-os, a ked vez mé nye zett vagy bár -
mely har ma dik fél ál tal vál lalt társ fi nan szí ro zá si arány szük sé ges. A társ fi nan szí ro zá si arány meg ha tá ro zá sa ese ti el bí rá -
lás alap ján tör té nik.

C. A Tech ni kai Se gít ség nyúj tá si Alap

1. Meg ha tá ro zás és cél ki tû zés

Tech ni kai se gít ség nyúj tá si alap a Hoz zá já ru lás ha té kony és ered mé nyes vég re haj tá sa so rán ma gyar fél nél fel me rült
já ru lé kos költ sé gek fe de zé sé re hoz ha tó lét re.

2. El szá mol ha tó költ sé gek

Ál ta lá ban, a ma gyar ha tó sá gok nál a Hoz zá já ru lás irá nyí tá sa, vég re haj tá sa, mo ni tor ing ja és el len õr zé se so rán fel me rül
költ sé gek nem mi nõ sül nek el szá mol ha tó költ ség nek. Ugyan ak kor, a ma gyar ha tó sá gok ál tal já ru lé ko san és ki zá ró lag a
Hoz zá já ru lás vég re haj tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé gek so rán fel me rült költ sé gek fi nan szí roz ha tók az alap ból,
amennyi ben az aláb bi ka te gó ri ák va la me lyi ké be tar toz nak:

a) A Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ke re té ben lét re ho zott Bi zott sá gok költ sé gei a Ke ret meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zot tak alap ján;

b) A po ten ci á lis Pro jekt Vég re haj tók kép zé se a Sváj ci–Ma gyar Együtt mû kö dé si Prog ram ra való fel ké szí tés cél já ból;
c) A NKE-hez be ér ke zett pro jekt ter ve ze tek át te kin té se ér de ké ben ta nács adók al kal ma zá sa és a Svájc ré szé re be nyúj -

tan dó pénz ügyi ké rel mek elõ ké szí té se;
d) Ta nács adók al kal ma zá sa nem csak a Hoz zá já ru lás ból fi nan szí ro zott pro jek tek, ha nem a tel jes Sváj ci–Ma gyar

Együtt mû kö dé si Prog ram mo ni tor ing és ér té ke lé si te vé keny ség re;
e) A Hoz zá já ru lás hoz kap cso ló dó, a mû kö dést pénz ügyi és on-the-spot jel le gû szem pont ból el len õr zõ lá to ga tá sok,

ame lyek a fen ti te vé keny ség hez kap cso lód nak és meg ha lad ják Ma gyar or szág nor mál kö te le zett ség vál la lá sát;
f) Nyil vá nos ság ra vo nat ko zó in téz ke dé sek a Hoz zá já ru lás sal kap cso lat ban;
g) Ma gyar or szá gon kí vül Sváj ci ha tó sá gok kal tar tott ülé se ken való rész vé tel költ sé gei;
h) A NKE és a Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek a Sváj ci Hoz zá já ru lás irá nyí tá sá ból szár ma zó for dí tá si költ sé gei;
i) Já ru lé kos esz kö zök, be le ért ve a ki fe je zet ten a Hoz zá já ru lás vég re haj tá sa cél já ból be szer zett soft wa re-t.

3. Tech ni kai Se gít ség nyúj tá si Alap Köz re mû kö dõ Szer ve ze te

A Pro jekt Elõ ké szí té si Tá mo ga tás Köz re mû kö dõ Szer ve ze te a NKE.
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4. Meg ál la po dás a Tech ni kai Se gít ség nyúj tá si Alap ról

A pro jekt elõ ké szí té si tá mo ga tás ról  szóló meg ál la po dást a NKE ké szí ti el, és ma gyar rész rõl a NKE, sváj ci rész rõl a
SFEÜ/GÁ írja alá. A tech ni kai se gít ség nyúj tá si alap ról  szóló meg ál la po dás tar tal ma, töb bek kö zött, a kö vet ke zõ:

– A Tech ni kai Se gít ség nyúj tá si Alap cél ki tû zé sei;
– A tá mo gat ha tó költ sé gek rész le tes lis tá ja;
– Szer ve ze ti fel épí tés, fel ada tok és kö te le zett sé gek;
– El já rá sok;
– Költ ség ve tés és pénz ügyi ter ve zés;
– Pénz ügyi el len õr zé si el já rá sok;
– Mo ni tor ing és irá nyí tás;
– Je len tés.

D. Ösz tön díj Alap

1. Meg ha tá ro zás és cél ki tû zés

Egy Ösz tön díj Alap ke rül lét re ho zás ra. Az Ösz tön díj Alap pénz ügyi tá mo ga tást nyújt ok ta tá si és ku ta tá si ösz tön dí jak -
hoz a sváj ci fel sõ ok ta tá si vagy ku ta tá si in téz mé nyek be fel vé telt nyert ma gyar ta nu lók és ku ta tók szá má ra.

Az ok ta tá si ösz tön dí jak elõ se gí tik a ma gas szín vo na lú hu mán erõ for rás fej lesz tést, a kap cso la tok ki épí té sét, és ösz tön -
zik a fi a tal aka dé mi ku sok kö zöt ti együtt mû kö dést.

A ku ta tá si ösz tön dí jak elõ se gí tik a tö ké le tes sé get a ku ta tá si te rü le te ken, hoz zá já rul nak fi a tal és rang idõs ku ta tók ki -
emel ke dõ sze mé lyes ered mé nyi nek el éré sé hez, ösz tön zik a kap cso la tok ki épí té sét, és meg erõ sí tik a sváj ci-ma gyar ku ta -
tá si együtt mû kö dést. Ku ta tá si ösz tön dí jak kap cso lód hat nak a transz-na ci o ná lis ku ta tó cso por tok és a kö zös ku ta tá si pro -
jek tek ki ala kí tá sá hoz.

2. Az Ösz tön díj Alap Köz re mû kö dõ Szer ve ze te

Az Ösz tön díj Alap irá nyí tá sá nak Köz re mû kö dõ Szer ve ze te egy sváj ci in téz mény.

3. Meg ál la po dás az Ösz tön díj Alap ról

Az Ösz tön díj Alap ról  szóló meg ál la po dást a Köz re mû kö dõ Szer ve zet ké szí ti. Ma gyar rész rõl a NKE, sváj ci rész rõl a
SFEÜ írja alá. Az Ösz tön díj Alap ról  szóló meg ál la po dás tar tal ma, töb bek kö zött, a kö vet ke zõ:

– Az Ösz tön díj Alap cél ki tû zé sei;
– A tá mo gat ha tó költ sé gek rész le tes lis tá ja;
– Szer ve ze ti fel épí tés, fel ada tok és kö te le zett sé gek;
– El já rá sok;
– Költ ség ve tés és pénz ügyi ter ve zés;
– Pénz ügyi el len õr zé si el já rá sok;
– Mo ni tor ing és irá nyí tás;
– Je len tés.

4. El szá mol ha tó költ sé gek

El szá mol ha tó költ sé gek az ösz tön díj jal kap cso la tos költ sé gek, mint pél dá ul a köl tö zés sel járó ki adá sok, lét fenn tar tá si
költ sé gek, biz to sí tás, be i rat ko zá si dí jak, spe ci á lis ku ta tá si és pub li ká ci ós költ sé gek.”
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4.  §

A Kor mány jó vá hagy ja a szer zõ dés nek a ki hir de tést kö -
ve tõ nap tól tör té nõ ide ig le nes al kal ma zá sát.

5.  §

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

(2) E ren de let 4.  §-a, va la mint 5.  § (3) be kez dé se a szer -
zõ dés 11. cik ké nek 5. pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban 
a ha tá lyát vesz ti.

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

(4) A szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját, va la -
mint e ren de let (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ -
pon tok nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té vá -
lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz -
zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(5) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter gon -
dos ko dik.

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



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A pénzügyminiszter
27/2007. (XII. 20.) PM

rendelete

összevont alapú szavatoló tõke és összevont alapon
számított tõkekövetelmény számításáról

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 
1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) 235.  §-a
(2) be kez dé sé nek m) és r) pont já ban, a tõ ke pi ac ról  szóló
2001. évi CXX. tör vény (a továb biak ban: Tpt.) 451.  §-a
(2) be kez dé sé nek o) pont já ban, valamint a biz to sí tók ról és
a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény
235.  §-ának r) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának g) pont já ban fog lalt
fel adat kö röm ben az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya a Hpt. 90.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott vál lal ko zá sok ra ter jed ki.

Az összevont alapú szavatoló tõke

2.  §

Az össze vont ala pon szá mí tott sza va to ló tõke a Hpt.
5. szá mú mel lék le té ben és a be fek te té si vál lal ko zá sok ról
és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, valamint az ál ta luk vé gez -
he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi
CXXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Bsztv.) 2. szá mú
mel lék le té ben fel so rolt alap ve tõ, já ru lé kos és ki egé szí tõ
tõ ké bõl áll, az össze vo nás (kon szo li dá ció)  miatt ke let ke zõ
el té ré sek kel.

3.  §

Az össze vont ala pú alap ve tõ és já ru lé kos tõke a Hpt.
5. szá mú mel lék le té ben és a Bsztv. 2. szá mú mel lék le té ben 
rög zí tett sza va to ló tõke ele me ken túl me nõ en a kö vet ke zõ -
ket tar tal maz za:

a) olyan vál lal ko zás tõ ke kon szo li dá ci ós kü lön bö ze te it, 
amely a Hpt. 94.  §-ának (1)–(4) be kez dé se alá tar to zik,

b) olyan vál lal ko zás sa ját tõ ké jé ben be kö vet ke zõ vál -
to zá so kat, amely a Hpt. 94.  §-ának (1)–(4) be kez dé se alá
tar to zik,

c) adós ság kon szo li dá lás kü lön bö ze té bõl adó dó össze -
vo nás (kon szo li dá ció)  miatti vál to zá so kat, olyan vál lal ko -
zás ese té ben, amely re a Hpt. 94.  §-ának (1)–(3) be kez dé se

alap ján a tel jes körû be vo nás kon szo li dá ci ós mód sze rét
vagy a kö zös ve ze té sû vál lal ko zá sok ra vo nat ko zó kon szo -
li dá ci ós mód szert kell al kal maz ni,

d) köz ben sõ ered ményt olyan vál lal ko zás ese té ben,
amely re a Hpt. 94.  §-ának (1)–(3) be kez dé se alap ján a tel -
jes körû be vo nás kon szo li dá ci ós mód sze rét vagy a kö zös
ve ze té sû vál lal ko zá sok ra vo nat ko zó kon szo li dá ci ós mód -
szert kell al kal maz ni,

e) olyan vál lal ko zás ese té ben a kül sõ ta gok (más tu laj -
do no sok) ré sze se dé sét, amely re a Hpt. 94.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rint a tel jes körû be vo nás kon szo li dá ci ós mód -
sze rét kell al kal maz ni.

4.  §

(1) Az össze vont ala pú alap ve tõ tõke po zi tív össze te või
a Hpt. 5. szá mú mel lék le té ben és a Bsztv. 2. szá mú mel lék -
le té ben az alap ve tõ tõke po zi tív össze te või kö zött fel so rolt 
ele mek, to váb bá azok vo nat ko zá sá ban:

a) sa ját tõke nö ve ke dé se [3.  § b) pont],
b) adós ság kon szo li dá lás kü lön bö ze te  miatti po zi tív

kon szo li dá ci ós kü lön bö zet [3.  § c) pont],
c) köz ben sõ ered mény kü lön bö ze te  miatti po zi tív kon -

szo li dá ci ós kü lön bö zet [3.  § d) pont],
d) kül sõ ta gok (más tu laj do no sok) ré sze se dé se [3.  §

e) pont].

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kü lön bö ze tek csak az osz ta -
lék-el sõbb sé gi, a nye re sé ges év ben az el múlt év(ek) el ma -
radt ho zam fi ze tés re is fel jo go sí tó, jegy zett és be fi ze tett
rész vé nyek nek nem mi nõ sü lõ rész vé nye k ará nyá ban ke -
rül nek be szá mí tás ra.

5.  §

(1) Az össze vont ala pú alap ve tõ tõke ne ga tív össze te või 
a Hpt. 5. szá mú mel lék le té ben és a Bsztv. 2. szá mú mel lék -
le té ben az alap ve tõ tõke ne ga tív össze te või kö zött fel so -
rolt ele mek, to váb bá azok vo nat ko zá sá ban:

a) sa ját tõke csök ke né se [3.  § b) pont],
b) adós ság kon szo li dá lás kü lön bö ze te  miatti ne ga tív

kon szo li dá ci ós kü lön bö zet [3.  § c) pont],
c) köz ben sõ ered mény kü lön bö ze te  miatti ne ga tív kon -

szo li dá ci ós kü lön bö zet [3.  § d) pont].

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kü lön bö ze tek csak az osz ta -
lék-el sõbb sé gi, a nye re sé ges év ben az el múlt év(ek) el ma -
radt ho zam fi ze tés re is fel jo go sí tó, jegy zett és be fi ze tett
rész vé nyek nek nem mi nõ sü lõ rész vé nye k ará nyá ban ke -
rül nek be szá mí tás ra.

6.  §

Az össze vont ala pú já ru lé kos tõke po zi tív össze te või a
Hpt. 5. szá mú mel lék le té ben és a Bsztv. 2. szá mú mel lék -
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le té ben a já ru lé kos tõke po zi tív össze te või kö zött fel so rolt
ele mek, to váb bá azok vo nat ko zá sá ban:

a) passzív tõ ke kon szo li dá ci ós kü lön bö zet [3.  § a) pont],
b) sa ját tõke nö ve ke dé se [3.  § b) pont],
c) adós ság kon szo li dá lás kü lön bö ze te  miatti po zi tív

kon szo li dá ci ós kü lön bö zet [3.  § c) pont],
d) köz ben sõ ered mény kü lön bö ze te  miatti po zi tív kon -

szo li dá ci ós kü lön bö zet [3.  § d) pont],
e) kül sõ ta gok (más tu laj do no sok) ré sze se dé se [3.  §

e) pont].

(2) Az (1) be kez dés b)–e) pont sze rin ti kü lön bö ze tek
csak az osz ta lék-el sõbb sé gi, a nye re sé ges év ben az el múlt
év(ek) el ma radt ho zam fi ze tés re is fel jo go sí tó, jegy zett és
be fi ze tett rész vé nyek ará nyá ban ke rül nek be szá mí tás ra.

7.  §

(1) Az össze vont ala pú já ru lé kos tõke ne ga tív össze te -
või a Hpt. 5. szá mú mel lék le té ben és a Bsztv. 2. szá mú
mel lék le té ben a já ru lé kos tõke ne ga tív össze te või kö zött
fel so rolt ele mek, to váb bá azok vo nat ko zá sá ban:

a) ak tív tõ ke kon szo li dá ci ós kü lön bö zet [3.  § a) pont],
b) sa ját tõke csök ke né se [3.  § b) pont],
c) adós ság kon szo li dá lás kü lön bö ze te  miatti ne ga tív

kon szo li dá ci ós kü lön bö zet [3.  § c) pont],
d) köz ben sõ ered mény kü lön bö ze te  miatti ne ga tív kon -

szo li dá ci ós kü lön bö zet [3.  § d) pont].

(2) Az (1) be kez dés b)–d) pont sze rin ti kü lön bö ze tek
csak az osz ta lék-el sõbb sé gi, a nye re sé ges év ben az el múlt
év(ek) el ma radt ho zam fi ze tés re is fel jo go sí tó, jegy zett és
be fi ze tett rész vé nye k ará nyá ban ke rül nek be szá mí tás ra.

8.  §

Az össze vont ala pú já ru lé kos tõ ké nek az össze vont ala -
pú sza va to ló tõ ké be tör té nõ be szá mít ha tó sá gá nál az aláb bi 
kor lá to zá so kat kell ér vé nye sí te ni:

a) a figye lembe ve he tõ össze vont ala pú já ru lé kos tõke
össze ge nem ha lad hat ja meg az össze vont ala pú alap ve tõ
tõke 100%-át,

b) az össze vont ala pú já ru lé kos tõ ke ként figye lembe
ve he tõ, össze vont ala pú alá ren delt köl csön tõ ke, valamint a 
Hpt. 5. szá mú mel lék le te 8. pont já nak a) al pont ja sze rin ti
osz ta lék el sõbb sé gi, a nye re sé ges év ben az el múlt év(ek)
el ma radt ho zam ki fi ze té sé re is fel jo go sí tó, jegy zett és be fi -
ze tett rész vé nye k össze vont ala pon szá mí tott össze ge nem
ha lad hat ja meg az össze vont ala pú alap ve tõ tõke 50%-át.

9.  §

(1) A 8.  § sze rin ti kor lá to zá sok figye lembe véte lével
meg ha tá ro zott össze vont ala pú sza va to ló tõke alap ve tõ és
já ru lé kos tõ ke ré sze i nek össze gé bõl le kell von ni:

a) a más pénz ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko -
zás ban lévõ ré sze se dé sek könyv sze rin ti ér té két – ha a fel -
so rol tak nál a Hpt. 90.  § (2) be kez dés sze rin ti vál lal ko zá -
sok be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del kez nek, de nem mi nõ -
sül a Hpt. 94.  § (1)–(3) be kez dés sze rin ti vál lal ko zás nak –,
valamint az elõ zõek ben fel so rolt vál lal ko zá sok ré szé re
nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke könyv sze rin ti ér té két,

b) a biz to sí tó ban lévõ ré sze se dé sek könyv sze rin ti ér té -
két – ha a Hpt. 90.  § (2) be kez dés sze rin ti vál lal ko zá sok
be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del kez nek –, valamint a biz -
to sí tó ré szé re nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke könyv sze -
rin ti ér té két,

c) a be fo lyá so ló ré sze se dés nek nem mi nõ sü lõ, más
pénz ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko zás ban,
valamint biz to sí tó ban lévõ ré sze se dé sek könyv sze rin ti ér -
té ké nek, valamint az elõ zõek ben fel so rolt vál lal ko zá sok
ré szé re nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke könyv sze rin ti ér té -
ké nek együt tes össze gé bõl a 2–8.  §-ok figye lembe véte -
lével szá mí tott sza va to ló tõke 10%-át meg ha la dó részt,

d) a hi te le zé si koc ká za tát bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló
mód szer rel szá mí tó hi tel in té zet nek az el szá molt ér ték -
vesz tés és a kép zett cél tar ta lék össze gé nek a vár ha tó vesz -
te ség ér té ké vel csök ken tett ér té két, ha ez a kü lönb ség ne -
ga tív, valamint a ré sze se dé sek koc ká zat tal sú lyo zott ki tett -
ség ér té ké nek – kü lön jog sza bály sze rin ti – az egy sze rû sú -
lyo zá si mód szer rel vagy PD/LGD mód szer rel tör té nõ
meg ha tá ro zá sa ese tén, a rész vény ki tett sé gek vár ha tó vesz -
te sé gé nek össze gét.

(2) Az össze vont ala pon szá mí tott sza va to ló tõ ké bõl le
kell von ni a Hpt. 91.  § (3) be kez dé se alap ján az össze vo nás 
(kon szo li dá ció) alól fel ügye le ti en ge dély alap ján men te sü -
lõ vál lal ko zá sok ban meg lé võ ré sze se dé sek könyv sze rin ti
ér té ke és a rá juk vo nat ko zó mi ni má lis sza va to ló tõ ke szük -
ség let kö zül a na gyobb össze get le kell von ni. Ré sze se dé si
vi szony meg lé te ese tén a le vo nást tõ ke ará nyo san (ré sze se -
dés ará nyo san) kell vég re haj ta ni.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott le vo ná sok
so rán ér vé nye sí te ni kell a 8.  §-ban fog lalt kor lá to zá so kat.

10.  §

A 9.  §-ban fog lalt le vo ná so kat köve tõen fenn ma ra dó
össze vont ala pú sza va to ló tõke alap ve tõ és já ru lé kos tõ ke -
ré szei ké pe zik a Hpt. 93.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott, a sza va to ló tõke nagy sá gá hoz kö tött kor lá to zá sok 
alap ját.

11.  §

(1) A 9.  §-ban fog lalt le vo ná so kat köve tõen fenn ma ra dó 
össze vont ala pú sza va to ló tõke alap ve tõ és já ru lé kos tõ ke -
ré sze i bõl le kell von ni a Hpt. 79.  §-a és 83.  §-a sze rin ti
 limittúllépések össze gét.
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(2) A le vo ná sok so rán ér vé nye sí te ni kell a 8.  §-ban fog -
lalt kor lá to zá so kat.

12.  §

(1) A ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott, össze vont
ala pon szá mí tott po zí ci ók és koc ká zat vál la lá sok, valamint
a tel jes te vé keny ség re, össze vont ala pon szá mí tott de vi za -
ár fo lyam- és áru koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek fe de ze té -
re az alap ve tõ és já ru lé kos tõke mel lett ki egé szí tõ tõke is
fel hasz nál ha tó.

(2) A ki egé szí tõ tõke össze te või és a rá vo nat ko zó kor lá -
to zá sok meg egyez nek a Hpt. 5. szá mú mel lék le té ben és a
Bsztv. 2. szá mú mel lék le té ben rög zí tet tek kel.

(3) Alap ve tõ és já ru lé kos tõ ke rész ként a 11.  §-ban fog -
lalt le vo ná sok és az össze vont ala pon szá mí tott sza va to ló
tõke fenn ma ra dó össze ge ve he tõ figye lembe.

Az összevont alapon számított tõkekövetelmény

13.  §

(1) Az össze vont ala pon szá mí tott tõ ke kö ve tel mény a
Hpt. 76.  § (1)–(2) be kez dés sze rin ti, össze von tan szá mí tott 
tõ ke kö ve tel mé nyek össze ge.

(2) Az össze vont ala pon szá mí tott tõ ke kö ve tel mény
meg ha tá ro zá sa so rán a Hpt. 90.  §-ának (2) be kez dé se sze -
rin ti vál lal ko zá sok össze vont (kon szo li dált) mér le gé ben
sze rep lõ esz köz té te lek után a hi te le zé si koc ká zat ke ze lé sé -
rõl és tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló 196/2007. (VII. 30.)
Korm. ren de let ben (a to vább bi ak ban: Hkr.) elõ ír tak sze -
rint ki kell szá mí ta ni a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té -
ke ket.

(3) Az össze vont ala pon szá mí tott tõ ke kö ve tel mény
meg ha tá ro zá sa so rán:

a) a Hpt. 94.  §-ának (1)–(3) be kez dé se sze rin ti vál lal -
ko zá sok ese té ben a vál lal ko zá sok egy más sal szem ben
fenn ál ló mér le gen kí vü li té te le i nek a koc ká za ti sú lya 0%,

b) a koc ká zat tal sú lyo zott mér le gen kí vü li koc ká zat vál -
la lá so kat a Hpt. 94.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti vál lal ko -
zá sok nál tel jes mér ték ben, a Hpt. 94.  §-ának (2)–(3) be -
kez dé se sze rin ti vál lal ko zá sok nál tõ ke ará nyos (ré sze se -
dés ará nyos) mér ték ben kell figye lembe ven ni.

Záró rendelkezések

14.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az össze vont ala pú sza va to ló tõke és az össze vont

ala pon szá mí tott fi ze tõ ké pes sé gi mu ta tó szá mí tá sá ról
 szóló 23/2003. (X. 3.) PM ren de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az or szág koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló
16/2001. (III. 9.) PM ren de let, valamint a be fek te té si vál -
lal ko zá sok or szág koc ká za tá nak tõ ke kö ve tel mé nyé rõl
 szóló 8/2002. (II. 20.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2005. (II. 15.) PM ren de let,

b) a tõ ke meg fe le lé si mu ta tó szá mí tá sá ról  szóló
13/2001. (III. 9.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
10/2004. (III. 12.) PM ren de let,

c) az or szág koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló
16/2001. (III. 9.) PM ren de let, valamint a be fek te té si vál -
lal ko zá sok or szág koc ká za tá nak tõ ke kö ve tel mé nyé rõl
 szóló 8/2002. (II. 20.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2003. (VIII. 8.) PM ren de let,

d) a tõ ke meg fe le lé si mu ta tó szá mí tá sá ról  szóló
13/2001. (III. 9.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
53/2002. (XII. 30.) PM ren de let,

e) a tõ ke meg fe le lé si mu ta tó szá mí tá sá ról  szóló
13/2001. (III. 9.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
13/2002. (II. 20.) PM ren de let,

f) a be fek te té si vál lal ko zá sok or szág koc ká za tá nak tõ -
ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló 8/2002. (II. 20.) PM ren de let,

g) az or szág koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló
16/2001. (III. 9.) PM ren de let,

h) a tõ ke meg fe le lé si mu ta tó szá mí tá sá ról  szóló
13/2001. (III. 9.) PM ren de let,

i) a pénz ügyi kong lo me rá tum szin tû tõ ke meg fe le lés
szá mí tá sá ról  szóló 36/2005. (X. 31.) PM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 13.  §-a.

(4) A (2)–(3) be kez dés és a 15.  § 2008. ja nu ár 2-án ha tá -
lyát vesz ti.

15.  §

(1) Az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pénz ügyi kong lo me rá tum sza va to ló tõ ké jé nek meg -
ha tá ro zá sa so rán a pénz ügyi kong lo me rá tum hoz tar to zó]

„b) be fek te té si vál lal ko zás te kin te té ben a be fek te té si
vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, valamint 
az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló
2007. évi CXXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Bsztv.)
105.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti sza va to ló tõ két,”

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

[A pénz ügyi kong lo me rá tum tõ ke szük ség le té nek meg -
ha tá ro zá sa so rán a pénz ügyi kong lo me rá tum hoz tar to zó]

„b) be fek te té si vál lal ko zás te kin te té ben a Bsztv.
105.  §-ának (2) és (3) be kez dé se sze rin ti tõkeszükség -
letet,”
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(3) Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„A pénz ügyi kong lo me rá tum sza va to ló tõ ké jé nek szá -
mí tá sa so rán figye lembe kell ven ni a Hpt. 5. szá mú mel -
lék le té ben, a Bsztv. 2. szá mú mel lék le té ben és a Bit.
123–124.  §-ában fog lalt – tõ ke ele mek figye lembevételére
vo nat ko zó – ha tár ér té ke ket. A pénz ügyi ága zat be li nem
sza bá lyo zott vál lal ko zá so kat a ha tár ér té kek szá mí tá sa so -
rán az ága za ta sza bá lyo zott vál lal ko zá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint kell figye lembe ven ni.”

16.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való meg -
fe le lést szol gál ja: az Euró pai Par la ment és a Ta nács
2006/48/EK irány elve (2006. jú ni us 14.) a hi tel in té ze tek
te vé keny sé gé nek meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go -
zott szö veg) [65. cikk].

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A pénzügyminiszter
28/2007. (XII. 20.) PM

rendelete

a jövedéki termékek veszteségnormáiról  szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 

129.  § (2) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) A jö ve dé ki ter mé kek vesz te ség nor má i ról  szóló
43/1997. (XII. 30.) PM ren de let (a továb biak ban: R.)
1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le te 
lép.

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

2.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –
2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) 2007. de cem ber 30-án az R. 1.  §-ának (3)–(6) be kez -
dé se i ben a „re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont” szö veg rész he -
lyé be a „re gi o ná lis el len õr zé si köz pont” szö veg lép.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „60.  § (3) be kez dé se és 70.  §
(2) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „40.  § (11) be kez dé -
se, 60.  § (3) be kez dé se és 71.  § (2) be kez dé se” szö veg lép.

(4) E ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,

pénz ügy mi nisz ter
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1. számú melléklet a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 43/1997. (XII. 30.) PM ren de let hez

Ásványolajtermék raktározási veszteségnormája

Me.: szá za lék (%)/hó

Ás vány olaj ter mék (Jöt. sze rin ti)

Föld fe let ti tar tály Úszó te tõs tar tály Föld alat ti tar tály Hor dós tank

téli nyá ri téli nyá ri téli nyá ri téli nyá ri

idõ szak idõ szak idõ szak idõ szak

1. Csepp fo lyó sí tott és sû rí tett gáz-
hal maz ál la po tú szén hid ro gén

0,15 0,40 – – – – – –

2. Ól mo zott és ól mo zat lan ben zin, egyéb
el len õr zött ás vány olaj, E85

0,10 0,20 0,05 0,10 0,09 0,18 0,06 0,10

3. Gáz olaj, pet ró le um, fû tõ olaj, bio dí zel 0,03 0,08 0,015 0,04 0,03 0,06 0,015 0,05

”
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2. számú melléklet a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 43/1997. (XII. 30.) PM ren de let hez

Ásványolajtermékek szállítási veszteségnormája

Me.: szá za lék (%)/hó

Ás vány olaj ter mék (Jöt. sze rin ti)
Csõ ve ze té kes

szál lí tás
Köz úti tank au tós 

szál lí tás
Szál lí tás vas úti
tar tály ko csi ban

Vízi uszá lyos
szál lí tás

1. Csepp fo lyó sí tott és sû rí tett gáz-hal maz ál la po tú szén hid ro gén 0,50 1,50 0,50 –

2. Ól mo zott és ól mo zat lan ben zin, egyéb el len õr zött
ás vány olaj, E85 0,15 0,50 1,00 1,00

3. Gáz olaj, pet ró le um, fû tõ olaj, bio dí zel 0,10 0,50 1,00 1,00

”

A pénzügyminiszter
29/2007. (XII. 20.) PM

rendelete

az adójegy igénylésére, visszavételére, 
alkalmazására vonatkozó részletes 

szabályokról  szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet
 módosításáról

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 
(a továb biak ban: Jöt.) 129.  § (2) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 14/1998. (IV. 30.)
PM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A do hány gyárt mány adó rak tár en ge dé lye sé nek
(a továb biak ban: adó rak tá ri adó jegy-fel hasz ná ló), a be -
jegy zett és a nem be jegy zett ke res ke dõ nek (a továb biak -
ban: ke res ke dõi adó jegy-fel hasz ná ló), illetve a do hány -
gyárt mány im por tá ló já nak (a továb biak ban: im por tõr adó -
jegy-fel hasz ná ló) (a továb biak ban együtt: adó jegy-fel -
hasz ná ló) az adó je gye ket az adó jegy-meg ren de lés re rend -
sze re sí tett – a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott adat -
tar tal mú ket tõ pél dá nyos adó jegy meg ren de lõ lap (a továb -
biak ban: meg ren de lõ lap) egy pél dá nyá nak, valamint – a
Jöt. ren del ke zé se i nek meg fele lõen – az egy ha vi át lag le ve -
ze té sé nek meg kül dé sé vel kell a Pes ti Jö ve dé ki, Adó jegy
és Zár jegy Hi va tal nál (a továb biak ban: Hi va tal) meg ren -
del nie.”

2.  §

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

„(4) A do hány gyárt má nyok adó je gyén az adó mér ték
vál to zást az adó mér ték hatályba lépésének idõ pont ját je lö -
lõ hat nu me ri kus ka rak ter bõl álló kód szám mal kell je löl ni.
A hat nu me ri kus ka rak ter bõl álló kód szám az adó mér ték
hatályba lépése évé nek utol só két szám je lét, a hatályba -
lépés hó nap já nak két szám je lét, va la mint a hatályba lépés
nap já nak két szám je lét tar tal maz za (a továb biak ban: adó -
mér ték kód).”

3.  §

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

„(1) Az adó je gyet a do hány gyárt mány Jöt.-ben meg ha -
tá ro zott egye di fo gyasz tói cso ma go lá sá ra úgy kell fel he -
lyez ni, hogy az adó je gyen fel tün te tett szö veg, kis ke res ke -
del mi el adá si ár, a sor szám, az adó mér ték kód, to váb bá a
ci ga ret ta adó jegy ese tén a da rab szám, il let ve a fi nom ra vá -
gott fo gyaszt ási do hány-adó jegy és az egyéb fo gyaszt ási -
do hány-adó jegy ese tén a gramm ban fel tün te tett mennyi -
ség ol vas ha tó le gyen.”

4.  §

Az R. 6.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel, és 
a je len le gi (7) be kez dés szá mo zá sa (8) be kez dés re vál to -
zik:

„(7) Amennyi ben a Jöt. 96.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja 
alá tar to zó, ci ga ret tá nak te kin ten dõ do hány gyárt mány
nem „puha do boz” vagy „ke mény do boz” cso ma go lá sú, a



Hi va tal – az adó jegy-fel hasz ná ló ké rel mé re – az adó jegy -
nek az (1)–(2) be kez dés ben elõ írt fel he lye zé si mód tól el té -
rõ és nem a gyár tá si fo lya mat so rán tör té nõ fel ra gasz tá sát
en ge dé lyez he ti. A Hi va tal az el té rõ fel he lye zést en ge dé -
lye zi, ha az biz to sít ja, hogy a cso ma go lás ki nyi tá sa kor az
adó jegy el té põ dik. A Hi va tal a ké re lem rõl – an nak be ér ke -
zé se nap ját kö ve tõ 15 na pon be lül – ha tá ro zat ban dönt.”

5.  §

(1) Az R. 2. és 3. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let
1. és 2. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le té nek I. pont ja ki egé szül a
kö vet ke zõ e) al pont tal:

(I. Nyi tó kész let tárgy hó elsõ nap ján)
„e) tag ál lam ba ki szál lí tott (tag ál la mi adó rak tár-en ge dé -

lyes nél vagy úton lévõ) adó je gyek”

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le té nek IV. pont ja ki egé szül a
kö vet ke zõ e) al pont tal:

(IV. Záró kész let tárgy hó utol só nap ján)
„e) tag ál lam ba ki szál lí tott (tag ál la mi adó rak tár-en ge dé -

lyes nél vagy úton lévõ) adó je gyek”

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel
– 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 4.  §-a 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az R. 3.  § (3) be kez dé sé ben az „a te ker csek” szö veg
he lyé be az „az ívek” szö veg, 3.  § (3) be kez dé sé ben az „a te -
ker cse ket” szö veg rész he lyé be az „az íve ket” szö veg, 3.  §
(9) be kez dé sé ben, 11.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a
„te ker csek” szö veg rész he lyé be az „ívek” szö veg lép.

(4) Az R. 13.  § (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(5) Ez a ren de let 2008. feb ru ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

1. számú melléklet
a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelethez

„2. számú melléklet
a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez

Adójegy-megrendelés

I. Adó jegy-meg ren de lés be nyúj tá sa

1. Meg ren de lõ ada tai
Adó szá ma:
VPID szá ma:

Az adó rak tá ri/be jegy zett/nem be jegy zett ke res ke dõi/jö -
ve dé ki en ge dély szá ma:

Adó rak tá ri/ke res ke dõi/im por tõr adó jegy-fel hasz ná ló meg -
nevezése (neve):

Szék he lye (pon tos cím):
Pénz for gal mi jel zõ szá ma:
Te le fon- és te le fax szá ma:
A meg ren delt, át vé tel re ke rü lõ adó je gyek tá ro lá sá nak

he lye:

2. Adó jegy-meg ren de lés rész le te zé se
Ci ga ret ta-adó je gyek
kis ke res ke del mi el adá si ár, da rab szám/egye di fo gyasz -

tói cso mag, mé ret sze rin ti rész le te zés ben:
a) meg ren delt adó jegy mennyi sé ge,
b) a meg ren delt adó je gye ken fel tün te tett összes ci ga -

ret ta mennyi ség (ezer da rab ban),
c) a meg ren delt adó je gye ken fel tün te tett összes kis ke -

res ke del mi el adá si ár (fo rint ban),
d) a meg ren delt adó je gyek jö ve dé ki adó ér té ke a b),

c) pont alap ján szá mít va (fo rint ban),
e) a meg ren delt adó je gyek jö ve dé ki adó ér té ke a Jöt.

sze rin ti leg ki sebb adó mér ték kel szá mít va (fo rint ban),
f) a meg ren delt adó je gyek ál ta lá nos for gal mi adó ér té -

ke (fo rint ban),
g) a meg ren delt adó je gyek adó ér té ke össze sen [a d) és

e) pont sze rin ti összeg bõl a na gyobb ér té ket figye lembe
véve] (fo rint ban),

h) adó mér ték kód.

Fi nom ra vá gott fo gyaszt ási do hány-/Egyéb fo gyaszt ási -
do hány-adó je gyek

kis ke res ke del mi el adá si ár/egye di fo gyasz tói cso mag,
gramm/egye di fo gyasz tói cso mag, mé ret, ki sze re lé si egy -
ség rész le te zés ben:

a) meg ren delt adó jegy mennyi sé ge,
b) a meg ren delt adó je gye ken fel tün te tett összes kis ke -

res ke del mi el adá si ár (fo rint ban),
c) a meg ren delt adó je gye ken fel tün te tett összes fi nom -

ra vá gott fo gyaszt ási do hány-/egyéb fogyasztási -
dohány-mennyiség (ki lo gramm ban),

d) a meg ren delt adó je gyek jö ve dé ki adó ér té ke a
b) pont alap ján szá mít va (fo rint ban),

e) a meg ren delt adó je gyek jö ve dé ki adó ér té ke a Jöt.
sze rin ti leg ki sebb adó mér ték kel szá mít va (fo rint ban),

f) a meg ren delt adó je gyek ál ta lá nos for gal mi adó ér té -
ke (fo rint ban),

g) a meg ren delt adó je gyek adó ér té ke össze sen [a d) és
e) pont sze rin ti összeg bõl a na gyobb ér té ket figye lembe
véve] (fo rint ban),

h) adó mér ték kód.

Egyéb do hány gyárt má nyok adó je gye
szi var ka adó jegy, da ra bon ként cso ma golt szi var adó -

jegy és nem da ra bon ként cso ma golt szi var adó jegy sze rin ti
bon tás ban, ezen be lül kis ke res ke del mi el adá si ár/egye di
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fo gyasz tói cso mag, mé ret, ki sze re lé si egy ség rész le te zés -
ben:

a) meg ren delt adó jegy mennyi sé ge,
b) a meg ren delt adó je gye ken fel tün te tett összes kis ke -

res ke del mi el adá si ár (fo rint ban),
c) a meg ren delt adó je gyek jö ve dé ki adó ér té ke (fo rint -

ban),
d) a meg ren delt adó je gyek ál ta lá nos for gal mi adó ér -

téke (fo rint ban),
e) a meg ren delt adó je gyek adó ér té ke össze sen (fo rint -

ban),
f) adó mér ték kód.

3. A meg ren delt adó je gye ket
a) azok adó ér té ké nek elõ ze tes meg fi ze té se mel lett,
b) azok adó ér té ké nek meg fi ze té sé re ad ha tó fi ze té si ha -

lasz tás igény be vé te lé vel
ké rem.

4. Az adó je gyek át vé te lé re kért idõ pont: (év, hó, nap)

Dá tum:

.........................................................................
ké rel me zõ (adó jegy-fel hasz ná ló)
alá írá sa és bé lyeg zõ le nyo ma ta”

2. számú melléklet
a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelethez

„3. számú melléklet
a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez

Az adójegyek leírása

1. Ci ga ret ta-adó jegy

Az adó jegy fek võ tég la lap ala kú. Az adó jegy jobb ol da -
lán Mer kur emb lé ma lát ha tó. Az adó jegy egy sor szá mot, a
ci ga ret ta da rab szá mát, kis ke res ke del mi el adá si árát, az
adó mér ték kód ját, valamint a „Ci ga ret ta-adó jegy” szö ve -
get tar tal maz za. Az adó jegy bal ol da li szé lén ki zá ró lag
erre a cél ra gyár tott, egye di ar cu lat tal és vé del mi ele mek -
kel el lá tott ho log ram fó lia van el he lyez ve.

Mé re te:
44 × 20 mm.
Anya ga:
Spe ci á lis, ki zá ró lag erre a cél ra gyár tott pa pír.
Sor szám:
Egy szer há rom ka rak te res és egy szer két ka rak te res be tû -

jel bõl és nyolc szám ból álló sor szám (XXX0000000XX0).
Ki sze re lé si egy ség:
A mé ret re vá gott adó je gyek 500-an ként sza la go zott kö -

te gek ben.

Cso ma go lá si egy ség:

Az 500-as kö te gek 25 000 da ra bon ként do boz ba rak va
oly mó don, hogy az adó je gyek a do bozt tel jes ter je del mé -
ben ki tölt sék.

2. Egyéb fo gyaszt ási do hány-adó jegy

Az adó jegy fek võ tég la lap ala kú. Az adó jegy jobb ol da -
lán Mer kur emb lé ma lát ha tó. Az adó jegy egy sor szá mot, a
fo gyasz tá si do hány gramm ban fel tün te tett mennyi sé gét,
kis ke res ke del mi el adá si árát, az adó mér ték kód ját,
valamint az „Egyéb fo gyaszt ási do hány-adó jegy” szö ve get 
tar tal maz za. Az adó jegy bal ol da li szé lén ki zá ró lag erre a
cél ra gyár tott, egye di ar cu lat tal és vé del mi ele mek kel el lá -
tott ho log ram fó lia van el he lyez ve.

Mé re te:

44 ×20 mm.

Anya ga:

Spe ci á lis, ki zá ró lag erre a cél ra gyár tott pa pír.

Sor szám:

Há rom szor egy ka rak te res be tû jel bõl és ki lenc szám ból
álló sor szám (X0X0000000X0).

Ki sze re lé si egy ség:

A mé ret re vá gott adó je gyek 100-an ként vagy
 500-anként sza la go zott kö te gek ben.

Cso ma go lá si egy ség:

A 100-as kö te gek 5000 da ra bon ként, az 500-as kö te gek
25 000 da ra bon ként do boz ba rak va oly mó don, hogy az
adó je gyek a do bozt tel jes ter je del mé ben ki tölt sék.

3. Szi var adó jegy (a nem da ra bon ként cso ma golt szi -
var ra)

Az adó jegy fek võ tég la lap ala kú. Az adó jegy jobb ol da -
lán Mer kur emb lé ma lát ha tó. Az adó jegy egy sor szá mot, a
szi var kis ke res ke del mi el adá si árát, az adó mér ték kód ját,
valamint a „Szi var adó jegy” szö ve get tar tal maz za. Az adó -
jegy bal ol da li szé lén ki zá ró lag erre a cél ra gyár tott, egye di 
ar cu lat tal és vé del mi ele mek kel el lá tott ho log ram fó lia van
el he lyez ve.

Mé re te:

44 × 20 mm.

Anya ga:

Spe ci á lis, ki zá ró lag erre a cél ra gyár tott pa pír.

Sor szám:

Egy szer két ka rak te res be tû jel bõl és egy szer egy ka rak te -
res be tû jel bõl, valamint ki lenc szám ból álló sor szám
(0XX0000000X0).

Ki sze re lé si egy ség:

A mé ret re vá gott adó je gyek 100-an ként vagy
 500-anként sza la go zott kö te gek ben.

Cso ma go lá si egy ség:

A 100-as kö te gek 5000 da ra bon ként, az 500-as kö te gek
25 000 da ra bon ként do boz ba rak va oly mó don, hogy az
adó je gyek a do bozt tel jes ter je de lem ben ki tölt sék.
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4. Szi var adó jegy (a da ra bon ként cso ma golt szi var ra)

Az adó jegy két tég la lap ala kú fül lel el lá tott, fek võ el lip -
szis ala kú ön ta pa dós, ki zá ró lag erre a cél ra gyár tott, egye di 
ar cu lat tal és vé del mi ele mek kel el lá tott ho log ram fó lia. Az
adó je gyen a „Szi var adó jegy” szö veg az el lip szis fel sõ vo -
na lán, az adó mér ték kód ja az el lip szis alsó vo na lán, míg az 
el lip szis kö ze pén a sor szám és a kis ke res ke del mi el adá si ár 
ta lál ha tó.

Mé re te:
Az adó jegy tel jes hossza 72 mm, az el lip szis hossza

42 mm, leg na gyobb szé les sé ge 18 mm, a fül szé les sé ge
11 mm.

Anya ga:
Spe ci á lis, ki zá ró lag erre a cél ra gyár tott ön ta pa dós ho -

log ram fó lia.
Sor szám:
Egy szer két ka rak te res be tû jel bõl és egy szer egy ka rak te -

res be tû jel bõl, valamint ki lenc szám ból álló sor szám
(XX00000000X0).

Cso ma go lá si egy ség:
50 da rab ív, íven ként 30 da rab adó jegy, do boz ba rak va.

5. Szi var ka adó jegy

Az adó jegy fek võ tég la lap ala kú. Az adó jegy jobb ol da -
lán Mer kur emb lé ma lát ha tó. Az adó jegy egy sor szá mot, a
szi var ka kis ke res ke del mi el adá si árát, az adó mér ték kód -
ját, valamint a „Szi var ka adó jegy” szö ve get tar tal maz za.
Az adó jegy bal ol da li szé lén ki zá ró lag erre a cél ra gyár tott, 
egye di ar cu lat tal és vé del mi ele mek kel el lá tott ho log ram -
fó lia van el he lyez ve.

Mé re te:
44 × 20 mm.
Anya ga:
Spe ci á lis, ki zá ró lag erre a cél ra gyár tott pa pír.
Sor szám:
Két szer egy ka rak te res be tû jel bõl, valamint tíz szám ból

álló sor szám (00X0000000X0).
Ki sze re lé si egy ség:
A mé ret re vá gott adó je gyek 100-an ként vagy

 500-anként sza la go zott kö te gek ben.
Cso ma go lá si egy ség:
A 100-as kö te gek 5000 da ra bon ként, az 500-as kö te gek

25 000 da ra bon ként do boz ba rak va oly mó don, hogy az
adó je gyek a do bozt tel jes ter je de lem ben ki tölt sék.

6. Fi nom ra vá gott fo gyaszt ási do hány-adó jegy

Az adó jegy fek võ tég la lap ala kú. Az adó jegy jobb ol da -
lán Mer kur emb lé ma lát ha tó. Az adó jegy egy sor szá mot, a
gramm ban fel tün te tett mennyi sé get, a kis ke res ke del mi el -
adá si árat, az adó mér ték kód ját, valamint a „Fi nom ra vá -
gott fo gyaszt ási do hány-adó jegy” szö ve get tar tal maz za.
Az adó jegy bal ol da li szé lén ki zá ró lag erre a cél ra gyár tott, 
egye di ar cu lat tal és vé del mi ele mek kel el lá tott ho log ram -
fó lia van el he lyez ve.

Mé re te:
44 × 20 mm.
Anya ga:
Spe ci á lis, ki zá ró lag erre a cél ra gyár tott pa pír.
Sor szám:
Két szer egy ka rak te res be tû jel bõl és tíz szám ból álló sor -

szám (X000000000X0).
Ki sze re lé si egy ség:
A mé ret re vá gott adó je gyek 100-an ként vagy

 500-anként sza la go zott kö te gek ben.
Cso ma go lá si egy ség:
A 100-as kö te gek 5000 da ra bon ként, az 500-as kö te gek

25 000 da ra bon ként do boz ba rak va oly mó don, hogy az
adó je gyek a do bozt tel jes ter je del mé ben ki tölt sék.”

A pénzügyminiszter
30/2007. (XII. 20.) PM

rendelete

a bírósági eljárási illeték
utólagos elszámolással történõ megfizetése iránt
kezdeményezett eljárásért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díjról  szóló
51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 100.  §
d) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a 
tör vény 67.  §-ában fog lal tak ra is – a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár -
va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bí ró sá gi el já rá si il le té k utó la gos el szá mo lás sal tör té -
nõ meg fi ze té se iránt kez de mé nye zett el já rá sért fi ze ten dõ
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról  szóló 51/2004. (XII. 29.) PM 
ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti en ge dély meg hosszab bí tá -
sá ért 50 000 fo rint, a mó do sí tá sért pe dig 10 000 fo rint dí jat
kell fi zet ni.”

2.  §

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

(2) E ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
106/2007. (XII. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány alap -
ján meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy az Or szá gos
Te rü let ren de zé si Terv rõl  szóló 2003. évi XXVI. tör vény
22.  § (2) be kez dés h) és j) pont ja alkot mány elle nes, ezért
e ren del ke zé se ket 2008. jú ni us 30-ai ha tállyal meg sem mi -
sí ti.

Az Alkot mány bíró ság e ha tá ro za tát a Ma gyar Köz löny -
ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl  szóló 2003.
évi XXVI. tör vény (a továb biak ban: OTrT.) 22.  §-a ha tá -
roz za meg a re gi o ná lis hul la dék le ra kó hely lé te sí té sé nek
fel té te le it, kor lá ta it. Az OTrT. 22.  § (2) be kez dés h) pont ja
ki mond ta, hogy re gi o ná lis hul la dék le ra kó hely nem je löl -
he tõ ki a te le pü lés bel te rü le tén, és annak 1000 mé te res kör -
ze té ben, a j) pont pe dig ugyan ezt a ti lal mat ál lí tot ta fel az
ál lam i re pü lé sek cél ját szol gá ló és a kö zös (ka to nai és pol -
gá ri) re pü lõ tér 15 km-es kör ze té ben. Az OTrT. 22.  §
(2) be kez dés h) és j) pont ját mó do sí tot ta az Or szá gos Te rü -
let ren de zé si Terv rõl  szóló 2003. évi XXVI. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2004. évi LIX. tör vény (a továb biak ban:
OTrT.mód.). Az OTrT.mód. a 22.  § (2) be kez dés h) pont ját 
ak ként ál la pí tot ta meg, hogy re gi o ná lis hul la dék le ra kó
hely nem je löl he tõ ki „a te le pü lés ren de zé si esz kö ze i ben
be épí tés re szánt te rü let ként ke zelt te rü le te ken – a je len tõs
mér té kû za va ró ha tá sú ipar te rü let és a hul la dék ke ze lõ, hul -
la dék le ra kó kü lön le ges te rü let ki vé te lé vel –, to váb bá azok
ha tá ra i tól 500 m-es kör zet ben”. Ugyan ez a mó do sí tás a
22.  § (2) be kez dés j) pont ját is érin tet te, az új szö veg sze -

rint: „az ál lam i re pü lé sek cél ját szol gá ló és a kö zös fel -
hasz ná lá sú (ka to nai és pol gá ri) re pü lõ tér 13 km-es kör ze -
té ben,” re gi o ná lis hul la dék le ra kó hely nem je löl he tõ ki.

Az in dít vá nyo zó az OTrT. 22.  § (2) be kez dés mó do sí -
tott h) és j) pont ját azért kér te meg sem mi sí te ni, mert az a
vé dõ tá vol sá go kat meg fe le lõ in dok nél kül csök ken tet te
(1000 mé ter rõl 500 mé ter re, illetve 15 km-rõl 13 km-re), s
ez ál tal sé rült az Alkot mány 18.  §-ában és 70/D.  § (1) be -
kez dés ben fog lalt egész sé ges kör nye zet hez való jog. Az
in dít vá nyo zó az OTrT. 22.  § (2) be kez dés mó do sí tott szö -
veg e kap csán a jog biz ton ság sé rel mét is fel ve tet te, mert ál -
lás pont ja sze rint egy részt a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 
alig egy év el tel te utá ni mó do sí tás sér ti az elõ re lát ha tó ság,
ki szá mít ha tó ság kö ve tel mé nyét, más részt pe dig a h) pont
meg ál la pí tott szö veg e ne he zen ér tel mez he tõ, ezért el len -
tét ben áll a nor ma vi lá gos ság elõ írásával. Ezen al kot má -
nyos sá gi ag gá lyok mel lett az in dít vá nyo zó tör vényességi
prob lé má kat is fel ve tett, így azt, hogy az OTrT.mód. el fo -
ga dá sa elõtt

– nem ké szült a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör -
vény (a továb biak ban: Jat.) 18.  §-ában elõ írt ha tás ta nul -
mány;

– az érin tett ál lam pol gá rok nem ve het tek részt a Jat.
19.  §-a sze rint a jog sza bály elõ ké szí té sé ben;

– nem von ták be a Jat. 20.  §-a alap ján a tár sa dal mi szer -
ve ze te ket és ér dek kép vi se le ti szer ve ket a jog sza bály ter ve -
ze té nek az elõ ké szí té sé be;

– a tör vényjavaslathoz csa tolt in do ko lás a Jat. 40.  §
(1) be kez dé sé be fog lalt azon kö ve tel mény nek, mely sze -
rint be kell mu tat ni, hogy a sza bá lyo zást mi te szi szük sé -
ges sé, nem fe le l meg.

Az in dít vá nyo zó a fen ti e ken túl utal arra, hogy az OTrT. 
22.  § (2) be kez dés h) és j) pont já nak jel zett mó do sí tá sa
kap csán az OTrT. egyes ren del ke zé sei kö zött is el lent mon -
dás ke let ke zett.

2. Az Alkot mány bíró ság az ügy ben meg ke res te a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert, valamint a re gi o ná lis
fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi -
nisz tert ál lás pont juk meg is me ré se vé gett.

II.

1. Az Alkot mány vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -
tikus jog ál lam.

(...)

18.  § A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és ér vé nye sí ti
min den ki jo gát az egész sé ges kör nye zet hez.

(...)

70/D.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõk nek jo -
guk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész -
ség hez.”
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2. A Jat. in dít vá nyo zó ál tal fel hí vott sza bá lyai ér tel mé -
ben:

„18.  § (1) A jog sza bály meg al ko tá sa elõtt – a tu do mány
ered mé nye i re tá masz kod va – ele mez ni kell a sza bá lyoz ni
kí vánt tár sa dal mi-gaz da sá gi vi szo nyo kat, az ál lam pol gá ri
jo gok és kö te les sé gek ér vé nye sü lé sét, az ér dek össze üt kö -
zé sek fel ol dá sá nak a le he tõ sé gét, meg kell vizs gál ni a sza -
bá lyo zás vár ha tó ha tá sát és a vég re haj tás fel té te le it. Er rõl a 
jog al ko tót tá jé koz tat ni kell.

(2) A jog sza bá lyo kat a ma gyar nyelv sza bá lya i nak meg -
fele lõen, vi lá go san és kö zért he tõ en kell meg szö ve gez ni.

19.  § Az ál lam pol gá rok – köz vet le nül, il le tõ leg kép vi se -
le ti szer ve ik út ján – köz re mû köd nek és élet vi szo nya i kat
érin tõ jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben és meg al ko tá sá ban.

20.  § A jog al kal ma zó szer ve ket, a tár sa dal mi szer ve ze -
te ket és az ér dek kép vi se le ti szer ve ket be kell von ni az
olyan jog sza bá lyok ter ve ze té nek el ké szí té sé be, ame lyek
az ál ta luk kép vi selt és vé dett ér de ke ket, il le tõ leg tár sa dal -
mi vi szo nyo kat érin tik.

(...)
40.  § (1) A tör vényjavaslathoz az elõ ter jesz tõ in do ko -

lást csa tol, amely ben be mu tat ja azo kat a tár sa dal mi, gaz -
da sá gi és szak mai kö rül mé nye ket, ame lyek a ja va solt sza -
bá lyo zást szük sé ges sé te szik, to váb bá is mer te ti a jogi
meg ol dás szem pont ja it.”

3. A OTrT. ha tály ba lé pés ko ri szö veg e sze rint:
„22.  § (1) A tér sé gi hul la dék le ra kó hely ki je lö lé sé hez

vizs gá lat alá von ha tó te rü let öve zet ben re gi o ná lis hul la -
dék le ra kó hely csak kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott 
vizs gá la tok és az or szá gos, illetve te rü le ti hul la dék gaz dál -
ko dá si ter vek alap ján he lyez he tõ el.

(2) Az öve zet meg ha tá ro zá sá nál figye lembe kell ven ni,
hogy

a) ki e mel ten ér zé keny fel szín alat ti víz mi nõ ség-vé del -
mi te rü le ten,

b) vé dett ter mé sze ti te rü le ten és annak vé dõ öve ze té -
ben, vé de lem re ter ve zett te rü le ten, illetve öko ló gi ai (zöld)
fo lyo só te rü le tén,

c) ter mé sze ti te rü le ten,
d) er dõ ben,
e) ki vá ló ter mõ he lyi adott sá gú szán tó-, szõ lõ- és gyü -

möl csös te rü le te ken,
f) rend sze re sen bel víz jár ta te rü le te ken,
g) eró zi ó nak ki tett és csú szás ve szé lyes te rü le ten,
h) te le pü lés bel te rü le tén és annak 1000 m-es kör ze té -

ben,
i) hon vé del mi és ka to nai ér de ket szol gá ló te rü le ten és

annak 500 m-es kör ze té ben,
j) az ál lam i re pü lé sek cél ját szol gá ló és a kö zös fel hasz -

ná lá sú (ka to nai és pol gá ri) re pü lõ tér 15 km-es kör ze té ben,
k) hul lám tér és nyílt ár tér kör ze té ben

re gi o ná lis hul la dék le ra kó hely nem je löl he tõ ki.”

4. Az OTrT.mód. ál tal meg ál la pí tott – s je len el já rás -
ban vizs gált, ha tá lyos – szö veg:

„22.  § (1) A tér sé gi hul la dék le ra kó hely ki je lö lé sé hez
vizs gá lat alá von ha tó te rü let öve zet ben re gi o ná lis hul la -
dék le ra kó hely csak kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott 
vizs gá la tok és az or szá gos, illetve te rü le ti hul la dék gaz dál -
ko dá si ter vek alap ján he lyez he tõ el.

(2) Az öve zet meg ha tá ro zá sá nál figye lembe kell ven ni,
hogy

a) ki e mel ten ér zé keny fel szín alat ti víz mi nõ ség-vé del -
mi te rü le ten,

b) vé dett ter mé sze ti te rü le ten és annak vé dõ öve ze té -
ben, vé de lem re ter ve zett te rü le ten, illetve öko ló gi ai (zöld)
fo lyo só te rü le tén,

c) ter mé sze ti te rü le ten,
d) er dõ ben,
e) ki vá ló ter mõ he lyi adott sá gú szán tó-, szõ lõ- és gyü -

möl csös te rü le te ken,
f) rend sze re sen bel víz jár ta te rü le te ken,
g) eró zi ó nak ki tett és csú szás ve szé lyes te rü le ten,
h) a te le pü lés ren de zé si esz kö ze i ben be épí tés re szánt te -

rü let ként ke zelt te rü le te ken – a je len tõs mér té kû za va ró ha -
tá sú ipar te rü let és a hul la dék ke ze lõ, hul la dék le ra kó kü lön -
le ges te rü let ki vé te lé vel –, to váb bá azok ha tá ra i tól
500 m-es kör zet ben,

i) hon vé del mi és ka to nai ér de ket szol gá ló te rü le ten és
annak 500 m-es kör ze té ben,

j) az ál lam i re pü lé sek cél ját szol gá ló és a kö zös fel hasz -
ná lá sú (ka to nai és pol gá ri) re pü lõ tér 13 km-es kör ze té ben,

k) hul lám tér és nyílt ár tér kör ze té ben
re gi o ná lis hul la dék le ra kó hely nem je löl he tõ ki.”

III.

Az in dít vány az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság az egész sé ges kör nye zet hez
való al kot má nyos jo got a 28/1994. (V. 20.) AB ha tá ro zat -
ban (a továb biak ban: Abh.) ér tel mez te. A ha tá ro zat ren del -
ke zõ ré sze ki mond ta: „Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít -
ja, hogy az Al kot mány 18.  §-ában meg ál la pí tott, az egész -
sé ges kör nye zet hez való jog a Ma gyar Köz tár sa ság nak azt
a kö te le zett sé gét is ma gá ban fog lal ja, hogy az ál lam a ter -
mé szet vé de lem jog sza bá lyok kal biz to sí tott szint jét nem
csök kent he ti, ki vé ve, ha ez más alap jog vagy al kot má nyos
ér ték ér vé nye sí té sé hez el ke rül he tet len. A vé del mi szint
csök ken té sé nek mér té ke az el ér ni kí vánt cél hoz ké pest ek -
kor sem le het arány ta lan.” (ABH 1994, 134.) Az Abh. in -
do ko lá sá ban az Al kot mány bí ró ság – töb bek kö zött – rá -
mu ta tott: „A ter mé szet vé de lem ben a vé dett ség szük sé ges -
sé gé nek ob jek tív – bi zo nyos kör ben nem zet kö zi nor mák -
ban kö te le zõ en meg ál la pí tott – is mér vei van nak. A ter mé -
szet ben oko zott ká rok vé ges ja va kat pusz tí ta nak, sok eset -
ben jó vá te he tet le nek, a vé de lem el mu lasz tá sa vissza for dít -
ha tat lan fo lya ma to kat in dít meg. E miatt a kör nye zet vé de -
lem hez való jog ér vé nye sü lé sé ben nem le het a gaz da sá gi
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és tár sa dal mi kö rül mé nyek tõl füg gõ olyan mi nõ sé gi és
mennyi sé gi hul lám zást meg en ged ni, mint a szo ci á lis és
kul tu rá lis jo go ké ban, ahol a kö rül mé nyek meg kí ván ta
meg szo rí tá sok ké sõbb or vo sol ha tók. E sa já tos sá gok  miatt
a kör nye zet hez való jog vé del mé nek esz kö zei kö zött a
meg elõ zés nek el sõbb sé ge van, hi szen a vissza for dít ha tat -
lan ká rok utó la gos szank ci o ná lá sa nem tud ja hely re ál lí ta ni 
az ere de ti ál la po tot. A kör nye zet hez való jog ér vé nye sí té se 
al kot má nyo san meg kö ve te li azt, hogy az ál lam – amíg jogi 
vé de lem egy ál ta lán szük sé ges – az el ért vé del mi szint tõl
csa kis olyan fel té te lek kel lép hes sen vissza, ami kor ala nyi
alap jog kor lá to zá sá nak is he lye len ne. A kör nye zet hez
való jog ér vé nye sí té se a vé de lem el ért szint jé nek fenn tar -
tá sán be lül azt is meg kí ván ja, hogy az ál lam a pre ven tív
vé del mi sza bá lyok tól ne lép jen vissza a szank ci ók kal biz -
to sí tott vé de lem felé. Et tõl a kö ve tel mény tõl is csak el ke -
rül he tet len szük sé ges ség ese tén, és csak ará nyo san le het
el tér ni.” (ABH 1994, 134, 140–141.)

Az Al kot mány bí ró ság ké sõb bi dön té sei nyo ma té ko sí -
tot ták, hogy az Abh.-ban a ter mé szet vé del mé vel össze -
füg gõ – az Al kot mány 18.  § és 70/D.  §-ából fo lyó – kö ve -
tel mé nyek a kör nye zet vé de lem re ál ta lá ban is irány adók
[lásd pél dá ul a 14/1998. (V. 8.) AB ha tá ro za tot, ABH
1998, 126, 130, vagy a 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro za tot,
ABH 2000, 202, 205.], il let ve a kör nye zet vé del men be lül
irány adó az épí tett kör nye zet re is. Ez utób bit il le tõ en a
27/1995. (V. 15.) AB ha tá ro zat (a továb biak ban: Abh. 2.)
ki mond ta: „Az egész sé ges kör nye zet hez való jog ér vé nye -
sí té se ál la mi kö te le zett ség. Az ér vé nye sí tés egyik esz kö ze
az épí tett kör nye zet vé del me. Az épí tett kör nye zet vé del -
mé hez hoz zá tar to zik a te le pü lé si kör nye zet vé del me. A te -
le pü lé si kör nye zet vé del me ki ter jed a la kó te rü le tek re.”
(1995, 129, 133.)

2. A fen ti ek alap ján te hát meg ál la pít ha tó, hogy az Al -
kot mány bí ró ság az egész sé ges kör nye zet hez való jo got
alap jog nak te kin ti, ezért a kor lá to zá sa al kot má nyos sá gá -
nak meg íté lé sé nél – a min den alap jog kor lá to zá sá ra irány -
adó mér cét – az Al kot mány 8.  § (2) be kez dés bõl ere dõ
szük sé gess égi/ará nyoss ági tesz tet kell al kal maz ni. A
30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat sze rint: „Az ál lam ak kor
nyúl hat az alap jog kor lá to zá sá nak esz kö zé hez, ha má sik
alap ve tõ jog és sza bad ság vé del me vagy ér vé nye sü lé se, il -
let ve egyéb al kot má nyos ér ték vé del me más mó don nem
ér he tõ el. Az alap jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gá hoz
te hát ön ma gá ban nem ele gen dõ, hogy az má sik alap jog
vagy sza bad ság vé del me vagy egyéb al kot má nyos cél ér -
de ké ben tör té nik, ha nem szük sé ges, hogy meg fe lel jen az
ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek: az el ér ni kí vánt cél fon tos -
sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re lem sú lya
meg fe le lõ arány ban le gyen egy más sal. A tör vényhozó a
kor lá to zás so rán kö te les az adott cél el éré sé re al kal mas
leg eny hébb esz közt al kal maz ni. Al kot mány el le nes a jog
tar tal má nak kor lá to zá sa, ha az kény sze rí tõ ok nél kül, ön -

ké nye sen tör té nik, vagy ha a kor lá to zás sú lya az el ér ni kí -
vánt cél hoz ké pest arány ta lan.” (ABH 1992, 167, 171.) Az
egész sé ges kör nye zet hez való jog kor lá to zá sá nál is e fel té -
te le ket kell figye lembe ven ni, azaz a jog sza bá lyok ban
egy szer már biz to sí tott vé del mi szint csök kent he té sé hez
kel lõ sú lyú al kot má nyos in dok szük sé ges.

3. Je len ügy ben el sõ ként az ál la pít ha tó meg, hogy az
OTrT. 22.  §-ában fog lalt sza bály kör nye zet vé del mi tár gyú
ren del ke zés; azt ha tá roz za meg, hogy re gi o ná lis hul la dék -
le ra kó mi lyen fel té te lek alap ján he lyez he tõ el. Az OTrT.
22.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ fel so ro lás ki fe je zet ten ter -
mé szet- és kör nye zet vé del mi szem pon to kat so ra koz tat fel
(a vizs gált ren del ke zé se ken kí vül a ti lal mi lis tán sze re pel
pl. a víz mi nõ ség-vé del mi te rü let, a ter mé szet vé del mi te rü -
let, az erdõ, a hul lám tér stb.). Az OTrT. 22.  § (2) be kez dés
h) pont ja ere de ti leg a te le pü lés bel te rü le tén és an nak 1000
mé te res kör ze té ben, míg a j) pont ja a re pü lõt erek 15 km-es
kör ze té ben til tot ta a tér sé gi hul la dék le ra kó hely ki je lö lé -
sét. Az egész sé ges kör nye zet hez való alap jog – fen tebb
be mu ta tott al kot mány bí ró sá gi – ér tel me zé se alap ján te hát
a je len ügy ben az az el dön ten dõ kér dés, hogy a vé dõ tá vol -
ság OTrT.mód.-ban tör té nõ meg vál toz ta tá sa csök ken tet -
te-e a jog sza bá lyok ban egy szer már el ért vé del mi szin tet, s 
ha igen, ak kor e csök ken tés el ke rül he tet len volt-e an nak
ér de ké ben, hogy más alap jog vagy al kot má nyos ér ték ér -
vé nye sül hes sen.

3.1. Az OTrT.mód. egy részt meg vál toz tat ta a 22.  §
(2) be kez dés h) pont já ban ko ráb ban meg ha tá ro zott sza bá -
lyo kat. Meg vál toz tat ta egy részt a vi szo nyí tá si ala pot: nem
a bel te rü let egé sze, il let ve an nak ha tá rá tól szá mí tott kör -
zet, ha nem a te le pü lés ren de zé si esz kö ze i ben (te hát a te le -
pü lés szer ke ze ti terv ben, he lyi épí té si sza bály zat ban, sza -
bá lyo zá si terv ben) be épí tés re szánt te rü let ként ke zelt te rü -
le te ket, il let ve ezek ha tá ra it ve szi ala pul. Így a nem be épí -
tés re szánt bel te rü le ti rész adott eset ben ki ke rül het a ti la -
lom alól. Az új ren del ke zés to váb bá maga is te remt ki vé -
telt a je len tõs mér té kû za va ró ha tá sú ipar te rü let és a hul la -
dék ke ze lõ, hul la dék le ra kó kü lön le ges te rü let ese te i ben.
Más részt meg vál toz tat ta a vé dõ tá vol sá got, 1000 m he lyett
500 mé ter ben ha tá roz ta azt meg. Az OTrT.mód. ál tal meg -
ál la pí tott má sik ren del ke zés ben, a 22.  § (2) be kez dés
j) pont já ban ugyan azon jog sza bály szö veg ben a 15 km-es
kör zet 13 km-es re mó do sult.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint az OTrT. 22.  § 
(2) be kez dés h) pont já ban a meg vál to zott vi szo nyí tá si alap 
és a vé dõ tá vol ság nem fel tét le nül és au to ma ti ku san je lent
eny hébb vé del met (pl. az üdü lõ öve ze tek vé del me szem -
pont já ból), mind emel lett azon ban az sem zár ha tó ki, hogy
egyes ese tek ben a OTvT. 22.  § (2) be kez dés mó do sí tott
h) pont ja a tör vény ko ráb bi sza bá lya ál tal egy szer már el ért 
vé del mi szint csök ke né sé vel jár. Azok ban az ese tek ben,
ami kor a te le pü lés ren de zés esz kö ze i ben meg ál la pí tott ha -
tár vo nal egy be esik – a ko ráb bi fo ga lom hasz ná lat sze rin -
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ti – bel te rü le ti ha tár vo nal lal, a vé del mi szint biz to san csök -
kent. Ilyen nek te kint he tõ to váb bá, hogy a meg vál to zott
sza bá lyo zás nem tilt ja ka te go ri ku san ma gát a bel te rü le ten
be lü li (an nak mi nõ sü lõ) el he lye zést sem. Az Al kot mány -
bí ró ság meg ke re sé sé re adott egyik mi nisz te ri vá lasz a vé -
del mi szint csök ke né sé nek té nyét el is is me ri az zal, hogy a
„szük ség te le nül szi go rúbb” sza bá lyok eny hí té sé rõl szólt.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság arra a kö vet -
kez te tés re ju tott, hogy a OTrT. 22.  § (2) be kez dés mó do sí -
tott h) pont ja a ko ráb bi h) pont hoz ké pest a kör nye zet vé de -
lem el ért szint jé nek csök ken té sét ered mé nyez he ti, csak -
úgy mint a j) pont ban be kö vet ke zett vál to zás.

3.2. A to váb bi ak ban te hát az a vizs gá lan dó kér dés,
hogy a kör nye zet vé de lem jog sza bá lyok kal – az OTrT.
22.  § (2) be kez dés ere de ti h) és j) pont já val – biz to sí tott
szint jé ben kel lõ sú lyú al kot má nyos in dok alap ján tör tént-e 
a vissza lé pés. Az OTrT.mód. ja vas la tá hoz kap cso ló dó elõ -
ter jesz tõi in do ko lás sze rint „A mó do sí tás elsõ ré sze sze rint 
bel te rü le ten la kó-, üdü lõ öve zet, va la mint ke res ke del mi
szol gál ta tó te rü let ki vé te lé vel 500 mé te ren be lül lé te sít he -
tõ len ne hul la dék le ra kó és tá ro ló te lep, így a köz vet len em -
be ri tar tóz ko dás cél já ra szol gá ló, lak ha tás, üdü lés és szol -
gál ta tá si te rü le ten kí vü li bel te rü le ten. A te le pü lé sek tõl
messzi re lévõ sze mét le ra kó te le pek nagy ban nö ve lik a
szol gál ta tá si dí ja kat a szál lí tás költ sé gei  miatt. Az ön kor -
mány za ti, va la mint egyéb tu laj don ban levõ gaz da sá gi tár -
sa sá gok ki sebb költ ség gel szál lít hat ják el a ház tar tá si hul -
la dé kot a te le pü lé sek la kos sá gá tól.

A mó do sí tás má so dik ré sze sze rint az ál la mi re pü lé sek
cél ját szol gá ló és a kö zös fel hasz ná lá sú (ka to nai és pol gá -
ri) re pü lõ tér tõl szá mí tott 13 km-es kör ze té ben hul la dék tá -
ro ló te le pe ket le het ne lé te sí te ni.” Az Al kot mány bí ró ság
meg íté lé se sze rint ön ma gá ban a gaz da sá gos ság, a költ sé -
gek csök ken té se nem le het érv egy alap jog-kor lá to zás al -
kot má nyos sá gá nak iga zo lá sá hoz, mint ahogy nem kor lá -
toz ha tó alap jog pusz tán azért, mert a kü lön bö zõ (ha zai és
nem zet kö zi) jogi ren del ke zé se ket össz hang ba kell hoz ni.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a fel ho zott ér -
vek nem al kot má nyos sú lyú ak, kü lö nö sen nem olya nok,
ame lyek más alap jog ér vé nye sü lé sét, vagy va la mely al kot -
mányos cél mag va ló su lását szol gál ják. Az Al kot mány bí -
ró ság rá mu tat: az OTrT. meg al ko tá sa kor nem állt fenn
kény szer a vé dõ tá vol ság 1000 mé te res kör zet ben való
meg ha tá ro zá sá hoz, mint ahogy a 15 km-es kör zet elõ -
írásához sem (az erre vo nat ko zó nem zet kö zi elõ írásokat
túl tel je sít ve). Az Al kot mány 18.  §-ából és 70/D.  § (1) be -
kez dé sé bõl azon ban az kö vet ke zik, hogy ha az ál lam e tör -
vény ben egy szer már biz to sí tot ta a ma ga sabb vé del mi
szin tet, ak kor fõ sza bály sze rint nem lép het vissza, il let ve
csak ak kor, ha an nak kel lõ sú lyú al kot má nyos in do ka van.
Kel lõ sú lyú al kot má nyos in dok más alap jog vé del me vagy
al kot má nyos cél ér vé nye sü lé se le het, je len eset ben azon -
ban ilyen nem mu tat ha tó fel (sem az OTrT.mód. ja vas la tá -
hoz kap cso ló dó in do ko lás, sem pe dig a meg ke re sé sek re

adott mi nisz te ri vá la szok nem ad tak ilyen in do kot). Az Al -
kot mány bí ró ság az Abh.-ban ki emel te, hogy a kör nye zet -
vé de lem hez való jog „ér vé nye sü lé sé ben nem en ged he tõ
meg gaz da sá gi vagy tár sa dal mi kö rül mé nyek tõl füg gõ mi -
nõ sé gi hul lám zás”. Mind ez ter mé sze te sen nem azt je len ti,
hogy az egész sé ges kör nye zet hez való jog ab szo lút jog, vi -
szont – mint a je len ügy ben is – al kot má nyos in dok nél kül
az el ért vé del mi szint nem csök kent he tõ. Mind ezek alap -
ján az Al kot mány bí ró ság úgy dön tött, hogy az OTrT. 22.  §
(2) be kez dés h) és j) pont ja el len té tes az Al kot mány
18.  §-ával és 70/D.  § (1) be kez dé sé vel, ezért e ren del ke zé -
se ket meg sem mi sí tet te. A meg sem mi sí tés ha tá lyát az Al -
kot mány bí ró ság – az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi 
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 43.  § (4) be kez -
dés be fog lalt fel ha tal ma zá sá val élve, a jog biz ton ság ra te -
kin tet tel – a jö võ re néz ve, 2008. jú ni us 30-ai ha tállyal
sem mi sí tet te meg, meg fe le lõ idõt hagy va a jog al ko tó nak
az OTrT. 22.  § (2) be kez dés ere de ti h) és j) pont ja ál tal
meg te re mtett vé del mi szint hely re ál lí tá sá hoz.

Az in dít vá nyo zó az egész sé ges kör nye zet hez való jo -
gon kí vül más al kot má nyos té te lek sé rel mé re is hi vat ko -
zott, il let ve egyéb ki fo gá so kat is emelt a vizs gál ni kért ren -
del ke zés te kin te té ben. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya -
kor la ta sze rint, ha az adott ren del ke zés alkot mány elle -
nességét az Al kot mány va la mely ren del ke zé se alap ján már 
meg ál la pí tot ta, ak kor az in dít vány ban fel hí vott to váb bi al -
kot má nyi, tör vényi ren del ke zé sek kel való el len té tet már
nem vizs gál ja [61/1997. (XI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
425, 429.; 56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001,
478, 482.; 35/2002. (VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002,
199, 213.; 4/2004. (II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 66,
72.; 9/2005. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.].

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny be való köz zé té te lét az Abtv. 41.  §-a alap ján ren -
delte el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 910/B/2004.

13376 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/179. szám



A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
87/2007. (XII. 20.) ME

határozata

a Nemzetbiztonsági Hivatal fõigazgatójának
kinevezésérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szóló 1995. évi
CXXV. tör vé ny 12. § (1) be kez dé se alap ján, a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li
 miniszter elõ ter jesz té sé re

La borc Sán dort a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga -
tó já vá

– 2007. de cem ber 17-ei ha tállyal – 

ki ne ve zem.

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

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

4/2007. KPJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Jog -
egy sé gi Ta ná csa a Pol gá ri Kol lé gi um ve ze tõ je ál tal in dít -
vá nyo zott jog egy sé gi el já rás ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag já nak szol -
gá la ti ide jé be a szak mun kás kép zést foly ta tó szakközép -

iskolákban töl tött ta nul má nyi idõt az 1019/1976. (VI. 24.)
MT ha tá ro zat 12. e) pont ja alap ján szol gá la ti idõ ként be
kell szá mí ta ni.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u má nak ve ze tõ je
az 1997. évi LXVI. tör vény (Bszi.) 29.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja és a 31.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján jog -
egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá nyoz ta ab ban a kér -
dés ben, hogy a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag já nak szol gá la ti ide je szá mí tá sá nál a szak mun kás kép -
zést foly ta tó szak kö zép is ko lák ban töl tött ta nul má nyi idõ
szol gá la ti idõ ként el is mer he tõ-e.

Az in dít vány meg té te lét az in do kol ta, hogy az el sõ-, és
má sod fo kú bí ró sá gok dön té sei – el sõ sor ban az 1019/1976. 
(VI. 24.) MT ha tá ro zat (a továb biak ban: MT ha tá ro zat)
több fé le ér tel me zé se  miatt – a meg je lölt kér dés ben nem
egy sé ge sek.

II.

A Leg fel sõbb Bí ró ság az Mfv.II.11.019/2006/6. szá mú
íté le té vel a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság
1.Mf.21.507/2006/3. szá mú íté le tét ha tá lyá ban fenn tar tot -
ta. A dön tés in do ko lá sa sze rint a fegy ve res szer vek hi va tá -
sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló
1996. évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hszt.) ha tá lya
alá tar to zó fel pe re sek szak mun kás kép zést foly ta tó szak kö -
zép is ko lai ta nu ló ként 1981–1985-ig, illetve 1978–1982-ig 
tar tó ta nul má nya ik ered mé nye kép pen szak mun kás mun -
ka kör be töl té sé re ké pe sí tõ bi zo nyít ványt sze rez tek. Az is -
ko la iga zo lá sa sze rint ösz tön díj ban ré sze sül tek. A fel pe re -
sek szol gá la ti ide jét a szol gá la ti vi szo nyuk lé te sí té se kor
kel lett meg ál la pí ta ni, a szol gá la ti idõ be – egye bek mel -
lett – be kel lett szá mí ta ni min den olyan idõt, amely a mun -
ka vi szony ban álló dol go zók ra irány adó sza bá lyok sze rint
mun ka vi szony ban töl tött idõ nek szá mít [1971. évi 10. tvr.
33.  § (2) be kez dés d) pont].

Az MT ha tá ro za tot ér tel mez ve az ítél ke zõ ta nács arra
kö vet kez te tett, hogy az a szak mai kép zés rend je, és a ta nu -
lók jog ál lá sa te kin te té ben a szak mun kás ta nu lók kal azo nos 
tár sa da lom biz to sí tá si jog ál lást biz to sí tott a szak mun kás -
kép zést foly ta tó szak kö zép is ko lák ta nu ló i nak [1975. évi
II. tör vény (a továb biak ban: Tbtv.) 10.  § (1) be kez dés
e) pont, 1974. évi 24. tvr. 2.  § (4) be kez dés]. Az azo nos tár -
sa da lom biz to sí tá si jog ál lás azt je len tet te, hogy a szak mun -
kás ta nu lók ra ki ter jedt a tár sa da lom biz to sí tá s; az is ko la, a
vál la lat a já ru lé kot meg fi zet te, az adat szol gál ta tást tel je sí -
tet te. Ezt bi zo nyít ja az MT ha tá ro zat elõ ter jesz tésében sze -
rep lõ költ ség szá mí tás, a II. ren dû fel pe res gya kor la ti kép -
zé sét biz to sí tó vál la lat nyi lat ko za ta, és az a ko ra be li ok irat -
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má so lat, amely iga zol ja, hogy a II. ren dû fel pe res tár sa da -
lom biz to sí tá si nyil ván tar tó lap ját 1982. áp ri lis 13-án a
Tár sa da lom biz to sí tá si Igaz ga tó ság nak át ad ták. Az íté let
utalt arra, hogy a dön tés nem üt kö zik a KK 35. szá mú ál -
lás fog la lás sal mó do sí tott KK 27. szá mú ál lás fog la lás ba,
mi u tán az az 1945 elõt ti, és az azt kö ve tõ évek re minõsí -
tette a szak is ko lai ta nu lók ta nul má nyi ide jét.

A Gyu lai Mun ka ügyi Bí ró ság a 3.M.363/2007/4. szá mú 
íté le té vel a fel pe res nek a szak kö zép is ko lá ban 1981. szep -
tem ber 1-jé tõl 1985. jú li us 13-áig foly ta tott ta nul má nyok
szol gá la ti idõ kén ti el is me ré sé re irá nyuló ke re se tét el uta sí -
tot ta. A dön tést az zal in do kol ta, hogy meg íté lé se sze rint az 
MT ha tá ro zat nem jog sza bály nak, ha nem az ál lam i irá nyí -
tás egyéb jogi esz kö zé nek mi nõ sül [1974. évi 24. tvr. 1.  §
(1) be kez dés, 2.  § (1) és (2) be kez dés]. Az MT ha tá ro zat
tar tal mát, kü lö nö sen annak II. pont ját csu pán kor mány za ti
el ha tá ro zás nak le het te kin te ni, és fi gye lem mel arra, hogy a 
bí ró sá gok a jog sza bá lyok alap ján kö te le sek ítél kez ni, az
MT ha tá ro zat 12. e) pont ját bí ró sá gi dön tést meg ala po zó -
ként nem le het meg je löl ni.

III.

A jog egy sé gi ta nács nem nyil vá nos ülé sén a leg fõbb
ügyész kép vi se lõ je ki fej tet te, hogy az MT ha tá ro zat
12. e) pont ja, a Tbtv. 10.  § (2) be kez dé se alap ján a fegy ve -
res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti ide jé -
be a szak mun kás kép zést foly ta tó szak kö zép is ko lá ban töl -
tött ta nul má nyi idõt – ab ban az idõ szak ban, ami kor az MT
ha tá ro zat ha tály ban volt – be kell szá mí ta ni. Az ezzel el -
len té tes ér ve lést az 1974. évi 24. tvr. 2.  § (2) és (4) be kez -
dé se i vel, a Tbtv. 10.  § (2) be kez dé sé vel el len té tes nek mi -
nõ sí tet te, to váb bá utalt arra, hogy az Al kot mány nak az
érin tett idõ szak ban ha tá lyos 30.  § (2) be kez dé se alap ján az
MT ha tá ro zat ról nem tör tént in téz ke dés.

IV.

A fel men té si idõ, a vég ki elé gí tés, a pót sza bad ság mér té -
ke, a ju bi le u mi ju ta lom, a nyug díj jo go sult ság, a nyug díj
mér té ke és a le sze re lé si se gély szem pont já ból szol gá la ti
vi szony ban töl tött idõ nek kell el is mer ni a tör vény
hatályba lépése elõtt fegy ve res szer vek ál lo má nyá ban
 hivatásos szol gá la ti vi szony ban el töl tött és a be szá mí tott
szol gá la ti idõt [Hszt. 326.  § (1) be kez dés].

A szol gá la ti nyug díj ra jo go sult ság szem pont já ból szol -
gá la ti vi szony ban tény le ge sen el töl tött idõ nek kell te kin te -
ni a sor-, a tar ta lé kos, a pót tar ta lé kos, a to vább szol gá ló, és
szer zõ dé ses ka to nai, a fegy ve res szer vek nél, valamint a
Ma gyar Hon véd ség nél hi va tá sos szol gá la ti, to váb bá a ka -
to nai és rend vé del mi ok ta tá si in téz mé nyek nél 1998. ja nu ár 
1-jét meg elõ zõ en hall ga tói (nö ven dé ki) vi szony ban töl tött
idõt [Hszt. 328.  § (1) be kez dés]. A jog sza bály (2) be kez dé -
se ér tel mé ben a szol gá la ti nyug díj mér té ke szem pont já ból

az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül a szol gá la ti idõ be be
kell szá mí ta ni a tár sa da lom biz to sí tá si jog sza bá lyok sze -
rin ti szol gá la ti idõ ket is. A Hszt. 1996. szep tem ber 1-jén
lé pett ha tály ba [332.  § (1) be kez dés].

Mind ezek alap ján a jog egy sé gi ta nács nak ar ról kel lett
ál lást fog lal nia, hogy a ki ne ve zé si jog kör gya kor ló já nak
mi lyen jog sza bá lyok alap ján kell meg ál la pí ta nia a be szá -
mí tott szol gá la ti idõt. Ezzel össze füg gés ben el dön ten dõ,
hogy a fel ve tett kér dés ben mun ka ügyi jog vi ta ke re té ben
kell-e ha tá roz ni, avagy a szol gá la ti idõ meg ál la pí tá sa ki zá -
ró lag az erre ha tás kör rel fel ru há zott nyug díj meg ál la pí tó
szer vek fel ada ta.

1. A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek,
valamint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony -
ban álló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és
a sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl  szóló 9/1997. (II. 12.)
BM ren de let 56.  § (1) és (2) be kez dé se ér tel mé ben a szol -
gá la ti idõ meg ál la pí tá sa, és ké re lem re tör té nõ mó do sí tá sa a 
mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak ha tás kö ré be tar to zik. A
dön tés ellen be nyúj tott ke re set el bí rá lá sa a mun ka ügyi bí -
ró ság ha tás kö ré be tar to zik [Pp. 349.  § (1) be kez dés].

A Hszt. ha tá lyá ról  szóló 1.  §, illetve a tör vény 326. és
328.  §-ai alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a jog al ko tó – mi -
után a Hszt. ha tá lya alá esõ jog vi szo nyok sa já tos sá gai az
ál ta lá nos tól je len tõ sen el té rõ ren del ke zé se ket in do kol -
nak – egy jog sza bály ba fog lal ta a szû kebb ér te lem ben vett
mun ka jo gi, illetve a tár sa da lom biz to sí tá si–nyug díj biz to sí -
tá si ren del ke zé se ket. A szol gá la ti idõ tar ta mát a ki ne ve -
zés kor írás ba kell fog lal ni, ez pe dig a mun kál ta tó mun ka -
jo gi ak tu sá nak mi nõ sül, füg get le nül at tól, hogy annak
alap já ul a Hszt. ren del ke zé se foly tán tár sa da lom biz to sí tá si 
jog sza bá lyok is szol gál nak.

2. A Hszt. hatályba lépését meg elõ zõ en ha tály ban volt
1971. évi 10. tvr. 33.  § (1) be kez dé se sze rint a szol gá la ti
idõt a hi va tá sos ál lo mány ba vé tel nap já tól kell szá mí ta ni.
A 33.  § (2) be kez dés d) pont ja be szá mí ta ni ren de li az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõn fe lül azt az idõt,
amely a mun ka vi szony ban álló dol go zók ra irány adó nyug -
díj biz to sí tá si sza bá lyok sze rint jog szer zõ idõ nek szá mít.

A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en a Hszt. sze mé lyi ha tá lya alá
tar to zók ese té ben a szol gá la ti idõ meg ál la pí tá sa rész ben a
rá juk irány adó spe ci á lis (Hszt., 1971. évi 10. tvr.), rész ben
az ál ta lá nos (,,mun ka vi szony ban álló dol go zók ra irány -
adó”) sza bá lyok sze rint tör té nik.

3. a) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vé ny (Tny.) 37.  § (4) be kez dé se alap ján a
biz to sí tás sal járó jog vi szony 1998. ja nu ár 1. nap ját meg -
elõ zõ idõ tar ta mát az 1997. de cem ber 31-én ha tá lyos jog -
sza bá lyok alap ján kell szol gá la ti idõ ként figye lembe ven -
ni. Szol gá la ti idõ ként kell figye lembe ven ni azt az idõt,
amely az 1997. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek
sze rint szol gá la ti idõ nek mi nõ sül [Tny. 38.  § (1) be kez dés
g) pont].
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A Tbtv. 10.  § (1) be kez dés e) pont ja alap ján a szak mun -
kás ta nu lók a biz to sí tot tak kö ré be tar toz nak. A tör vény sze -
rint a nyug díj ra való jo go sult ság – egye bek mel lett – a biz -
to sí tot ti jog vi szony fenn ál lá sá tól füg gött. A Tbtv. 54.  §
(1) be kez dés c) pont ja a szak mun kás ta nu ló-vi szony ban
töl tött idõt szol gá la ti idõ ként ha tá roz za meg. A Tbtv.
1976. jú ni us 24-én ha tály ban volt 10.  § (2) be kez dé se alap -
ján a Mi nisz ter ta nács a biz to sí tot tak kö rét ki ter jeszt he ti.

E fel ha tal ma zás alap ján jött lét re az 1019/1976.
(VI. 24.) MT ha tá ro zat, amely a Ma gyar Köz löny ben köz -
zé té tel re ke rült, és amely nek ren del ke zé se it 1977. ja nu ár
1-jé tõl kezd ve kel lett al kal maz ni.

Az MT ha tá ro zat nak a szak kö zép is ko lá ban fo lyó szak -
mun kás kép zés rõl  szóló II. rész 12. e) pont ja a kö vet ke zõ -
ket tar tal maz za: „A szak mun kás kép zést foly ta tó szak kö -
zép is ko lák ta nu ló i nak tár sa da lom biz to sí tá si jog ál lá sa
meg egye zik a szak mun kás ta nu ló ké val”. A záró ren del ke -
zé sek 14. pont ja ér tel mé ben a Mi nisz ter ta nács fel ha tal ma -
zást adott a ta nu lók jut ta tá sa i val össze füg gõ, az ál lam i
költ ség ve tést ter he lõ költ sé gek rõl való ren del ke zé sek
meg ho za ta lá ra.

b) A Tbtv. 10.  §-ának a tár gyalt jog kér dés meg íté lé sé -
nél irány adó (2) be kez dé se alap ján te hát a biz to sí tot tak kö -
ré nek ki ter jesz té se a Mi nisz ter ta nács ha tás kö ré be tar to -
zott.

Az Alkot mány bíró ság a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi
XI. tör vény (Jat.) hatályba lépése elõtt al ko tott jog sza bá -
lyok al kot má nyos sá ga vizs gá la tá ról ki ala kí tott gya kor la ta
ér tel mé ben va la mely kö te le zett ség nek MT ha tá ro zat ban
való elõ írása ön ma gá ban nem sér tet te a jog al ko tás ak ko ri
rend jét. A jog sza bá lyok ki hir de té sé rõl és ha tály ba lép te té -
sé rõl  szóló 1974. évi 24. tvr. 2.  § (4) be kez dé se alap ján a
Ma gyar Köz löny ben köz zé tett MT ha tá ro za tok kö te le zõ ek 
az or szág egész te rü le tén a ter mé sze tes és jogi sze mé lyek -
re, valamint a kül föl dön tar tóz ko dó ál lam pol gá rok ra. Az
Alkot mány bíró ság MT ha tá ro za tot ak kor sem mi sí tett
meg, ha az el len té tes volt ma ga sabb szin tû jog sza bállyal,
vagy a Jat. va la mely ren del ke zé sé vel [45/1991. (IX. 10.),
11/1994. (III. 2.), 61/1995. (X. 6.) és a 49/1996. (X. 25.)
AB ha tá ro za tok].

For mai szem pont ból te hát nem ki fo gá sol ha tó, hogy a
szak mun kás ta nu lók és a szak mun kás kép zést nyúj tó szak -
kö zép is ko lai ta nu lók azo nos tár sa da lom biz to sí tá si jog ál lá -
sa a Mi nisz ter ta nács ha tá ro za tá val va ló sul jon meg, a jog -
al ko tó te hát ezen ak tu sá val köz vet le nül is ki ter jeszt het te a
biz to sí tot tak kö rét a Tbtv. már em lí tett fel ha tal ma zá sa
foly tán.

c) Az MT ha tá ro zat egyes ren del ke zé se i nek egy be ve té -
se, illetve együt tes ér té ke lé se alap ján az ál la pít ha tó meg,
hogy a Mi nisz ter ta nács jog al ko tói szán dé ka ket tõs volt, a
szak mun kás mun ka kö rök el lá tá sá hoz szük sé ges szak mai
is me re tek azo nos szín vo na lú ak le gye nek a szak mun kás -
kép zést foly ta tó szak kö zép is ko lá ban és a szak mun kás kép -
zõ is ko lá ban, más részt ala kul jon ki egy olyan tár sa dal mi
ré teg, amely nek tag jai hasz nos szak má val ren del kez nek,
to váb bá ké pe sek és al kal ma sak a fel sõ fo kú ta nul má nyok

foly ta tá sá ra [I.5., I.6., II.11. a) pont; a Mi nisz ter ta nács ré -
szé re az MT ha tá ro zat tár gyá ban ké szí tett elõ ter jesz tés
B/1. pont]. E cé lok el éré se ér de ké ben az MT ha tá ro zat
II.12. pont ja egyes mi nisz te rek nek és szer vek nek adott fel -
ha tal ma zást a kér dés kör együt tes ren de let ben tör té nõ sza -
bá lyo zá sá ra.

A 12. pont a)–d)-ig ha tá roz ta meg azo kat az el ve ket,
ame lye ket az em lí tett cé lok el éré se ér de ké ben al sóbb szin -
tû jog sza bá lyok ál tal kell meg va ló sí ta ni. A 12. e) pont
mind ezek tõl el kü lö nül ve, az em lí tett jog al ko tói szán dék -
nak meg fele lõen, tar tal ma sze rint nor ma ként ren del ke zett
az érin tett ta nu lók tár sa da lom biz to sí tá si jog ál lá sa azo nos -
sá gá ról. Az ek ként ön ál ló nor ma tar ta lom mal bíró 12. e)
pon tot a meg ho za ta la kor ha tály ban volt jog sza bá lyok és
fo ga lom rend szer alap ján úgy kell ér tel mez ni, hogy a szak -
mun kás kép zést nyúj tó szak kö zép is ko lai ta nu ló vi szony -
ban el töl tött idõ a szak mun kás ta nu ló vi szony ban el töl tött
idõ vel azo no san a biz to sí tot tak kö ré be tar to zást, és egy ben 
a szol gá la ti idõ meg szer zé sét is je len tet te [Tbtv. 54.  §
(1) be kez dés c) pont].

Az MT ha tá ro zat ban ki fe je zés re jutó jog al ko tói szán -
dék ból kö vet ke zõ en a szak mai ké pe sí tés meg szer zé sé re
irá nyuló, illetve a szak kö zép is ko lá ban foly ta tott ta nul má -
nyok alap ján meg sze rez he tõ szak mun kás-bi zo nyít vá nyok
kö zött nem le he tett kü lönb ség. Ön ma gá ban ab ból, hogy a
szak kö zép is ko lát el vég zõ ta nu ló érett sé gi bi zo nyít ványt is
kap ha tott, nem kö vet kez het a szak mai is me re tek el sa já tí tá -
sa cél já ból azo no san el töl tött ta nul má nyi idõk tár sa da lom -
biz to sí tá si jog ál lás szem pont já ból el té rõ mi nõ sí té se.

Az MT ha tá ro zat 12. e) pont ja a tár sa da lom biz to sí tá si
jog ál lás meg ha tá ro zá sa kor nem tett kü lönb sé get a szak -
mun kás kép zést nyúj tó szak kö zép is ko lá ban ta nul má nyo -
kat vég zõk kö zött annak alap ján, hogy me lyik év fo lya mon 
ta nul nak, en nél fog va a szak mun kás ta nu ló-jog vi szony tel -
jes idõ tar ta mát szol gá la ti idõ ként kell figye lembe ven ni.

Az 1977. ja nu ár 1-jén ha tály ba lé pett, a mun ka ügyi mi -
nisz ter és az ok ta tá si mi nisz ter ál tal meg ho zott 14/1976.
(XII. 1.) MüM–OM együt tes ren de let 1. szá mú mel lék le té -
ben ha tá roz ta meg a szak kö zép is ko lá ban ok tat ha tó szak -
má kat. A jog sza bályt – az em lí tett mel lék let re is ki ter je dõ -
en – a 24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együt tes ren de let
mó do sí tot ta. A 22/1986. (VI. 20.) MT ren de let a 23.  §
(3) be kez dé sé ben – egye bek mel lett – ha tá lyon kí vül he -
lyez te az 1019/1976. (VI. 24.) MT ha tá ro zat 12. e) pont ját.
Az MT ren de let 23.  § (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta
sze rint az MT ha tá ro zat ban fog lal ta kat a már meg kez dett
ta nul má nyok ra to vább ra is al kal maz ni kell.

A fen ti ek ben ki fej tett in do kok alap ján a jog egy sé gi
ta nács a bí ró sá gi jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí tá sa
ér de ké ben úgy ha tá ro zott, hogy a fegy ve res szer vek hi -
va tá sos ál lo má nyú tag ja szol gá la ti ide jé nek meg ál la pí -
tá sa kor a szak mun kás kép zést foly ta tó szak kö zép is ko lá -
ban töl tött ta nul má nyi idõt az 1019/1976. (VI. 24.) MT
ha tá ro zat 12. e) pont ja alap ján [figye lembe véve az MT
ha tá ro zat fel ha tal ma zá sá ra meg ho zott (mó do sí tott)
14/1976. (XII. 1.) MüM–OM együt tes ren de le tet] szol -
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gá la ti idõ ként kell el is mer ni [Bszi. 27.  §, 29.  § (1) be -
kez dés a) pont ja és 32.  § (4) be kez dé se].

Bu da pest, 2007. de cem ber 17.

Dr. Lom ni ci Zol tán s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Tal li án Blan ka s. k., Ba u er Já nos né dr. s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Mu rá nyi Ka ta lin s. k., Dr. Bu zin kay Zol tán s. k.,
bíró bíró

Dr. Tál né
Dr. Well mann György s. k., dr. Mol nár Eri ka s. k.,

bíró bíró

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

„A közterületen elkövetett jogsértések
visszaszorítására készített programok

megvalósításának támogatására”  címmel
2007. évben kiírt pályázat nyerteseinek listája

Bu da pest

Nyilv.tart.
szám

Pá lyá zó
Tá mo ga tá si

 összeg

IRM/RFEFO/
2007/1421/3.

Bu da pest Fõ vá ros 
IX. Ke rü let Fe renc vá ros
Ön kor mány za ta

1 500 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/6.

Bu da pest Fõ vá ros 
XIX. Ke rü let Kis pest
Ön kor mány za ta

2 300 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/7.

Bu da pest Fõ vá ros 
XX. Ke rü let Pes ter zsé bet
Ön kor mány za ta

1 200 000

Ba ra nya

IRM/RFEFO/
2007/1421/11.

Pé csi Rend õr ka pi tány ság 3 500 000

Bé kés

IRM/RFEFO/
2007/1421/14.

Bé kés Vá ros Ön kor mány za ta 1 200 000

Bor sod-Aba új-Zemp lén

IRM/RFEFO/
2007/1421/18.

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Bûn meg elõ zé si
Ala pít vány

3 000 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/19.

Ka zinc bar ci kai
Rend õr ka pi tány ság

1 000 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/22.

Me zõ kö ves di Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lás

2 000 000

Csong rád

IRM/RFEFO/
2007/1421/27.

Kis te lek Vá ros
Ön kor mány za ta

1 500 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/29.

Sze ged Vá ros
Ön kor mány za ta

4 000 000

Fej ér

IRM/RFEFO/
2007/1421/32.

Du na új vá ros Me gyei Jogú
Vá ros Ön kor mány za ta

1 500 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/34.

Ve len ce Vá ros
Ön kor mány za ta

1 100 000

Gyõr-Mo son-Sop ron

IRM/RFEFO/
2007/1421/35.

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros
Ön kor mány za ta

2 500 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/36.

Ka pu vár Vá ros
Ön kor mány za ta

1 500 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/38.

Sop ron Me gyei Jogú Vá ros
Ön kor mány za ta

1 200 000

Haj dú-Bi har

IRM/RFEFO/
2007/1421/39.

Bal ma zúj vá ros Vá ros
Ön kor mány za ta

2 300 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/40.

Deb re ce ni
Rend õr ka pi tány ság

4 000 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/42.

Haj dú bö ször mény Vá ros
Ön kor mány za ta

1 500 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/43.

Haj dú szo bosz ló Vá ros
Ön kor mány za ta

1 600 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/44.

Ka racs Fe renc Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la, Szak is ko la 
és Kol lé gi um
(Püspökladány)

1 900 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/45.

Po csaj Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

1 600 000

He ves

IRM/RFEFO/
2007/1421/47.

Gyön gyös Vá ros
Ön kor mány za ta

1 800 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/48.

He ves Vá ro si Mû ve lõ dé si
In té zet

1 300 000

Jász-Nagy kun-Szol nok

IRM/RFEFO/
2007/1421/50.

Jász be rény Vá ros
Ön kor mány za ta

2 300 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/52.

Me zõ túr Vá ros
Ön kor mány za ta

1 000 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/53.

Ti sza fü red Vá ros
Ön kor mány za ta

2 000 000
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IRM/RFEFO/
2007/1421/54.

Tö rök szent mik lós Tér sé ge
Több cé lú Kis tér sé gi Társulás

2 400 000

Ko má rom-Esz ter gom

IRM/RFEFO/
2007/1421/55.

Ko má rom Vá ros
Ön kor mány za ta

2 000 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/56.

Tata Vá ros Ön kor mány za ta 1 500 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/57.

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros 
Ön kor mány za ta

1 500 000

Nóg rád

IRM/RFEFO/
2007/1421/62.

Sal gó tar já ni
Rend õr ka pi tány ság

2 900 000

Pest

IRM/RFEFO/
2007/1421/64.

Bag Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

1 300 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/65.

Bu da örs Vá ros
Ön kor mány za ta

1 400 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/72.

Szent end re Vá ros
Ön kor mány za ta

1 200 000

So mogy

IRM/RFEFO/
2007/1421/74.

Ba la ton lel le Vá ros
Ön kor mány za ta

2 400 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/75.

Bar csi Több cé lú Kis tér sé gi
Tár su lás

1 800 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/77.

Ka pos vár Me gyei Jogú Vá ros
Ön kor mány za ta

1 500 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/78.

Mar ca li Vá ros
Ön kor mány za ta

1 500 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/79.

Sió fok Vá ros Ön kor mány za ta 2 400 000

Sza bolcs-Szat már-Be reg

IRM/RFEFO/
2007/1421/83.

Ti sza vas vá ri Vá ros
Ön kor mány za ta

1 200 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/84.

Vá sá ros na mé nyi
Rend õr ka pi tány ság

1 400 000

Veszp rém

IRM/RFEFO/
2007/1421/91.

Ajka Vá ros Ön kor mány zat 2 000 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/92.

Ba la ton fü re di
Rend õr ka pi tány ság

2 000 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/94.

Ta pol ca Vá ros
Ön kor mány za ta

1 100 000

IRM/RFEFO/
2007/1421/95.

Vár pa lo tai Rend õr ka pi tány ság 1 200 000

Zala

IRM/RFEFO/
2007/1421/96.

Fel sõ pá hok Köz ség
Ön kor mány za ta

2 000 000

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Minisztérium



He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 160. szá má ban köz zé tett, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá nak mó do sí tá sá ról szó ló 10/2007. (MK 160.) FVM uta sí tás 2. §-ának

– har ma dik be kez dé se he lye sen:
„A ka bi net fõ nök mint szak ál lam tit kár alá ren delt sé gé ben mû kö dõ szer ve ze ti egy sé gek lét szám ke re te: 80 fõ,”
– ne gye dik be kez dé se he lye sen:
„A kö zös sé gi ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár alá ren delt sé gé ben mû kö dõ szer ve ze ti egy sé gek lét szám ke re te: 87 fõ.”

(Kéz irat hi ba)
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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
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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

07.4300 – 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

Közigazgatási Szemle 7 400 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
Nemzetközi Közlöny 7 400 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
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR 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.


