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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
29/2008. (II. 19.) Korm.

rendelete

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va -
la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény 28.  § (3) be kez dé se alap ján,
az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés a) és c) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében, az Al kot mány 35.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) a Kor mány

a) kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért,
b) mi nisz ter el nö ki dön té sek kel kap cso la tos igaz ga tá si

fel ada tok el lá tá sá ért,
c) a kor mány za ti tár sa dal mi kap cso la tok összehango -

lásáért,
d) köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet po li -

ti ká ért,
e) au di o vi zu á lis po li ti ká ért,
f) nem zet po li ti ká ért,
g) ki sebb ség po li ti ká ért,
h) köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért

fe le lõs tag ja.

2.  §

A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban, va -
la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it,
c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -

za ta it,
d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca meg ál la po dá so kat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és döntés-
 elõkészítõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon való kép vi se le té rõl,

h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban,

i) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la -
tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd -
te té sé rõl és fej lesz té sé rõl,

j) köz re mû kö dik a struk tu rá lis ala pok és Ko hé zi ós
Alap ha zai fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó Nem ze ti Fej lesz -
té si Terv elõ ké szí té sé ben és nyo mon kö ve té sé ben,

k) meg ha tá roz za a ha tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel -
ada tok vég re haj tá sá nak szak mai kö ve tel mé nye it és a hon -
vé del mi fel ké szí tés ága za ti fel ada ta i nak vég re haj tá sát.

3.  §

A mi nisz ter
a) a kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért való

fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen
aa) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek és az ál la mi

 vezetõk jog ál lá sá ra vo nat ko zó,

ab) a Kor mány mû kö dé sé vel és a kor mány za ti struk -
túrával kap cso la tos,

ac) a hi va ta los la pok ra és a hi va ta los jog sza bály gyûj te -
mé nyek re vo nat ko zó,

ad) a köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mû kö dõ
is ko la szö vet ke zet ki vé te lé vel a szö vet ke ze tek mû kö dé sé -
vel össze füg gõ,

b) a köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet po -
li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen a
köz tiszt vi se lõk jo ga i val és kö te le zett sé ge i vel, kiválasz -
tási, ké pe sí té si, kép zé si, to vább kép zé si, mi nõ sí té si, tel je -
sít mény ér té ke lé si, elõ me ne te li, va la mint il let mény- és
 felelõsségi rend sze re i vel kap cso la tos,

c) az au di o vi zu á lis po li ti ká ért való fe le lõs sé ge ke re té -
ben elõ ké szí ti kü lö nö sen az au di o vi zu á lis mé di á val, va la -
mint a di gi tá lis mû sor ter jesz tés re való át ál lás sal kapcso -
latos,

d) a nem zet po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké -
szí ti kü lö nö sen a ha tá ron túli ma gya rok ra vo nat ko zó,

e) a ki sebb ség po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ -
ké szí ti kü lö nö sen a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hely ze -
té vel és jo ga i val össze füg gõ,

f) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel együt te sen
a köz igaz ga tá si in for ma ti ká val össze füg gõ, így kü lö nö sen
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a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azo no sí tá si, fi ze té si és köz be -
szer zé si rend szer re vo nat ko zó
jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény vagy
kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri ren de -
le tet ad ki.

4.  §

(1) A mi nisz ter a kor mány za ti te vé keny ség össze han go -
lá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben fe lel

a) a kor mány prog ram meg va ló sí tá sá nak stra té gi ai irá -
nyí tá sá ért,

b) a kor mány za ti mun ka ter ve zé sé ért,
c) a Kor mány nak az Or szág gyû lés sel való kap cso lat -

tar tá sá ért,
d) a jog sza bá lyok és más jogi ak tu sok ki hir de té sé ért,

 illetve köz zé té te lé ért.

(2) A mi nisz ter a kor mány za ti te vé keny ség össze han go -
lá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben ér vé nye sí ti a kor mány za ti
dön tés-elõ ké szí tés, az Eu ró pai Unió dön tés ho za ta li te vé -
keny ség hez, va la mint a EU 2011-es el nök sé gi fel ké szü lés -
hez kap cso ló dó kor mány za ti ko or di ná ció és a Kor mány
dön té se i nek vég re haj tá sa so rán az össz kor mány za ti szem -
pon to kat, en nek ér de ké ben szer ve zi és mû köd te ti a dön -
tés-elõ ké szí tés és a vég re haj tás egy sé ges fo lya ma tát, szük -
ség ese tén kez de mé nye zi a fel adat kör rel ren del ke zõ
 miniszter vagy a Kor mány in téz ke dé sét.

(3) A mi nisz ter a kor mány za ti te vé keny ség össze han go -
lá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) mû köd te ti a szak ma po li ti kai egyez te tést, ér vé nye sí ti 
az ott ki ala kí tott ál lás pon tot a dön tés-elõ ké szí tés fo lya ma -
tá ban,

b) ko or di nál ja a köz igaz ga tá si egyez te té se ket, en nek
so rán gon dos ko dik a Kor mány dön té se i ben meg ha tá ro zott 
kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé rõl, va la mint el len õr zi, hogy
a ja va solt dön tés vég re haj tá sá nak fel té te lei tel jes kö rû en
biz to sít ha tó ak-e,

c) vé le ményt nyil vá nít a mi nisz te ri ren de le tek ter ve ze -
té rõl,

d) az át fo gó meg kö ze lí tést igény lõ ügyek ben ja vas la -
tot, il let ve elõ ter jesz tést tesz a Kor mány ka bi net és a Kor -
mány ré szé re, kez de mé nye zi és szer ve zi az érin tett mi nisz -
te rek össze han golt te vé keny sé gét, más mi nisz te rek nél
kez de mé nye zi szak po li ti kai elõ ter jesz tések és je len té sek
el ké szí té sét, il let ve ja vas la tot tesz össz kor mány za ti pro -
jekt in dí tá sá ra,

e) szer ve zi, ve ze ti és le bo nyo lít ja az ál lam tit ká ri ér te -
kez le tet, a köz igaz ga tá si elõ ké szí tés és vég re haj tás so rán
ér vé nye sí ti an nak ál lás fog la lá sa it,

f) ja vas la tot tesz a kor mány ülé sek na pi rend jé re,
g) komp lex – al kot má nyos sá gi, jogi, va la mint társa -

dalom- és gaz da ság po li ti kai szem pon tok ra is ki ter je dõ –
szak vé le ményt ké szít a Kor mány na pi rend jén sze rep lõ
elõ ter jesz tésekrõl,

h) írás ba fog lal ja és alá írás ra fel ter jesz ti a Kor mány
dön té se it,

i) el ké szí ti és alá ír ja a Kor mány ülé se i nek össze fog la -
ló ját,

j) le foly tat ja a Kor mány ál tal el ren delt utó egyez te té se -
ket, an nak so rán gon dos ko dik a Kor mány dön té sé nek
 érvényesítésérõl,

k) meg ter ve zi és mû köd te ti a kor mány za ti dön tés-elõ -
ké szí tést tá mo ga tó in for ma ti kai rend szert, fi gye lem mel
 kíséri an nak in for ma ti kai ki vi te le zé sét és fej lesz té sét.

(4) A mi nisz ter a kor mány za ti te vé keny ség össze han go -
lá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben szer ve zi, össze han gol ja és 
el len õr zi a Kor mány ka bi net és a Kor mány dön té se i nek
vég re haj tá sát, en nek ke re té ben tá jé koz ta tást, il let ve elõ ter -
jesz tés be nyúj tá sát kér he ti a fel adat kör rel ren del ke zõ
 minisztertõl, ütem ter vet ál lít hat össze, egyez te tést tart, a
több tár ca együtt mû kö dé sét igény lõ ügyek ben ja vas la tot
tesz en nek mód já ra. El len õr zi a ha tár idõs, va la mint a
 folyamatos fel ada tok vég re haj tá sát, köz re mû kö dik a dön -
té sek meg va ló su lá sá nak ér té ke lé sé ben, a vég re haj tás ala -
ku lá sá ról az érin tett szer vek nél köz vet le nül is tá jé ko zód -
hat.

(5) A mi nisz ter a kor mány za ti te vé keny ség össze han go -
lá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) a mi nisz te rek fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint
a köz pon ti hi va ta lok ról  szóló jog sza bá lyok ter ve ze tei,

b) a mi nisz té ri u mok és a kor mány hi va ta lok szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály za tai
te kin te té ben egy sé ges szem pont rend szert dol goz ki és
 érvényesít, va la mint mi nisz ter el nö ki jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti a mi nisz té ri u mok és a kor mány hi va ta lok szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály za ta it.

(6) A mi nisz ter a kor mány za ti te vé keny ség össze han go -
lá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben a vég re haj tás el len õr zé sé -
vel össze füg gés ben meg te szi

a) a Kor mány mun ka ter vé nek vég re haj tá sá hoz,
b) a Kor mány tör vényalkotási prog ram já nak vég re haj -

tá sá hoz,
c) a le járt ha tár ide jû jog har mo ni zá ci ós fel ada tok tel je -

sí té sé hez,
d) az Or szág gyû lés, an nak bi zott sá ga dön té se i bõl, az

Al kot mány bí ró ság dön té se i bõl, az Ál la mi Szám ve võ szék,
va la mint az or szág gyû lé si biz to sok vizs gá la ta i val kap cso -
lat ban adó dó kor mány za ti fel ada tok vég re haj tá sá hoz
szük sé ges in téz ke dé se ket.

(7) A mi nisz ter a kor mány za ti te vé keny ség össze han go -
lá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) biz to sít ja a kor mány za ti irat ke ze lés sze mé lyi, tár gyi
és in for ma ti kai fel té te le it,

b) szer ve zi a kor mány ügye le tet, biz to sít ja a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal ügye le té nek mun ka idõn túl tör té nõ mû kö -
dé sét,

c) gon dos ko dik a Kor mány és szer vei mû kö dé sé hez
szük sé ges gaz da sá gi és mû sza ki fel té te lek biz to sí tá sá ról,
szer ve zi a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok, a kor mány -
biz to sok, a szak ál lam tit ká rok, va la mint kü lön jog sza bály
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sze rint erre jo go sul tak in téz mé nyes egész ség ügyi el lá tá -
sát, bel- és kül föl di üdü lé sét.

(8) A mi nisz ter a kor mány za ti te vé keny ség össze han go -
lá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ se gí ti a ko a lí ci ós
együtt mû kö dés biz to sí tá sát.

5.  §

A mi nisz ter a kor mány za ti tár sa dal mi kap cso la tok
össze han go lá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) ja vas la tot tesz a Kor mány tár sa dal mi part ne rek kel
való egyez te té sé nek prog ram já ra,

b) össze han gol ja a tár sa dal mi pár be széd in téz mény- és
fó rum rend sze ré ben kép vi selt kor mány za ti ál lás pont ki ala -
kí tá sát,

c) kap cso la tot tart és egyez tet a szö vet ke ze ti szövet -
ségekkel.

6.  §

(1) A mi nisz ter a kor mány prog ram meg va ló sí tá sá nak
stra té gi ai irá nyí tá sá ért való fe le lõs sé ge ke re té ben

a) a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter nél kormány-
 elõ ter jesz tés (je len tés) be nyúj tá sát vagy egyéb in téz ke dést 
kez de mé nyez,

b) mi nisz te ri szin tû egyez te tést kez de mé nyez és vé gez,

c) a mi nisz ter el nök ál tal meg ha tá ro zott mó don köz re -
mû kö dik a Kor mány tár sa da lom po li ti kai stra té gia al ko tá si
fel ada ta i nak el lá tá sá ban, to váb bá köz re mû kö dik a tár sa da -
lom po li ti kai össz kor mány za ti szin tû fel ada tok vég re haj tá -
sá nak szer ve zé sé ben,

d) a mi nisz ter el nök ál tal meg ha tá ro zott mó don össze -
han gol ja a Kor mány tag ja i nak te vé keny sé gét a gaz da ság
fej lõ dé sé re vagy a tár sa da lom ra je len tõs ha tást gya kor ló,
tár ca kö zi együtt mû kö dést igény lõ kor mány za ti prog ra -
mok és fej lesz té si cél ki tû zé sek elõ ké szí té se, va la mint
meg va ló sí tá sa so rán,

e) a mi nisz ter el nök ál tal meg ha tá ro zott mó don szer ve zi 
a stra té gia al ko tás és a cse lek vés kon cep ci o ná lis össze han -
go lá sát, to váb bá köz re mû kö dik az össz kor mány za ti szin tû
fel ada tok vég re haj tá sá ban a kül-, biz ton ság- és nemzet -
politika te rü le tén,

f) az érin tett mi nisz té ri u mok stra té gi ai elem zõ-ter ve zõ
szer ve i vel együtt mû köd ve fo lya ma to san vizs gál ja a tár sa -
dal mi-gaz da sá gi hely zet ala ku lá sát, részt vesz a költség -
vetés kon cep ci o ná lis elõ ké szí té sé ben, a nem zet gaz da sá gi
 jelentõségû dön té si ja vas la tok ki dol go zá sá ban.

(2) A mi nisz ter a kor mány za ti mun ka ter ve zé sé vel
össze füg gés ben

a) ja vas la tot tesz a Kor mány mun ka ter vé re és a prog ra -
mo zá si-mun ka szer ve zé si dön té sek re,

b) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel együtt mû -
köd ve ja vas la tot tesz a Kor mány tör vényalkotási prog ram -
já ra,

c) köz re mû kö dik az Or szág gyû lés és an nak bi zott sá ga
dön té se i bõl, az Al kot mány bí ró ság dön té se i bõl, az Ál la mi
Szám ve võ szék, va la mint az or szág gyû lé si biz to sok vizs -
gá la ta i val kap cso lat ban adó dó kor mány za ti fel ada tok
meg ha tá ro zá sá ban.

(3) A mi nisz ter a Kor mány nak az Or szág gyû lés sel való
kap cso lat tar tá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) se gí ti a mi nisz ter el nök or szág gyû lé si te vé keny sé gét,

b) gon dos ko dik a Kor mány par la men ti kap cso lat rend -
sze ré nek össze han go lá sá ról, kap cso la tot tart az Or szág -
gyû lés kor mány pár ti kép vi se lõ cso port ja i val, kép vi se li
a Kor mányt az Or szág gyû lés Ház bi zott sá gá ban,

c) el lát ja az or szág gyû lé si ülés sza kok elõ ké szí té sé vel
össze füg gõ kor mány za ti te en dõ ket, en nek ke re té ben ja -
vas la tot tesz a Kor mány nak az Or szág gyû lés rend kí vü li
ülés sza ka, il le tõ leg ülé se össze hí vá sá nak kez de mé nye zé -
sé re,

d) fi gye lem mel kí sé ri az Or szág gyû lés na pi rend jét és
ülé se it, részt vesz az ülé se ket elõ ké szí tõ fó ru mo kon,

e) gon dos ko dik a Kor mány ál tal el fo ga dott tör -
vényalkotási prog ram, tör vény- és or szág gyû lé si határo -
zati ja vas la tok, va la mint be szá mo lók, tá jé koz ta tók és je -
len té sek be nyúj tá sá ról,

f) fi gye lem mel kí sé ri a be nyúj tott anya gok hely ze té nek 
to váb bi ala ku lá sát, se gí ti a tör vényalkotási prog ram or -
szág gyû lé si ér vé nye sí té sét,

g) ko or di nál ja a kor mány za ti szer vek és az Or szág gyû -
lés kor mány pár ti frak ci ói kö zöt ti egyez te tést, részt vesz az
egyez te té sek le foly ta tá sá ban,

h) el lát ja a na pi ren den kí vü li fel szó la lá sok, va la mint az 
or szág gyû lé si kép vi se lõi in ter pel lá ci ók, kér dé sek és azon -
na li kér dé sek meg vá la szo lá sá val kap cso la tos szer ve zé si
fel ada to kat, en nek ke re té ben ja vas la tot tesz a vá lasz adó
sze mé lyé re, il le tõ leg a mi nisz ter el nök meg bí zá sa alap ján
ki je lö li a vá lasz adót,

i) fi gye lem mel kí sé ri a kor mány za ti in téz ke dést igény lõ
bi zott sá gi és kép vi se lõi ja vas la to kat, köz re mû kö dik a szük sé -
ges in téz ke dé sek elõ ké szí té sé ben.

(4) A mi nisz ter a jog sza bá lyok és más jogi ak tu sok
 kihirdetésével, il let ve köz zé té te lé vel össze füg gés ben

a) gon dos ko dik a kor mány ren de le tek, a kor mány ha tá -
ro za tok, a mi nisz ter el nö ki ren de le tek és ha tá ro za tok, a mi -
nisz te ri ren de le tek, va la mint a jog sza bá lyok mó do sí tá sok -
kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos szö ve gé nek tar -
tal mi lag hi te les, a jog al ko tá si tör vény elõ írásainak és a
jog sza bály szer kesz tés sza bá lya i nak meg fe le lõ, nyom da -
kész meg je len te tés re tör té nõ elõ ké szí té sé rõl,

b) el lát ja a Ma gyar Köz löny és a Ha tá ro za tok Tára
szer kesz té sét,

c) ki je lö li a Ma gyar Köz löny és a Ha tá ro za tok Tára
szer kesz tõ bi zott sá gá nak tag ja it és fe le lõs szer kesz tõ jét,
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d) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel együt te sen
el lát ja a Tör vé nyek és Ren de le tek Hi va ta los Gyûj te mé nye
és a Ha tá lyos Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye szer kesz té sét,

e) nyil ván tart ja a Kor mány és a mi nisz ter el nök ren de -
le te it és ha tá ro za ta it.

7.  §

A mi nisz ter a mi nisz ter el nö ki dön té sek kel kap cso la tos
igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

a) a mi nisz ter el nök ré szé re dön tés-elõ ké szí tés sel kap -
cso la tos te vé keny sé get vé gez, se gí ti a mi nisz ter el nök kor -
mány za ti irá nyí tás sal kap cso la tos szak mai te vé keny sé gét,

b) se gí ti a mi nisz ter el nök tár sa da lom po li ti kai kér dé -
sek kel össze füg gõ te vé keny sé gé nek el lá tá sát, szer ve zi az
eh hez szük sé ges ko or di ná ci ót,

c) se gí ti a mi nisz ter el nök kül-, biz ton ság- és nem zet po -
li ti kai kér dé sek kel össze füg gõ te vé keny sé gé nek el lá tá sát,
szer ve zi az eh hez szük sé ges ko or di ná ci ót,

d) köz ve tí ti a mi nisz ter el nök ese ti dön té se it a minisz -
terek és a kor mány za ti szer vek felé,

e) a mi nisz ter el nök ré szé re, to váb bá kor mány za ti
össze ál lí tá sok el ké szí té sé hez szak mai elõ ké szí tõ anya got,
adat szol gál ta tást, il le tõ leg szak ér tõi köz re mû kö dést kér,

f) elõ ké szí ti a Kor mány, a mi nisz ter el nök, a kor mány -
biz to sok és a Kor mány meg bí zá sá ból te vé keny ke dõ más
kor mány za ti tiszt ség vi se lõk ha tás kö ré be tar to zó kineve -
zési, fel men té si és egyéb sze mély ügyi elõ ter jesz téseket,
 illetõleg ok ira to kat,

g) elõ ké szí ti a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, va la mint 
a mi nisz ter el nök ál tal ado má nyoz ha tó ki tün te té sek kel,
 továbbá a Kor mány, il le tõ leg a mi nisz ter el nök ál tal ado -
má nyoz ha tó egyéb el is me ré sek kel kap cso la tos elõ ter jesz -
téseket,

h) gon dos ko dik a mi nisz ter el nök höz ér ke zõ köz ér de kû
be je len té sek, ja vas la tok és pa na szok ki vizs gá lá sá ról,
 lakossági kap cso la to kat tart,

i) gon dos ko dik a köz tár sa sá gi el nök ha tás kö ré be tar -
tozó mi nisz ter el nö ki elõ ter jesz tések be nyúj tá sá ról,

j) ke ze li a Kor mány tag jai, az ál lam tit ká rok, a kor -
mány biz to sok, a szak ál lam tit ká rok, kor mány hi va ta lok ve -
ze tõ i nek, to váb bá azok nak a tiszt ség vi se lõk nek a sze mé lyi 
anya gát, akik ki ne ve zé sü ket (meg bí zá su kat) a köztársa -
sági el nök tõl, a Kor mány tól vagy a mi nisz ter el nök tõl kap -
ják, ve ze ti az ál la mi ve ze tõk nyil ván tar tá sát,

k) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze mé lyek
 részére ál la mi ve ze tõi iga zol ványt ál lít ki, kü lön jog sza -
bály sze rint iga zol ja az ál la mi ve ze tõi jut ta tá sok igény be -
vé te lé re való jo go sult sá got,

l) el lát ja a mi nisz ter el nök ál tal meg ha tá ro zott sze mély -
ügyi fel ada to kat,

m) elõ ké szí ti a mi nisz ter el nö ki ren de le te ket és ha tá ro -
za to kat,

n) el lát ja a mi nisz ter el nök ál ta la ese ten ként meg ha tá ro -
zott egyéb fel ada to kat.

8.  §

A mi nisz ter a köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze -
mély zet po li ti ká ért vi selt fe le lõs sé ge kö ré ben

a) ki dol goz za és ér vé nye sí ti a Kor mány köz igaz ga tá si
sze mély zet po li ti ká ját,

b) mû köd te ti a köz tiszt vi se lõi ér dek egyez te tés fóru -
mait, to váb bá kép vi se li a Kor mányt az or szá gos köz szol -
gá la ti ér dek egyez te tés so rán,

c) gon dos ko dik a köz tiszt vi se lõk kép zé sét, to vább kép -
zé sét és át kép zé sét érin tõ nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra -
mok alap cél ki tû zé se i nek, irá nya i nak, a vég re haj tás üte -
meinek meg ha tá ro zá sá ról,

d) elõ ké szí ti a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek, va la -
mint ezek te rü le ti és he lyi szer vei lét szá má nak meg ha tá ro -
zá sá val össze füg gõ dön té se ket,

e) el lát ja a stra té gi ai kor mány za ti cé lo kat szol gá ló
össz kor mány za ti pro jekt in dí tá sá val és a pro jekt pré mi um
igény lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat.

9.  §

A mi nisz ter az au di o vi zu á lis po li ti ká ért való fe le lõs sé ge 
ke re té ben fe lel az au di o vi zu á lis mé di á val, va la mint a di gi -
tá lis mû sor ter jesz tés re való át ál lás sal kap cso la tos ügye -
kért.

10.  §

A mi nisz ter a nem zet po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben el lát ja a ha tá ron túli ma gyar ság gal kap cso la tos kor -
mány za ti fel ada to kat, össze han gol ja a mi nisz té ri u mok és
a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ez zel össze füg gõ te vé -
keny sé gét.

11.  §

A mi nisz ter a ki sebb ség po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö -
ré ben

a) össze han gol ja a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel
össze füg gõ kor mány za ti fel ada to kat,

b) a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tör vényességi el len õr -
zé se vo nat ko zá sá ban együtt mû kö dik az ön kor mány za ti és
te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel a köz igaz ga tá si hi va ta lok
szak mai irá nyí tá sá ban.

12.  §

A mi nisz ter a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért vi selt fe le -
lõs sé ge kö ré ben

a) elõ ké szí ti a szol gál ta tó ál lam ki ala kí tá sá hoz szük sé -
ges köz igaz ga tá si in for ma ti ka stra té gi á ját és össze han gol -
ja a stra té gia vég re haj tá sát,
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b) össze han gol ja az egy sé ges köz igaz ga tá si elekt ro ni -
kus fej lesz té si és szol gál ta tá si po li ti ka ki ala kí tá sát és meg -
va ló sí tá sát,

c) fel ügye li a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend -
szert és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott zárt cé lú
 hálózatokat,

d) össze han gol ja az elekt ro ni kus köz igaz ga tás fej lesz -
té sé re irá nyu ló pénz esz kö zök fel hasz ná lá sát,

e) meg ha tá roz za, szer ve zi, il let ve vég re hajt ja a vé de -
lem szer ve zés köz igaz ga tá si szer ve ket érin tõ in for ma ti kai
fel ada ta it.

13.  §

A mi nisz ter irá nyít ja
a) a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó sá got,
b) a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz -

ga tá si Kép zé si Köz pon tot,
c) a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok

Köz pon ti Hi va ta lát,
d) az ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da -

lom stra té gi ai Ku ta tó In té ze tet.

14.  §

A mi nisz ter a „Mi nisz ter el nök ség” költ ség ve té si fe je -
zet tel kap cso lat ban – ki vé ve a költ ség ve tés rõl  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott cí me ket – el lát ja mind azo kat a fel -
ada to kat, ame lye ket jog sza bá lyok a fe je ze tek irá nyí tó
szer vei ha tás kö ré be utal nak.

15.  §

A mi nisz tert a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál -
lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 31.  § (2) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott eset ben a pénz ügy mi nisz ter he lyet te sí ti.

16.  §

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

17.  §

(1) A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
177/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let 3.  § (6) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A mi nisz tert a Ksztv. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ese tek ben a kül ügy mi nisz ter he lyet te sí ti.”

(2) Ha tá lyát vesz ti
a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter -

el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 176/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let,

b) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let, va la mint
más kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 279/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let,

c) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 176/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 252/2007. (X. 1.) Korm. ren de let,

d) a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
178/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let,

e) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
177/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let 3.  § (5) be kez dé se,

f) az össz kor mány za ti pro jekt rõl  szóló 246/2007.
(IX. 26.) Korm. ren de let 13.  §-a.

(3) Ez a § a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
 veszti.

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

A Kormány
30/2008. (II. 19.) Korm.

rendelete

az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladat- és hatáskörérõl  szóló

164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a a kö vet ke zõ új q) pont tal egé -
szül ki:

[Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) a Kor mány]

„q) köz igaz ga tás-fej lesz té sért”
[fe le lõs tag ja.]
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2.  §

Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ új l) pont tal egé szül ki:
(A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,

 valamint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében)

„l) köz re mû kö dik a 2011-es eu ró pai uni ós el nök ség re
való kor mány za ti fel ké szü lés ben.”

3.  §

Az R. 3.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, va la mint a be kez dés a kö vet ke zõ új
d)–e) pont tal egé szül ki:

(A mi nisz ter az igaz ság ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben
fe lel)

„c) az ad mi niszt ra tív ter hek csök ken té sé re irá nyu ló,
va la mint más de re gu lá ci ós jog sza bá lyok és az ál la mi irá -
nyí tás egyéb jogi esz kö zei elõ ké szí té sé ért vagy an nak
össze han go lá sá ért,

d) a jo go sult sá gok és kö te le zett sé gek egyen sú lyá nak
biz to sí tá sá ra, va la mint azok ki kény sze rít he tõ sé gé re irá -
nyu ló kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért és
szer ve zé sé ért,

e) a Kor mány ese ti dön té se alap ján a több mi nisz ter fel -
ada ta it érin tõ tör vények elõ ké szí té sé nek ko or di ná lá sá ért.”

4.  §

Az R. 3.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ új n)–o) pont tal
egé szül ki:

(A mi nisz ter elõ ké szí ti)
„n) a köz igaz ga tás-fej lesz té sért való fe le lõs sé ge kö ré -

ben az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter köz re -
mû kö dé sé vel a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta -
tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló,

o) a köz igaz ga tás-fej lesz té sért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel együt -
te sen a köz igaz ga tá si in for ma ti ká val össze füg gõ, így kü lö -
nö sen a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azo no sí tá si, fi ze té si és
köz be szer zé si rend szer re vo nat ko zó,”
(jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény vagy
kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri ren -
de le te ket ad ki.)

5.  §

Az R. 4.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(8) A mi nisz ter a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tá -
sért való fe le lõs sé ge kö ré ben el lát ja a sze mé lyi adat- és lak -
cím nyil ván tar tás ve ze té sé ért fe le lõs ha tó ság, va la mint – az 
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter nek a vá lasz -

tá sok és nép sza va zá sok le bo nyo lí tá sá val össze füg gõ
 hatásköreinek érin té se nél kül – az 1.  §-ban meg ha tá ro zott
fe le lõs sé ge kö ré ben a kör zet köz pon ti fel ada to kat el lá tó
 települési, fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek
szak mai irá nyí tá sát.”

6.  §

(1) Az R. 5.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új f) pont tal
egé szül ki, egy ben a je len le gi f) pont je lö lé se g) pont ra vál -
to zik:

(A mi nisz ter az igaz ság ügyért való fe le lõs sé ge kö ré ben
fe lel)

„f) a jog al ko tás ban a de re gu lá ci ós szem pon tok ér vé nye -
sí té sé ért,”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A mi nisz ter a jog al ko tás mi nõ sé gé nek fej lesz té se

kö ré ben
a) meg ha tá roz za, és a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés

so rán ér vé nye sí ti a jog sza bály szer kesz tés kö ve tel mé nye it,
b) össze han gol ja a jogi sza bá lyo zás elõ ze tes és utó la -

gos ha tás vizs gá la tát és a de re gu lá ci ót,
c) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel

együt te sen ki dol goz za a tár sa dal mi és gaz da sá gi part ne -
rek kel való kon zul tá ció kö ve tel mény rend sze rét,

d) ér vé nye sí ti a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán
az ad mi niszt ra tív ter hek csök ken té sé nek kö ve tel mé nyét,

e) össze han gol ja a jogi sza bá lyo zás ból szár ma zó ad mi -
niszt ra tív ter hek csök ken té sé re irá nyu ló kor mány za ti te vé -
keny sé get, ja vas la tot tesz a szük sé ges jog sza bály-mó do sí -
tás ra és in téz ke dés re, ide ért ve a köz igaz ga tá si és más el já -
rá sok, va la mint az ál la mi szol gál ta tá sok elekt ro ni zá lá sát,

f) mód szer ta ni út mu ta tót ad ki.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ új 8/A.  §-sal egé szül ki:
„8/A.  § A mi nisz ter a köz igaz ga tás-fej lesz té sért való

 felelõssége kö ré ben
a) el lát ja a köz igaz ga tás-fej lesz tés és -kor sze rû sí tés

kor mány za ti fel ada ta i nak irá nyí tá sát és össze han go lá sát,
b) részt vesz a köz pon ti és a he lyi köz igaz ga tás to vább -

fej lesz té sét érin tõ kon cep ci o ná lis, szer ve zet fej lesz té si
 intézkedésekkel össze füg gõ – más mi nisz ter fel adat kö ré be 
tar to zó – kor mány za ti dön té sek ter ve ze te i nek elõ ké szí té -
sé ben,

c) ér vé nye sí ti a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán
a köz igaz ga tás-kor sze rû sí té si kö ve tel mé nye ket,

d) ja vas la tot tesz a kor sze rû szer ve zet fej lesz té si, igaz -
ga tá si mód sze rek és el já rá sok al kal ma zá sá ra; szak mai
mód szer ta ni szem pont ból se gí ti a köz igaz ga tá si szer vek
köz igaz ga tás-szer ve zé si és mi nõ ség fej lesz té si te vé keny -
sé gét,
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e) az ügy fél ba rát köz igaz ga tás meg te rem té se ér de ké -
ben ki dol goz za a köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok és ha tó sá gi
el já rá sok kor sze rû sí té sét, éssze rû sí té sét, a bü rok rá cia
csök ken té sét át fo gó an szol gá ló kon cep ci ót és in for ma ti kai 
stra té gi át,

f) ki dol goz za a köz igaz ga tá si szer vek ügy fél szol gá la ti
min ta sza bály za tát.”

8.  §

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 6.  § (3) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(A mi nisz ter a köz igaz ga tás-szer ve zé sért való fe le lõs sé -
ge kö ré ben, a Kor mány te rü le ti szer ve i vel kap cso la tos fel -
adat kör ében)

„e) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta -
lá nos sza bá lya i nak elõ ké szí té sé ben, gon dos ko dik az ál ta -
lá nos el já rás jo gi sza bá lyo zás ha tá lyo su lá sá nak vizsgála -
táról;”

9.  §

(1) Az R. 3.  § (4) be kez dé sé ben a „köz re mû kö dik” szö -
veg rész he lyé be az „együtt mû kö dik” szö veg, 5.  § (2) be -
kez dé sé ben az „il lesz ke dik-e a jog rend szer egé szé be” szö -
veg rész he lyé be az „a jog rend szer egy sze rû sí té sét szol -
gálja-e, il let ve il lesz ke dik-e a jog rend szer egé szé be” szö -
veg, 5.  § (6) be kez dés b) pont já ban a „Jog sza bá lyok Elekt -
ro ni kus” szö veg rész he lyé be a „Ha tá lyos Jog sza bá lyok”
szö veg lép.

(2) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
 rendelet 4.  § k) pont ja, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz -
té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 342/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let, a kor mány za ti fej lesz tés po li ti -
kai te vé keny ség irá nyí tá sá ról  szóló 171/2007. (VI. 29.)
Korm. ren de let, va la mint az ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 307/2007.
(XI. 14.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti.

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se napján lép ha tály ba, és az azt
kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

17/2008. (II. 19.) FVM
rendelete

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

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

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

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból a
szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez nyúj tan -
dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 52/2007.
(VI. 28.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 8.  § (2) be -
kez dé se helyébe a következõ rendelkezés lép:

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

a) ja nu ár 1.–már ci us 3.,
b) áp ri lis 1–30.,
c) jú li us 1–31.,
d) ok tó ber 1–31.

kö zött gyûj ti be.”

2.  §

Az R. 8.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A TSzK az össze sí tett ki fi ze té si ké rel me ket a
(2) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül be nyújt ja az MVH ré szé re. Ki vé tel ez alól 2008.
év ben a (2) be kez dés a) pont já hoz kap cso ló dó ki fi ze té si
ké re lem be nyúj tá si idõ szak, amely ese té ben a TSzK-k az
össze sí tett ki fi ze té si ké rel me ket 2008. feb ru ár 1.–már -
cius 18. kö zött nyújt hat ják be az MVH ré szé re.”
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3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ el já rá sok -
ra is alkalmazni kell.

(2) Ez a ren de let 2008. már ci us 4-én ha tá lyát vesz ti.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

18/2008. (II. 19.) FVM
rendelete

a 2007. évben aszálykárt szenvedett
mezõgazdasági termelõk kedvezményes

hitelhez jutási lehetõségérõl  szóló
135/2007. (XI. 14.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va,
va la mint a költ ség ve té si vi szont ga ran cia vál la lá sá nak és
ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM ren de let 2.  § (1) be kez dés d)–e) pont já ra te -
kin tet tel a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A 2007. év ben aszály kárt szen ve dett me zõ gaz da sá gi
ter me lõk hi tel hez ju tá si le he tõ sé gé rõl  szóló 135/2007.
(XI. 14.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 7.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ka mat tá mo ga tás igény lé sé hez a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ nek mel lé kel nie kell a pénz ügyi in téz mény ka mat
meg fi ze té sé rõl  szóló iga zo lá sát, va la mint elsõ igény lés kor
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak -
ban: MVH) tá mo ga tás tar ta lom meg ha tá ro zá sá ról  szóló ha -
tá ro za tát, a zá ra dék kal el lá tott hi tel ké rel met és a hi tel szer -
zõ dést.”

2.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le te 2. pont já nak elsõ sora az
aláb bi ak sze rint vál to zik:

„2. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ ada tai:”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

19/2008. (II. 19.) FVM
rendelete

a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi
szervezetek nemzeti szabályozásáról

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

Fogalmak, általános rendelkezések

1.  §

(1) Ez a ren de let a gyü mölcs- és zöld ség ága zat te kin te -
té ben kü lön le ges sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról, a
2001/112/EK és a 2001/113/EK irány elv, va la mint a
827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a
2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK ren -
de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 2202/96/EK ren de let ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2007. szep tem ber 26-i
1182/2007/EK ta ná csi ren de let (a továb biak ban: ta ná csi
ren de let), va la mint a gyü mölcs- és zöld ség ága zat ban a
2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rende -
letre vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
 szóló, 2007. de cem ber 21-i 1580/2007/EK bi zott sá gi ren -
de let (a továb biak ban: bi zott sá gi ren de let) al kal ma zá sá hoz 
szük sé ges egyes nem ze ti sza bá lyo kat ál la pít ja meg.

(2) Ez a ren de let a ta ná csi és bi zott sá gi ren de let tel
együt te sen al kal ma zan dó.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port: a ta ná csi ren -

delet 7. cik ke sze rint,
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b) ter me lõi szer ve zet: a ta ná csi ren de let 3. cik ke sze -
rint,

c) ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sa: a ta ná csi ren de let
5. cik ke sze rint,

d) le ány vál la lat: a bi zott sá gi ren de let 21. cikk (1) be -
kezdés b) pont ja sze rint, ide ért ve azo kat a vál la la to kat is,
amely ekben egy vagy több zöld ség-gyü mölcs ter me lõi
cso port ren del ke zik ré sze se dés sel és amelyek hoz zá já -
rulnak a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port cél ki tû zé se i -
hez,

e) mû kö dé si alap: a ta ná csi ren de let 8. cik ke sze rint,
f) mû kö dé si prog ram: a ta ná csi ren de let 9. cik ke sze -

rint,
g) Nem ze ti Stra té gia: a ta ná csi ren de let 12. cikk (2) be -

kez dé se sze rint,
h) rész le ges mû kö dé si prog ram: a bi zott sá gi ren de let

63. cik ke sze rint,
i) pi ac ról való ki vo nás: a bi zott sá gi ren de let 76. cik ke

sze rint,
j) in gye nes szét osz tás: a ta ná csi ren de let 10. cikk

(4) be kez dé se sze rint,
k) be nem ta ka rí tás: a bi zott sá gi ren de let 85. cikk

(2) be kez dé se sze rint,
l) pro mó ció és kom mu ni ká ció a vál ság meg elõ zés és

-ke ze lés ér de ké ben: a bi zott sá gi ren de let 87. cik ke sze rint
ér ten dõ ek.

(2) E ren de let ben meg nem ha tá ro zott fo gal mak te kin te -
té ben a ta ná csi és a bi zott sá gi ren de let ben meg ha tá ro zott
fo gal mak irány adók.

3.  §

(1) A zöld ség-gyü mölcs kö zös pi ac szer ve zés ben való
rész vé tel hez és tá mo ga tás igény lé sé hez e ren de let ben
meg ha tá ro zott ter me lõi szer ve zet ként vagy zöld ség-gyü -
mölcs ter me lõi cso port ként való el is me rés szük sé ges,
ame lyet el is me rés irán ti ké re lem re a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ad
ki e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te le ket tel je sí tõ szö -
vet ke zet, il let ve gaz da sá gi tár sa ság ré szé re.

(2) A tá mo ga tá si jo go sult sá got e ren de let alap ján el fo -
ga dott el is me ré si terv, il let ve mû kö dé si prog ram ke let kez -
te ti.

(3) E ren de let ben meg ha tá ro zott vál ság meg elõ zé si és
-ke ze lé si in téz ke dé sek al kal ma zá sá ra és igény be vé te lé re
ki zá ró lag a ter me lõi szer ve ze tek, il let ve azok tár su lá sai jo -
go sul tak.

Elismerési terv

4.  §

Az el is me ré si terv az 1. szá mú mel lék let nek meg fe le lõ
tar tal mú és for má tu mú terv, amely éves vagy fél éves bon -

tás ban tar tal maz za, hogy az elõ ze tes el is me rést kérõ szö -
vet ke zet, il let ve gaz da sá gi tár sa ság ho gyan kí ván ja a ter -
me lõi szer ve zet ként tör té nõ el is me rés hez szük sé ges – e
ren de let ben, a ta ná csi ren de let ben, va la mint a bi zott sá gi
ren de let ben fog lalt – fel té te le ket tel je sí te ni.

Elismerési terv benyújtásának feltételei

5.  §

(1) El is me ré si ter vet nyújt hat be az a szö vet ke zet, il let ve 
gaz da sá gi tár sa ság, amely nek tag lét szá ma leg alább tíz ter -
me lõ és a bi zony la tok kal iga zolt, ér té ke sí tett ter mé ké nek
leg ki sebb ér té ke leg alább évi száz öt ven mil lió fo rint.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, ha a szö vet ke zet, il let ve 
a gaz da sá gi tár sa ság egy ter me lõi szer ve zet tel kö zös ér té -
ke sí té si szer ve ze tet hoz lét re, az el is me ré si terv be nyúj tá -
sá nak fel té te le, hogy a szö vet ke zet, il let ve a gaz da sá gi tár -
sa ság tag jai ál tal ér té ke sí tett ter mék ér té ke el ér je leg alább
az évi száz mil lió fo rin tot.

(3) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, ha a szö vet ke zet, il let ve 
a gaz da sá gi tár sa ság egy ter me lõi szer ve zet tel kö zös ér té -
ke sí té si szer ve ze tet hoz lét re és az el is me rést csak a bo gyó -
sok, ká posz ta fé lék, gyö kér zöld sé gek, sa lá ta fé lék ter mék -
cso port já nak egyi ké re kéri, az el is me ré si terv be nyúj tá sá -
nak fel té te le, hogy a szö vet ke zet, il let ve a gaz da sá gi tár sa -
ság tag jai ál tal ér té ke sí tett ter mék ér té ke el ér je leg alább az
évi het ven öt mil lió fo rin tot.

(4) Kö zös ér té ke sí tõ szer ve zet lé te sül, ha

a) a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port a ter me lõi
szer ve ze tet bíz za meg az ér té ke sí té si fel ada tok vég re haj tá -
sá val,

b) a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port és a ter me lõi
szer ve zet kö zös le ány vál la la tot hoz lét re a kö zös ér té ke sí -
tés cél já ból, il let ve

c) a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port a ter me lõi szer -
ve ze ten ke resz tül ér té ke sí ti a ta gok ál tal ter melt áru leg -
alább het ven öt százalékát.

(5) A kö zös ér té ke sí tõ szer ve ze tet az el is me ré si terv
vég re haj tá sá nak tel jes idõ sza ka alatt fenn kell tar ta ni, de
leg alább ad dig, amíg a ter me lõi cso port tag jai ér té ke sí tett
ter mé ké nek ér té ke az évi ket tõ száz öt ven mil lió fo rin tot
meg ha lad ja.

(6) Az el is me ré si terv ré sze ként ér té ke sí té si ár kép zé sé -
re vo nat ko zó an olyan sza bály za tot kell be nyúj ta ni, amely -
bõl a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port min den tag ja szá -
má ra át lát ha tó, hogy a ter me lõk tõl át vett ter mék ér té ke sí -
té sé ig mi lyen hoz zá adott ér ték ke let ke zik és az ho gyan
épül be az ér té ke sí té si árba. Az ér té ke sí té si árat a pi a ci vi -
szo nyok le he tõ leg szé le sebb körû figye lembe véte lével
úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az a ter me lõk ér de ke it szol -
gál ja és a ter me lõi cso port te vé keny sé ge ál tal lét re jö võ
hoz zá adott ér ték ér vé nye sí té sét le he tõ vé te gye.

1194 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/26. szám



Elismerés iránti kérelem

6.  §

(1) Ter me lõi szer ve zet ként tör té nõ el is me rés irán ti ké -
rel met nyújt hat be az a szö vet ke zet vagy gaz da sá gi tár sa -
ság, amely nek tag lét szá ma leg alább ti zen öt ter me lõ és a
bi zony la tok kal iga zolt, ér té ke sí tett ter mé ké nek leg ki sebb
ér té ke leg alább évi ket tõ száz öt ven mil lió fo rint.

(2) Az ér té ke sí tett ter mék ér té ké re vo nat ko zó mi ni -
mum fel té tel szem pont já ból az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis 
ma i or)  miatt el szen ve dett, iga zolt ár be vé tel-ki esés mér té -
ke figye lembe ve he tõ.

(3) Az el is me rés bár mely, a ta ná csi ren de let ha tá lya alá
tar to zó zöld ség re, gyü mölcs re, gom bá ra, il let ve ezek tet -
szés sze rin ti cso port já ra, min den zöld ség és gyü mölcs re,
va la mint fel dol go zó ipa ri cél lal ter mesz tett zöld ség re és
gyü mölcs re kér he tõ.

Termelõi szervezetek társulása

7.  §

(1) Az el is mert ter me lõi szer ve ze tek az el is me ré sü ket
köve tõen más ter me lõi szer ve ze tek kel tör té nõ tár su lás sal
új szer ve ze tet hoz hat nak lét re.

(2) A ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sá nak tag ja le het zöld -
ség-gyü mölcs ter me lõi cso port, va la mint ter me lõi szer ve -
ze tek, il let ve zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok le ány -
vál la la ta, azon ban ezek össze sí tett sza va za ti ará nya nem
le het több a le ad ha tó sza va za tok har minc szá za lé ká nál.

(3) Nem ter me lõ szer ve ze tek rész vé te le ese tén biz to sí -
ta ni kell a ta gok de mok ra ti kus rész vé te lét a szer ve zet irá -
nyí tá sá ban, va la mint azt, hogy a ter me lõi szer ve ze tek tár -
su lá sa a ter me lõi szer ve ze tek kez de mé nye zé sé re jöj jön
lét re.

A termelõi szervezetek és a zöldség-gyümölcs termelõi
csoportok szervezeti mûködésére vonatkozó közös

szabályok

8.  §

(1) A gaz da sá gi tár sa ság ként mû kö dõ ter me lõi szer ve -
zet, il let ve zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port lé te sí tõ ok -
ira tá ban ren del kez ni kell ar ról, hogy egyet len tag sza va za ti 
ará nya sem ha lad ja meg a le ad ha tó sza va za tok har minc
szá za lé kát.

(2) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port lé te sí tõ ok ira -
tá nak meg kell fe lel nie a ta ná csi ren de let 3. cikk
(2)–(4) be kez dé se i nek.

(3) A ter me lõi szer ve zet nek és a zöld ség-gyü mölcs ter -
me lõi cso port nak biz to sí ta nia kell a ter me lõ ta gok de mok -
ra ti kus rész vé te lét a szer ve zet irá nyí tá sá ban.

(4) A ter me lõi szer ve zet és a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi 
cso port en ge dé lyez he ti, hogy a ter me lõ ta gok ter mé sük
és/vagy ter mé ke ik hu szon öt szá za lé ká nál nem töb bet köz -
vet le nül a gaz da sá guk ban és/vagy azon kí vül a fo gyasz tók
sze mé lyes szük ség le te i nek ki elé gí té sé re ér té ke sít se nek.

(5) A tag ság idõ tar ta ma nem le het rö vi debb egy év nél.
A tag ság ról való le mon dást írás ban kell be je len te ni. A le -
mon dás a tárgy évi kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel a gaz da -
sá gi év vé gén, de cem ber 31-én lép ha tály ba. A ter me lõi
szer ve ze tek ese té ben a ki lé põ tag nak a mû kö dé si prog ram -
ban vál lalt kö te le zett sé ge it tel je sí te nie kell, ki vé ve, ha az
érin tett szer ve zet et tõl el te kint. A ter me lõi szer ve zet és a
ki lé põ tag kö zöt ti erre vo nat ko zó meg ál la po dás a szer ve -
zet kül sõ kö te le zett sé ge it – kü lö nö sen a ka pott tá mo ga tá -
sok te kin te té ben – nem érin ti.

(6) A ter me lõi szer ve zet bõl való ki lé pé si szán dé ká nak
be je len té sét kö ve tõ hat hó na pon be lül a ter me lõ nem lé te -
sít het tag sá gi vi szonyt zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso -
port ban ugyan azon ter mék vagy ter mé kek te kin te té ben.

(7) A ki lé põ, il let ve be lé põ tag ter me lõi szer ve ze ten, il -
let ve zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por ton ke resz tül ér té -
ke sí tett ter mé ké nek ér té ke te kin te té ben a tag sá gi vi szony
fenn ál lá sa alatt le szál lí tott ter mék ér té ke ve he tõ figye -
lembe a ter me lõi szer ve zet, il let ve a zöld ség-gyü mölcs ter -
me lõi cso port ál tal ér té ke sí tett ter mék ér té ké be.

9.  §

(1) A ter me lõi szer ve zet nek vagy a zöld ség-gyü mölcs
ter me lõi cso por tok nak tag jai le het nek nem ter me lõ ter mé -
sze tes és jogi sze mé lyek is, azon ban ezek össze sí tett ará -
nya nem ha lad hat ja meg a ta gok tíz szá za lé kát és sza va za ti
ará nyuk nem le het több a le ad ha tó sza va za tok har minc
szá za lé ká nál.

(2) A ter me lõi szer ve zet nek vagy a zöld ség-gyü mölcs
ter me lõi cso por tok nak tag ja ma rad hat az a ter mé sze tes
sze mély, aki a zöld ség- és gyü mölcs ter me lés sel vég leg fel -
ha gyott vagy azt át me ne ti leg szü ne tel te ti. A ter me lés meg -
szün te té sé re vagy szü ne tel te té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat
a szer ve zet az ala pí tó ok ira tá ban ál la pít ja meg. Ezen nem
ter me lõ ta go kat nem kell figye lembe ven ni az (1) be kez -
dés ben meg ál la pí tott ará nyok te kin te té ben.

(3) A nem ter me lõ ta gok ve ze tõ tiszt ség vi se lõ nek nem
vá laszt ha tók, va la mint nem ve het nek részt az el is me ré si
fel té te le ket és a mû kö dé si ala pot érin tõ dön té sek meg ho -
za ta lá ban.

(4) Nem ter me lõ ta gok vo nat ko zá sá ban biz to sí ta ni kell
a ta ná csi ren de let 3. cikk (1) be kez dé se a) pont já nak és
(4) be kez dé se c) pont já nak való meg fe le lést.
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10.  §

A ter me lõi szer ve zet, a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso -
port és a ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sa bár mely te vé keny -
sé gé nek tel je sí té sé vel har ma dik fe let bíz hat meg, ha leg ké -
sõbb az el is me ré si terv, a vég le ges el is me rés irán ti ké re -
lem, a mû kö dé si prog ram, il let ve an nak mó do sí tá sa be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg, vagy amennyi ben eze ket a ki szer -
ve zés nem érin ti, az arra vo nat ko zó szer zõ dés meg kö té se
elõtt hi telt ér dem lõ en bi zo nyít ja, hogy ez a cél ki tû zé sek
meg va ló sí tá sá nak meg fe le lõ mód ját je len ti.

Egyesülés

11.  §

(1) A ter me lõi szer ve ze tek, il let ve a zöld ség-gyü mölcs
ter me lõi cso por tok az el is me ré sü ket köve tõen más ter me -
lõi szer ve ze tek kel, il let ve zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso -
por tok kal egye sül het nek. Az egye sü lés mód ja le het össze -
ol va dás vagy be ol va dás.

(2) Egye sü lés ese tén az el is me ré si ter vet, il let ve a mû -
kö dé si prog ra mot mó do sí ta ni kell. Az erre vo nat ko zó ké -
rel met a cég bí ró sá gi be jegy zést kö ve tõ har minc na pon be -
lül kell meg kül de ni a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si 
Mi nisz té ri um nak (a továb biak ban: mi nisz té ri um).

Eljárási szabályok

12.  §

(1) Zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port ként tör té nõ el is -
me rés hez az el is me ré si ter vet a mi nisz té ri um hoz kell be -
nyúj ta ni egy ere de ti és négy, az ere de ti vel meg egye zõ má -
so la ti pél dány ban.

(2) A ter me lõi szer ve zet ként tör té nõ el is me rés irán ti ké -
rel met a mi nisz té ri um hoz kell be nyúj ta ni egy ere de ti és
négy, az ere de ti vel meg egye zõ má so la ti pél dány ban. Az
el is me ré si ké re lem ben be kell mu tat ni azo kat a té nye ket,
ame lyek bi zo nyít ják, hogy a szer ve zet al kal mas az el is me -
rés meg szer zé sé re.

(3) A ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sá nak el is me ré sé re
vo nat ko zó ké rel met a mi nisz té ri um hoz kell be nyúj ta ni egy 
ere de ti és négy, az ere de ti vel meg egye zõ má so la ti pél -
dány ban. Az el is me ré si ké re lem ben be kell mu tat ni, hogy
a tár su lás mely ter mé kek vo nat ko zá sá ban a ta gok mely te -
vé keny sé ge it kí ván ja el vé gez ni, és ezt mi lyen ha té kony -
ság gal ké pes meg va ló sí ta ni.

(4) Az el is me ré si ter vet, a ter me lõi szer ve zet ként tör té -
nõ el is me rés irán ti ké rel met, va la mint a ter me lõi szer ve ze -
tek tár su lá sá nak el is me ré sé re vo nat ko zó ké rel met a mi -
nisz té ri um hi va ta los hon lap ján köz zé tett for ma nyom tat vá -
nyo kon elekt ro ni kus úton is be le het nyúj ta ni a miniszté -
rium hi va ta los hon lap ján meg adott elekt ro ni kus levél -
címre.

(5) Ha a be nyúj tott el is me ré si terv vagy el is me rés irán ti
ké re lem nem fe lel meg az e ren de let ben fog lalt fel té te lek -
nek, a mi nisz ter a ké rel me zõt ki lenc ven na pos ha tár idõ ki -
tû zé sé vel hi ány pót lás ra szó lít ja fel. Amennyi ben a ké rel -
me zõ e fel hí vás nak nem vagy nem meg fele lõen tesz ele -
get, a ké re lem el uta sí tás ra ke rül.

(6) Az el is me rés irán ti ké rel met a mi nisz ter – szük ség
sze rint az ál ta la lét re ho zott szak ér tõi bi zott ság be vo ná sá -
val – bí rál ja el.

(7) A mi nisz ter a ter me lõi szer ve zet, il let ve a ter me lõi
szer ve ze tek tár su lá sá nak el is me ré sé re és az el is me ré si terv 
el fo ga dá sá ra vo nat ko zó dön té sé rõl ha tá ro zat ban ér te sí ti a
ké re lem be nyúj tó ját és a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va talt (a továb biak ban: MVH), és az el is mert ter me -
lõi szer ve ze tek, az el is mert ter me lõi szer ve ze tek tár su lá -
sai, va la mint a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok lis tá -
ját a mi nisz té ri um hi va ta los hon lap ján köz zé te szi.

13.  §

(1) Az el is me rés irán ti ké re lem hez, il let ve az el is me ré si
terv hez az aláb bi ok ira to kat kell két pél dány ban csa tol ni:

a) az alap sza bály, ala pí tó ok irat vagy tár sa sá gi szer zõ -
dés (a továb biak ban: lé te sí tõ ok irat) ere de ti, cég bí ró ság -
hoz be nyúj tott és ál ta la zá ra dé kolt pél dá nyá val meg egye -
zõ ere de ti pél dá nyát vagy an nak köz jegy zõ ál tal hi te le sí -
tett má so la tát, va la mint azok mó do sí tá sa it;

b) az el is me rés ha tá lya alá tar to zó ter mé kek vagy ter -
mék cso por tok fel so ro lá sát;

c) e ren de let 2. szá mú mel lék le té nek 1. táb lá za ta sze rin -
ti – ki töl tött – adat la pot, ame lyet elekt ro ni kus úton is meg
kell kül de ni a mi nisz té ri um hon lap ján köz zé tett táb lá za tok 
ki töl té sé vel. A nem ter me lõ ta gok vo nat ko zá sá ban e ren -
de let 2. szá mú mel lék le té nek 2. táb lá za tát, a ter me lõi szer -
ve ze tek tár su lá sa ese tén e ren de let 2. szá mú mel lék le té nek
3. táb lá za tát kell be nyúj ta ni. A táb lá za to kat úgy kell ki töl -
te ni, hogy az el is me ré si terv, il let ve az el is me ré si ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ tel jes év ben az el is me rést kérõ szer -
ve zet re vagy an nak tag ja i ra vo nat ko zó ada to kat tük röz ze;

d) a ké rel me zõ cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tát ar ról,
hogy alá ve ti ma gát a ta ná csi ren de let sze rin ti nem ze ti és
kö zös sé gi el len õr zé sek nek, kü lö nös te kin tet tel a köz pén -
zek meg fe le lõ fel hasz ná lá sá ra;

e) a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port vagy a ter me lõi 
szer ve zet, il let ve ezek tag ja i nak ren del ke zé sé re álló, az áru 
be gyûj té sé hez, vá lo ga tá sá hoz, tá ro lá sá hoz, ér té ke sí té sé -
hez szük sé ges lé te sít mé nyek, az iro da he lyi ség vagy a
zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port, il let ve a ter me lõi szer -
ve zet mû kö dé sé hez szük sé ges bár mi lyen je len tõs in gat lan
vagy in gó ság tu laj don jo gá nak iga zo lá sá ra szol gá ló do ku -
men tu mot, vagy amennyi ben a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi 
cso port vagy ter me lõi szer ve zet, il let ve va la mely tag ja
eze ket bér li, il let ve lí zin ge li, a bér le ti, il let ve lí zing szer zõ -
dést;
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f) a ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sá nak az el is me ré si ké -
re lem ben meg ha tá ro zott te vé keny ség vég zé sé hez szük sé -
ges lé te sít mé nyek, vagy a szer ve zet mû kö dé sé hez szük sé -
ges bár mi lyen je len tõs in gat lan vagy in gó ság tu laj don jo -
gá nak vagy bér le té nek iga zo lá sá ra szol gá ló do ku men tu -
mot;

g) a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port, a ter me lõi
szer ve zet, il let ve a ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sá nak írá -
sos kö te le zett ség vál la lá sát ar ról, hogy köz vet ve vagy köz -
vet le nül a kö zös sé gi vagy nem ze ti ala pok kö zül az el is me -
ré si terv ben, il let ve mû kö dé si prog ram ban fog lalt in téz ke -
dé sek te kin te té ben csak az egyik bõl vett vagy vesz igény -
be tá mo ga tást;

h) ter me lõi szer ve zet ként tör té nõ el is me rés hez a ké rel -
me zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy ké pes elõ se gí te ni a ta ná csi
ren de let sze rin ti kör nye zet ba rát el já rá sok al kal ma zá sát,
biz to sí ta ni a ta gok ál tal meg ter melt áru be gyûj té sét, tá ro lá -
sát, cso ma go lá sát és ér té ke sí té sét – ide ért ve a ta ná csi ren -
de let 2. cik ké ben meg ha tá ro zott for gal ma zá si mi nõ ség
szab vá nyok nak való meg fe le lést –, to váb bá te vé keny sé -
gük meg fe le lõ ke res ke del mi és költ ség ve té si ügy vi te lét;

i) szük ség sze rint a bi zott sá gi ren de let 27. cik ke al kal -
ma zá sá nak bi zo nyí tá sá ra szol gá ló do ku men tu mo kat;

j) a ta ná csi ren de let 21. cik ke sze rint el is mert szak ma -
kö zi szer ve zet el is me ré si ké re lem re vo nat ko zó, az el is me -
rést tá mo ga tó vagy el uta sí tó szak ér tõi vé le mé nyét.

(2) Az el is me rés irán ti ké re lem el bí rá lá sá hoz a mi nisz -
té ri um az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül az el is me -
rés hez szük sé ges té nyek bi zo nyí tá sa ér de ké ben egyéb ira -
to kat (sza bály zat, Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat,
ügy rend, szer zõ dés stb.) is be kér het, il let ve – szük ség sze -
rint szak ér tõk, va la mint a szak ma kö zi szer ve zet szak ér tõ
tag já nak be vo ná sá val – elõ ze tes hely szí ni szem lét vé gez.

(3) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port, a ter me lõi
szer ve zet, il let ve a ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sa kö te les
az (1) be kez dés ben fel so rolt ok ira tok ban – a 2. szá mú mel -
lék let 1. táb lá za tá nak utol só két osz lo pá nak ki vé te lé vel –,
va la mint a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott el is me ré si terv ben
és mû kö dé si prog ram ban sze rep lõ ada tok ban be kö vet ke -
zett vál to zá sok ról, azok be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott ti zen -
öt na pon be lül ér te sí te ni a mi nisz té ri u mot.

Az elismerési terv végrehajtása

14.  §

(1) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port leg ké sõbb
har minc nap pal a terv éves vagy fél éves sza ka szá nak be fe -
je zé se elõtt a 4.  §-nak meg fe le lõ egy sé ges szer ke zet ben
egy ere de ti és négy, az ere de ti vel meg egye zõ má so la ti pél -
dány ban kér he ti a mi nisz ter ál tal el fo ga dott el is me ré si terv 
és az ab ban sze rep lõ in téz ke dé sek, be ru há zá sok mó do sí tá -
sát. A ké re lem ezen fe lül elekt ro ni kus úton is be nyújt ha tó.
A ké re lem nek kü lön össze fog la lót kell tar tal maz nia a mó -

do sí tá sok be mu ta tá sá ról, in do ko lá sá ról és a mó do sí tá sok
ha tá sá ról az el is me ré si terv vég re haj tá sá ra, va la mint az el -
is me ré si fel té te lek nek való meg fe le lés re. A ké re lem el fo -
ga dá sá ról az in do kok mér le ge lé sét köve tõen a mi nisz ter
– szük ség sze rint az ál ta la ala kí tott szak ér tõi bi zott ság be -
vo ná sá val – dönt. A mó do sí tott in téz ke dé sek, be ru há zá sok 
vég re haj tá sa a mi nisz ter jó vá ha gyá sát köve tõen az el is me -
ré si idõ szak nak meg fe le lõ éves vagy fél éves sza ka szok ban 
tör tén het.

(2) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok egye sü lé se
ese tén a be ol vadt szer ve zet ál tal a be ol va dást meg elõ zõ en
ér té ke sí tett ter mék ér té két a be fo ga dó szer ve zet el szá mo -
lá si idõ sza ká hoz iga zo dó an le het figye lembe ven ni az ér té -
ke sí tett ter mék ér té ké nek ki szá mí tá sa kor, amennyi ben az
ezen ér ték alap ján járó tá mo ga tást a be ol va dást megelõ -
zõen nem igé nyel ték.

(3) Ha egy zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port egy ter -
me lõi szer ve zet be ol vad be és a ter me lõi szer ve zet to vább -
ra is tel je sí ti a ta ná csi ren de let ben fog lalt el is me ré si fel té -
te le ket, ak kor a bi zott sá gi ren de let 118. cik ké nek (2) be -
kez dé sé ben hi vat ko zott szank ció a jog utód szer ve zet te -
kin te té ben nem al kal maz ha tó. A lét re jött szer ve zet a bi -
zott sá gi ren de let 50. cik ké nek (4) be kez dé sé re fi gye lem -
mel a bi zott sá gi ren de let 45. cikk (4) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rint igé nyel he ti a ta ná csi ren de let 7. cik ké nek
(3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tást.

(4) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port nak az el is me -
rést az el is me ré si terv vég re haj tá sát kö ve tõ há rom hó na -
pon be lül meg kell sze rez ni.

(5) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok az el is me -
ré si terv vég re haj tá sá ról je len tést nyúj ta nak be a terv éves
vagy fél éves sza ka sza i nak vé gét kö ve tõ har minc na pon
be lül, amely ben be mu tat ják, hogy az adott évre, il let ve fél -
év re ki tû zött fel ada tok ho gyan tel je sül tek. Az éves je len -
tés sel együtt a 3. szá mú mel lék let 2. táb lá za tá ban sze rep lõ
be ru há zá sok ról  szóló és a 3. szá mú mel lék let 3. táb lá za tá -
ban sze rep lõ – az el is me ré si terv éves idõ sza ká ra vo nat ko -
zó – pénz ügyi ki mu ta tást elekt ro ni kus úton is meg kell
kül de ni a mi nisz té ri um ré szé re.

(6) A mi nisz té ri um az el is me ré si terv egy el fo ga dott
pél dá nyát, il let ve az azok ban be kö vet ke zõ vál to zá so kat
meg kül di az MVH-nak.

Mûködési alap

15.  §

(1) A mû kö dé si alap fi nan szí ro zá sá nak mód ját és a ta -
gok hoz zá já ru lá sá nak mér té két ki zá ró lag a ter me lõi szer -
ve zet leg fõbb dön tés ho zó szer ve ál la pít hat ja meg. Az
egyes ter me lõi ta gok ra kü lön bö zõ szin tû egyé ni hoz zá já -
ru lá sok ál la pít ha tók meg. A mû kö dé si alap fel hasz ná lá sá -
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nak mód já ról a szer ve zet ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro -
zott, a ta gok kép vi se le té ben el já ró tes tü let dönt.

(2) A bi zott sá gi ren de let 53. cik ké ben hi vat ko zott re fe -
ren cia idõ szak a mû kö dé si prog ram vég re haj tá sá nak évét
meg elõ zõ nap tá ri év. A ter me lõi szer ve zet in do kolt eset -
ben et tõl el té rõ re fe ren cia idõ szak al kal ma zá sát is kér he ti a 
mû kö dé si prog ram tel jes idõ tar ta má ra.

(3) A ter me lõi szer ve ze tek nek a mû kö dé si ala pok hoz
való kö zös sé gi hoz zá já ru lás, tag ja ik hoz zá já ru lá sa és ma -
gá nak a ter me lõi szer ve zet nek a hoz zá já ru lá sa kö vet ke zõ
évre vo nat ko zó be csült össze gét a mû kö dé si prog ra mok -
kal vagy a kö vet ke zõ évre vo nat ko zó mó do sí tá si ké rel -
mek kel együtt leg ké sõbb no vem ber 15-éig be kell je len te -
ni a mi nisz té ri um nak. A be je len tés nek tar tal maz nia kell a
be je len tést meg elõ zõ idõ szak vo nat ko zá sá ban a fõ köny vi
ki vo nat alap ján hi te le sí tett tény ada to kat, va la mint a hát ra -
lé võ idõ szak ra vo nat ko zó, a becs lés nél figye lembe vett
szem pon tok be mu ta tá sát.

(4) A kö zös sé gi pénz ügyi tá mo ga tás le het sé ges leg na -
gyobb össze gé rõl a mû kö dé si prog ram nak vagy mó do sí tá -
sá nak el fo ga dá sá val egy ide jû leg dönt a mi nisz ter, amely -
rõl ér te sí ti a ter me lõi szer ve ze tet és az MVH-t.

(5) A ter me lõi szer ve zet ál tal lét re ho zott mû kö dé si alap
a szer ve zet ál tal ve ze tett könyv vi tel ré szét ké pe zi.

(6) A mû kö dé si alap hoz tar to zó gaz da sá gi ese mé nye ket
úgy kell köny vel ni, hogy egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó le -
gyen, hogy azok a mû kö dé si alap, ille tõ leg a mû kö dé si
prog ram mely in téz ke dé sé hez kap cso lód nak.

(7) A mû kö dé si ala pot kül sõ könyv vizs gá ló éven te
meg vizs gál ja, el len õr zi és hi te le sí ti an nak ki adá sa it és be -
vé te le it.

(8) A ter me lõi szer ve zet min den év má jus 31-éig a
szám vi te li tör vény alap ján ké szí tett be szá mo lót a 3. szá mú
mel lék let 3. táb lá za tá ban sze rep lõ pénz ügyi ki mu ta tás sal
együtt meg kül di a mi nisz té ri um nak.

Mûködési program

16.  §

(1) A kö zös sé gi pénz ügyi tá mo ga tás hoz a mû kö dé si
prog ra mot egy ere de ti és négy, az ere de ti vel meg egye zõ
má so la ti pél dány ban leg ké sõbb an nak vég re haj tá sát meg -
elõ zõ év szep tem ber 15-éig kell be nyúj ta ni a miniszté -
riumhoz. A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok az el is -
me ré si ké rel mük kel egy ide jû leg nyújt hat ják be mû kö dé si
prog ram ju kat.

(2) A ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sai el is me ré si ké rel -
mük kel egy ide jû leg, vagy az el is me rést köve tõen rész le -
ges mû kö dé si prog ra mot nyújt hat nak be. Ez zel egy idõ ben 
a ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sát al ko tó ter me lõi szer ve ze -
tek nek be kell nyúj ta ni uk mû kö dé si prog ram juk nak a ter -

me lõi szer ve ze tek tár su lá sa rész le ges mû kö dé si prog ram ja 
ál tal érin tett te rü le té re vo nat ko zó mó do sí tá si ké rel mét is.

(3) A mû kö dé si prog ra mot, a rész le ges mû kö dé si prog -
ra mot és an nak mó do sí tá sát a Nem ze ti Stra té gia ke re té ben
meg ha tá ro zott for má ban, a bi zott sá gi ren de let ben elõ ír tak
figye lembe véte lével kell be nyúj ta ni.

(4) A mû kö dé si prog ra mok nak tar tal maz ni uk kell ket tõ
vagy több, a ta ná csi ren de let 9. cikk (3) be kez dé sé nek
meg fe le lõ kör nye zet vé del mi in téz ke dést, vagy a mû kö dé si 
prog ra mok ki adá sa i nak leg alább 10%-át kör nye zet vé del -
mi in téz ke dé sek re kell for dí ta ni.

(5) A mû kö dé si prog ram el fo ga dá sá ról, el uta sí tá sá ról a
be nyúj tás évé nek de cem ber 15-éig dönt a mi nisz ter és er -
rõl ér te sí ti az érin tet te ket. Kü lö nö sen in do kolt eset ben a
mi nisz ter a dön tést a be nyúj tást kö ve tõ év ja nu ár 20-áig el -
ha laszt hat ja, amely eset ben a prog ram vég re haj tá sa leg ké -
sõbb ja nu ár 31-én kez dõ dik.

(6) A ter me lõi szer ve zet egy ere de ti és négy, az ere de ti -
vel meg egye zõ má so la ti pél dány ban be nyúj tott – az el fo -
ga dott mû kö dé si prog ram mal egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt – ké re lem mel kér he ti a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott mû -
kö dé si prog ram és az ab ban sze rep lõ in téz ke dé sek, il let ve
a mû kö dé si alap év köz ben tör té nõ, il let ve a kö vet ke zõ
évre vo nat ko zó mó do sí tá sát. A ké re lem nek kü lön össze -
fog la lót kell tar tal maz nia a mó do sí tá sok be mu ta tá sá ról, in -
do ko lá sá ról és a mó do sí tá sok ha tá sá ról a mû kö dé si prog -
ram ban meg fo gal ma zott cél ki tû zé sek meg va ló su lá sá ra. A
ké re lem el fo ga dá sá ról a mi nisz ter – szük ség sze rint az ál -
ta la ala kí tott szak ér tõi bi zott ság be vo ná sá val – har minc
na pon be lül dönt. A mó do sí tott in téz ke dé sek vég re haj tá sa
a mi nisz ter jó vá ha gyá sát köve tõen tör tén het.

(7) A mû kö dé si prog ra mok egye sü lés kö vet kez té ben
mó do sí tás út ján tör té nõ egye sí té sé nek ké rel mé hez csa tol ni 
kell azon do ku men tu mo kat, ame lyek kel a mó do sí tás okát,
jel le gét és kö vet kez mé nye it in do kol ják.

(8) A mi nisz ter jó vá ha gyá sa nél kül le het mó do sí ta ni a
mû kö dé si prog ram ban fog lalt in téz ke dé sek költ ség ve té sét
az ere de ti leg jó vá ha gyott költ ség ve tés leg fel jebb tíz szá za -
lé ká ig úgy, hogy ez ál tal a mû kö dé si alap mér té ke nem vál -
toz hat. Eb ben a be kez dés ben fog lalt mó do sí tást ha la dék ta -
la nul be kell je len te ni a mi nisz té ri um nak és az MVH-nak.

(9) A mi nisz té ri um a mû kö dé si prog ram egy el fo ga dott
pél dá nyát, il let ve az azok ban be kö vet ke zõ vál to zá so kat
meg kül di az MVH-nak.

(10) A rész le ges mû kö dé si prog ra mok in téz ke dé se it tel -
jes mér ték ben a tag ter me lõi szer ve ze tek mû kö dé si alap -
jaiból ki fi ze tett pénz esz kö zök bõl kell fi nan szí roz ni.

(11) A ter me lõi szer ve zet a mû kö dé si prog ram tárgy évi
vég re haj tá sá ról a tárgy évet kö ve tõ má jus 31-éig – fi gye -
lem mel a bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak ra – éves je len -
tést nyújt be a mi nisz té ri um nak.
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Válságmegelõzés és kezelés

17.  §

(1) E ren de let ben meg ha tá ro zott vál ság meg elõ zé si és
-ke ze lé si in téz ke dé sek al kal ma zá sá ra és a kap cso ló dó tá -
mo ga tá sok igény be vé te lé re ki zá ró lag a ta ná csi ren de let
4. cik ke sze rint el is mert ter me lõi szer ve ze tek, il let ve azok
tár su lá sai jo go sul tak.

(2) A ta ná csi ren de let 9. cik ké nek (2) be kez dé sé ben fel -
so rolt vál ság meg elõ zé si és -ke ze lé si esz kö zök kö zül a ter -
me lõi szer ve ze tek a pro mó ció és kom mu ni ká ci ót, a kép -
zést, a pi ac ról való áru ki vo nást és a be nem ta ka rí tást al kal -
maz hat ják.

(3) A ter me lõi szer ve ze tek a mû kö dé si ala pok tá mo ga -
tá sa irán ti ké re lem ben je löl he tik meg a vál ság meg elõ zés -
sel és -ke ze lés sel kap cso la tos ki adá so kat, il let ve az azok
utá ni tá mo ga tá si igényt.

(4) Va la mennyi vál ság ke ze lõ in téz ke dés al kal ma zá sá -
nak fel té te le, hogy azt a mi nisz té ri um a mû kö dé si prog ram
ré sze ként jó vá hagy ja.

Promóció és kommunikáció a válságmegelõzés 
és -kezelés érdekében

18.  §

(1) A bi zott sá gi ren de let 87. cik ke al kal ma zá sá ban a fo -
lya mat ban lévõ pro mó ci ós és kom mu ni ká ci ós fel lé pé sek
ki egé szí té se ként al kal maz ha tó pro mó ci ós és kom mu ni ká -
ci ós in téz ke dé sek a kö vet ke zõk:

a) ki ad vá nyok szer kesz té se, ké szít te té se, ter jesz té se;
b) rek lám te vé keny ség;
c) együtt mû kö dés a kis ke res ke de lem mel a fo gyasz tás

ösz tön zé se cél já ból;
d) egyéb, a ter me lõi szer ve zet ál tal meg fele lõen in do -

kolt és a mi nisz té ri um ál tal a mû kö dé si prog ram ré sze ként
jó vá ha gyott in téz ke dés, amely a vál ság meg elõ zés és -ke -
ze lés cél ját szol gál ja.

(2) A mû kö dé si prog ram nak tar tal maz nia kell egy ak -
ció ter vet, amely ma gá ban fog lal ja, hogy a vál ság hely zet
meg elõ zé se, il let ve ke ze lé se ér de ké ben a ter me lõi szer ve -
zet az (1) be kez dés ben fel so rolt pro mó ci ós és kom mu ni ká -
ci ós in téz ke dé sek kö zül me lye ket kí ván ja al kal maz ni.

(3) A mû kö dé si prog ram ban meg kell ha tá roz ni az
egyes in téz ke dé sek al kal ma zá sá nak in do ka it és rész le tes
le írá sát, a fel me rü lõ költ ség tí pu so kat, a köz ve tí te ni kí vánt
fõbb üze net tí pu so kat, to váb bá az al kal ma zá suk tól vár ha tó
ered mé nye ket.

(4) A vál ság meg elõ zés és -ke ze lés ér de ké ben vég zett
pro mó ci ó nak és kom mu ni ká ci ó nak el sõ sor ban a ke res let -
nö ve ke dést és a fo gyasz tás bõ vü lést kell szol gál nia.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek hez
kap cso ló dó an az in téz ke dé sek meg va ló sí tá sa ér de ké ben
kö tött szer zõ dé sek ke re té ben fel me rü lõ, a (3) be kez dés nek 
meg fele lõen el fo ga dott költ ség tí pu sok tá mo gat ha tó ak.

Képzés a válságmegelõzés és -kezelés érdekében

19.  §

(1) A bi zott sá gi ren de let 88. cik ke al kal ma zá sá ban a kö -
vet ke zõ té mák ban kép zé sek vé gez he tõk:

a) ke res ke del mi mi nõ ség szab vá nyok és azok el len õr -
zé se;

b) mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek ki épí té se és al kal ma -
zá sa;

c) fo gyasz tói igé nyek vál to zá sa és az azok nak meg -
felelõ ter mék-elõ ál lí tás;

d) kör nye zet tu da tos ter me lé si és áru vá ké szí té si mód -
sze rek;

e) a pi a ci vi szo nyo kat figye lembe vevõ termelés -
tervezés.

(2) A mû kö dé si prog ram nak tar tal maz nia kell egy kép -
zé si ter vet, amely ma gá ban fog lal ja, hogy a vál ság hely zet
meg elõ zé se, il let ve ke ze lé se ér de ké ben a ter me lõi szer -
vezet az (1) be kez dés ben fel so rolt kép zé si in téz ke dé sek
kö zül me lye ket kí ván ja al kal maz ni.

(3) A mû kö dé si prog ram ban meg kell ha tá roz ni az
egyes in téz ke dé sek al kal ma zá sá nak in do ka it és rész le tes
le írá sát, a fel me rü lõ költ ség tí pu so kat, a kép zés ben részt -
ve võk kö rét, a kép zés vár ha tó idõ tar ta mát, a kép zé sen ta -
nul tak vár ha tó hasz no su lá sá nak mér té két, to váb bá a ta nul -
tak al kal ma zá sá tól vár ha tó ered mé nye ket.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek hez
kap cso ló dó an az in téz ke dé sek meg va ló sí tá sa ér de ké ben
kö tött szer zõ dé sek ke re té ben fel me rü lõ, a (3) be kez dés nek 
meg fele lõen el fo ga dott költ ség tí pu sok tá mo gat ha tó ak.

Piacról való árukivonás a válságmegelõzés 
és -kezelés érdekében

20.  §

(1) A bi zott sá gi ren de let III. fe je zet 2. sza ka sza al kal ma -
zá sá ban a mû kö dé si prog ram ban sze re pel tet he tõ pi ac ról
való áru ki vo nás al kal maz ha tó.

(2) A pi ac ról ki vont árut a ta ná csi ren de let 10. cikk
(4) be kez dé sé nek a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott ren del -
te té sek nek meg fele lõen le het fel hasz nál ni.

(3) A bi zott sá gi ren de let X. mel lék le té ben fel nem so rolt 
ter mé kek ese té ben a tá mo ga tás leg na gyobb mér té két a mi -
nisz té ri um az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té zet be vo ná sá val
ál la pít ja meg, figye lembe véve a ter me lõi árak és a bi zott -
sá gi ren de let X. mel lék le té ben fel so rolt tá mo ga tá si szint
át la gos ará nyát.
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(4) A ter me lõi szer ve ze tek a pi ac ról való ki vo ná si szán -
dé kuk ról  szóló, a bi zott sá gi ren de let 79. cik ké ben hi vat ko -
zott ér te sí tést az MVH ál tal köz le mény ben meg ha tá ro zott
mó don és tar ta lom mal, a ki vo nás idõ pont ját leg alább öt
mun ka nap pal ko ráb ban be ér ke zõ en meg kül dik az
MVH-hoz. A ki vo nás ra csak mun ka na po kon ke rül het sor.

(5) Az MVH a bi zott sá gi ren de let 110. cik ké ben meg ha -
tá ro zott elsõ fokú el len õr zé se ket a gyü mölcs és zöld ség el -
len õr zé sé rõl  szóló 82/2004. (V. 11.) FVM ren de let ben
meg ha tá ro zott Zöld ség-Gyü mölcs Mi nõ ség el len õr zé si
Szol gá lat, mint együtt mû kö dõ szerv be vo ná sá val – a ki vo -
nás ra be je len tett mennyi sé gek leg alább hat van szá za lé ká -
nak vo nat ko zá sá ban – vég zi, amely a vo nat ko zó sza bá lyok 
alap ján vég re hajt ja a mi nõ ség el len õr zést. Az MVH az el -
len õr zé sek vég re haj tá sát köve tõen, a fel té te lek tel je sí té se
ese tén en ge dé lye zi a ki vo ná si mû ve le tet.

(6) A pi ac ról ki vont áru az MVH ál tal jó vá ha gyott fo ga -
dó szer ve zet ré szé re a ter me lõi szer ve zet és az át ve võ in -
téz mény kö zött kö tött, az áru át adá sá nak tech ni kai fel té te -
le i rõl  szóló meg ál la po dás alap ján ad ha tó át.

21.  §

(1) A ki vont ter mé kek in gye nes szét osz tá sá hoz kap cso -
ló dó an – az MVH ál tal köz le mény ben köz zé tett fel hí vás
alap ján – jó vá ha gyá si ké rel met nyújt hat nak be:

a) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé si en ge dé lye zé -
sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let alap ján en ge dé -
lye zett szer ve ze tek,

b) a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló
21/1994. (XII. 30.) IM ren de let ben fel so rolt bün te tés-vég -
re haj tá si in té ze tek,

c) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
37.  §-a alap ján nyil ván tar tás ba vett ok ta tá si in téz mé nyek,

d) az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta lá -
nos fel té te le i rõl, va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já -
rás ról  szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let alap ján
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ egész ség ügyi in téz mé -
nyek.

(2) Az in gye nes szét osz tás hoz kap cso ló dó an a je lent ke -
zés hez be nyúj tott ké re lem ben meg kell adni:

a) a szál lít ha tó ter mé kek kö rét,
b) a tel je sí tés hely szí nét,
c) a szét osz tott ter mék ben ré sze sü lõk ma xi má lis szá -

mát, és
d) a szál lít ha tó ter mék mi ni má lis, il let ve ma xi má lis

mennyi sé gét (ki lo gramm ban és/vagy da rab szám ban).

(3) A szét osz tás ban ré sze sü lõ szer ve ze tek nek kö te le -
zett sé get kell vál lal ni uk a ki vont ter mé kek tá ro lá sá ra és
szét osz tá sá ra, va la mint a bi zott sá gi ren de let 84. cik ké ben
fog lal tak be tar tá sá ra.

(4) Az MVH az in gye nes szét osz tás ban részt vevõ in téz -
mé nyek ada ta it az erre vo nat ko zó ké rel mük el fo ga dá sát

kö ve tõ ti zen öt mun ka na pon be lül köz zé te szi. Az áru át -
adá sá nak tech ni kai fel té te le i rõl a ter me lõi szer ve zet és az
át ve võ in téz mény, il let ve szer ve zet írás ban ál la po dik meg.

Be nem takarítási intézkedés alkalmazása 
a válságmegelõzés és -kezelés érdekében

22.  §

(1) A ter me lõi szer ve ze tek a mû kö dé si prog ram juk ke -
re té ben be nem ta ka rí tá si in téz ke dést a bi zott sá gi ren de let
85. cik ké nek (2) és (3) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek kel
sze re pel tet het nek.

(2) A bi zott sá gi ren de let 86. cikk (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján az in téz ke dés ke re té ben tá mo gat ha tó ter -
mé kek lis tá ját e ren de let 4. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) A ter me lõi szer ve ze tek nek a be nem ta ka rí tá si mû ve -
let al kal ma zá sá ra vo nat ko zó szán dé kuk ról a bi zott sá gi
ren de let 86. cik ké nek (2) be kez dé sé ben hi vat ko zott elõ ze -
tes ér te sí tést kell be nyúj ta ni uk az MVH ál tal köz le mény -
ben meg ha tá ro zott mó don, for ma nyom tat vá nyon és tar ta -
lom mal. Az ér te sí tést leg ké sõbb 15 mun ka nap pal az adott
ter mék be ta ka rí tá si pe ri ó du sát meg elõ zõ en kell meg kül de -
ni az MVH-hoz.

(4) Az igé nyel he tõ leg ma ga sabb tá mo ga tá si össze ge ket
a mi nisz té ri um a bi zott sá gi ren de let 86. cikk (4) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján a mû kö dé si prog ram ban 1 hek tár ra
ve tít ve ha tá roz za meg.

(5) A mû kö dé si prog ram ban sze re pel tet he tõ be nem ta -
ka rí tá si in téz ke dé sek:

a) de na tu rá lás;
b) ta laj ba tör té nõ be dol go zás (a be je len tett te rü le ten

lévõ ter més le ka szá lá sa, be szán tá sa, be tár csá zá sa, le ége té -
se, va la mint egyéb más in téz ke dés a be nem ta ka rí tás el -
vég zé sé re);

c) egyéb, a ter me lõi szer ve zet ál tal meg fele lõen in do -
kolt és a mi nisz té ri um ál tal a mû kö dé si prog ram ré sze ként
jó vá ha gyott in téz ke dés, amely a vál ság meg elõ zést és -ke -
ze lést szol gál ja.

(6) A be nem ta ka rí tá si in téz ke dés alap ján csak ab ban az 
eset ben ve he tõ igény be tá mo ga tás, ha a be je len tett te rü let
vo nat ko zá sá ban az MVH a hely szí ni el len õr zés so rán is
meg ál la pít ja az in téz ke dés al kal ma zá sá val össze füg gõ
sza bá lyok ma ra dék ta lan be tar tá sát.

Adatszolgáltatás

23.  §

(1) A ta ná csi ren de let ben fog lal tak meg va ló su lá sa ér de -
ké ben a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok, il let ve a
ter me lõi szer ve ze tek kö te le sek nap ra kész nyil ván tar tást
ve zet ni:
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a) tag ja ik nak a tag sá gi jog vi szony ál tal érin tett ter mõ -
te rü le té rõl, ter me lé sé rõl (me gye, te le pü lés, hely raj zi szám, 
összes te rü let, zöld ség- és gyü mölcs ter me lés te rü le te hek -
tár ban két ti ze des pon tos ság gal, fe dett és sza bad föl di te rü -
le tek mé re te hek tár ban, vár ha tó, il let ve tény le ges ter més -
mennyi ség nö vény faj sze rin ti bon tás ban);

b) a meg ter melt áru ér té ke sí té sé rõl (friss áru ként bel -
föld re és ex port ra tör té nõ ér té ke sí tés, tagi ér té ke sí tés, más
ter me lõi szer ve ze ten vagy zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso -
por ton ke resz tül tör té nõ ér té ke sí tés, fel dol go zás, fel dol go -
zó ipar nak tör té nõ ér té ke sí tés, be tá rolt áru mennyi sé ge,
áru ki vo nás mennyi sé ge és mi nõ sé ge nö vény faj- és faj ta -
bon tás ban).

(2) A ter me lõi szer ve zet vagy zöld ség-gyü mölcs ter me -
lõi cso port az (1) be kez dés ben rész le te zett szem pon tok
sze rin ti nyil ván tar tás ról a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31-éig
kö te les a mi nisz té ri u mot írá sos és elekt ro ni kus for má ban
is a 3. szá mú mel lék let 1. táb lá za tá nak meg fele lõen – a mi -
nisz té ri um hon lap ján köz zé tett for ma nyom tat vány ki töl té -
sé vel és meg kül dé sé vel – tá jé koz tat ni.

Finanszírozás

24.  §

(1) A ter mék ér té ke sí tés hez tar to zó gaz da sá gi ese mé -
nye ket úgy kell köny vel ni, hogy egy ér tel mû en el kü lö nít -
he tõ le gyen az el is me rés alá tar to zó ter mé kek ese té ben a
ta gok és a nem ta gok ál tal ter melt ter mé kek ér té ke sí té sé bõl 
szár ma zó ár be vé tel, va la mint az egyéb ár be vé tel.

(2) A ter me lõi szer ve ze tek és a zöld ség-gyü mölcs ter -
me lõi cso por tok az ér té ke sí tett ter mék ér té ké be a mel lék -
ter mé kek ér té két be szá mít hat ják.

(3) Amennyi ben a ter me lõi szer ve zet, il let ve zöld -
ség-gyü mölcs ter me lõi cso port köz pon to sí tott be gyûj tõ
vagy cso ma go ló pont jai és el osz tá si pont ja kö zött leg alább 
két száz ki lo mé ter tá vol ság van, úgy a két pont kö zött szál -
lí tott áru vo nat ko zá sá ban az ér té ke sí tett ter mék ér té ké nek
szá mí tá sa kor a szám lán sze rep lõ ér té ket négy ti zed szá za -
lék kal csök ken te ni kell.

(4) A ter me lõi szer ve zet a tárgy év fo lya mán a mû kö dé si
alap tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó an ja nu ár, áp ri lis, jú li us és
ok tó ber hó na pok ban elõ leg ki fi ze té sét ké rel mez he ti.
Amennyi ben a ter me lõi szer ve zet elõ le get vett igény be,
újabb elõ leg irán ti ké rel met ki zá ró lag a ko ráb bi elõ leg hez
kap cso ló dó biz to sí ték fel sza ba dí tá sa irán ti ké re lem mel
együtt nyújt hat be.

(5) A ter me lõi szer ve zet ré szé re a mû kö dé si alap tá mo -
ga tá sá ra vo nat ko zó elõ leg ak kor fo lyó sít ha tó, ha a ter me -
lõi szer ve zet a tárgy év fo lya mán ko ráb ban igé nyelt elõ leg
tel jes össze gé vel el szá molt.

(6) A ter me lõi szer ve ze tek a mû kö dé si alap tá mo ga tá sá -
nak rész le ges ki fi ze té sét igé nyel he tik. A ké re lem ben igé -

nyelt összeg nem le het ke ve sebb, mint a tá mo ga tás ra ere -
de ti leg jó vá ha gyott összeg húsz szá za lé ka. A rész le ges tá -
mo ga tást az MVH a ké re lem hi ány ta lan be ér ke zé sét kö ve -
tõ hat van na pon be lül fi ze ti ki.

(7) Az el fo ga dott mû kö dé si prog ram mal és mû kö dé si
alap pal ren del ke zõ ter me lõi szer ve ze tek ré szé re nem ze ti
tá mo ga tás nyújt ha tó a mû kö dé si prog ram fi nan szí ro zá sá -
ra, amely nem ha lad hat ja meg a ta gok ál tal be fi ze tett hoz -
zá já ru lás nyolc van szá za lé kát.

(8) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok lét re jöt té -
nek ösz tön zé se és ad mi niszt ra tív mû kö dé sük elõ se gí té se
ér de ké ben a ta ná csi ren de let 7. cikk (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott nem ze ti tá mo ga tás nyújt ha tó.
Az el is me ré si terv ben sze rep lõ be ru há zá si fel ada tok hoz
nyújt ha tó – a ta ná csi ren de let 7. cikk (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott – nem ze ti tá mo ga tás mér té ke
leg alább öt szá za lék, de leg fel jebb hu szon öt szá za lék le -
het. A be ru há zá si ér té ket olyan arány ban le het figye lembe
ven ni, ami lyen mér té kig az el is me ré si fel té te lek nek való
meg fe le lést szol gál ja.

(9) A nem ze ti for rás ból nyúj tott tá mo ga tá sok ról kü lön
jog sza bály ren del ke zik.

(10) Az MVH a ta ná csi ren de let 7. cik ké nek (3) be kez -
dé se, va la mint 10. cik ké nek al kal ma zá sa so rán be ér ke zett
tá mo ga tá si igé nyek rõl ké szí tett össze sí tõt, va la mint a
meg ho zott ha tá ro za to kat a mi nisz té ri um nak is meg kül di.

Ellenõrzés, jogkövetkezmények

25.  §

(1) A bi zott sá gi ren de let 105. és 113. cik ké ben hi vat ko -
zott el len õr zé se ket a mi nisz té ri um – szük ség ese tén szak -
ér tõk be vo ná sá val – vég zi. Más, a bi zott sá gi ren de let ben
meg ha tá ro zott el len õr zé se ket az MVH vég zi. A bi zott sá gi
ren de let 109. cik ké ben meg ha tá ro zott, va la mint a 108. és
114. cikk ke re té ben vég zett el len õr zés so rán az el is me ré si
fel té te lek nek való meg fe le lés te kin te té ben tett meg ál la pí -
tá so kat is tar tal ma zó je len tés egy má so la ti pél dá nyát meg
nem fe le lõ ség, vagy sza bály ta lan ság gya nú ja ese tén az
MVH – az el is me ré si fel té te lek nek való meg fe le lés rõl ki -
adott szak ha tó sá gi ál lás fog la lás mel lék le te ként – meg kül -
di a mi nisz té ri um ré szé re.

(2) Az el is me ré si fel té te lek meg sze gé sé vel – ide ért ve az 
el is me ré si terv vég re nem haj tá sát, ké se del mes vég re haj tá -
sát, il let ve az ér té ke sí té si ár kép zé sé re vo nat ko zó sza bály -
zat ban fog lal tak be nem tar tá sát –, va la mint a bi zott sá gi
ren de let 117. cik ké ben meg ha tá ro zott csa lás sal kap cso la -
tos jog kö vet kez mé nye ket a mi nisz ter, il let ve a tá mo ga tá -
sok fo lyó sí tá sá nak fel füg gesz té se vo nat ko zá sá ban az
MVH al kal maz za.

(3) Az elõ ze tes el is me rés hez kap cso ló dó el is me ré si terv 
éves tel je sí té sét, va la mint a ter me lõi szer ve ze tek re és a
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zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok ra vo nat ko zó jog sza -
bá lyok nak való meg fe le lést és az azok ban fog lalt kö te le -
zett sé ge i nek tel je sí té sét ad mi niszt ra tív úton a miniszté -
rium el len õr zi, és szük ség ese tén a mi nisz ter dönt az el is -
me rés ide ig le nes fel füg gesz té sé rõl, il let ve sú lyos eset ben
az el is me rés vissza vo ná sá ról.

(4) A mi nisz té ri um az el is me rés fel füg gesz té sé rõl, ille -
tõ leg vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro za tát az MVH-nak is
meg kül di.

26.  §

A bi zott sá gi ren de let 99. cik ké ben hi vat ko zott ille té kes
ha tó sá gon a mi nisz té ri u mot kell ér te ni. Az MVH a bi zott -
sá gi ren de let 99. cik ké ben hi vat ko zott adat szol gál ta tás tel -
je sí té se ér de ké ben szük sé ges ada to kat ké rés re meg kül di a
mi nisz té ri um nak.

Átmeneti és záró rendelkezések

27.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a zöld -
ség-gyü mölcs pi ac sza bá lyo zás vég re haj tá sá hoz szük sé ges 
mû kö dé si prog ra mok kör nye zet vé del mi in téz ke dé se i rõl,
va la mint az áru ki vo nás ra vo nat ko zó kör nye zet vé del mi
elõ írásokról  szóló 17/2005. (III. 11.) FVM ren de let, a
zöld ség- és gyü mölcs ága zat ban al kal ma zott in ter ven ci ós
in téz ke dé sek és a pi ac ról való ki vo nás vég re haj tá sá hoz
szük sé ges nem ze ti sza bá lyok ról  szóló 41/2005. (IV. 28.)
FVM ren de let, a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ
szer ve ze te ket érin tõ nem ze ti sza bá lyo zás ról  szóló
60/2005. (VII. 1.) FVM ren de let, va la mint az azt mó do sí tó
83/2006. (XI. 30.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(3) Fi gye lem mel a ta ná csi ren de let 55. cik ké nek (2) be -
kez dé sé re, a gyü mölcs- és zöld ség pi ac kö zös szer ve zé sé -
rõl  szóló, 1996. ok tó ber 28-i 2200/1996/EK ta ná csi ren de -
let 11. cik ke alap ján vég le ge sen el is mert ter me lõi ér té ke sí -
tõ szer ve ze te ket e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl a ta ná csi ren -
de let 4. cik ke sze rint ter me lõi szer ve ze tek nek kell tekin -
teni.

(4) Fi gye lem mel a ta ná csi ren de let 55. cik ké nek (4) be -
kez dé sé re, a 2200/1996/EK ta ná csi ren de let 14. cik ke
alap ján elõ ze tesen el is mert ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve ze te -
ket e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl a ta ná csi ren de let 7. cik ké -
nek meg fe le lõ zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok nak
kell te kin te ni.

(5) A ter me lõi szer ve ze tek a ta ná csi ren de let ben és a bi -
zott sá gi ren de let ben fog lal tak nak való meg fe le lés ér de ké -
ben a Nem ze ti Stra té gia figye lembe véte lével mó do sít hat -

ják mû kö dé si prog ram ju kat és mû kö dé si alap ju kat, ide ért -
ve a re fe ren cia idõ szak egy sze ri mó do sí tá sát a 2009. év és
az azt kö ve tõ évek te kin te té ben.

(6) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok a ta ná csi
ren de let ben és a bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak nak való
meg fe le lés ér de ké ben a Nem ze ti Stra té gia figye lembe -
véte lével mó do sít hat ják el is me ré si ter vü ket.

(7) E ren de let hatályba lépése elõtt el is mert zöld -
ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok ese té ben az 5.  § (6) be -
kez dé sé ben hi vat ko zott sza bály za tot a ta ná csi ren de let
4. cik ke sze rin ti el is me rés iránt be nyúj tott ké re lem mel
együtt kell be nyúj ta ni.

(8) Az MVH a 20.  § (4) be kez dé sé ben, a 21.  § (1) be kez -
dé sé ben, va la mint a 22.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
köz le mé nye ket, il let ve for ma nyom tat vá nyo kat e ren de let
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har minc na pon be lül a hi va ta los
hon lap ján te szi köz zé.

(9) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a gyü -
mölcs és zöld ség el len õr zé sé rõl  szóló 82/2004. (V. 11.)
FVM ren de let 8.  § (4) be kez dé sé nek b) pont já ban, a friss
gyü mölcs re és zöld ség re al kal ma zan dó for gal ma zá si elõ -
írásoknak való meg fe le lé si el len õr zé sek rõl  szóló, 2001.
jú ni us 12-i 1148/2001/EK bi zott sá gi ren de let 7. cik ké re
tör té nõ hi vat ko zás he lyé be a bi zott sá gi ren de let II. Cím
II. fe je zet, 3. sza ka szá ra, va la mint a 12.  §-ának c) pont já -
ban a friss gyü mölcs re és zöld ség re al kal ma zan dó for gal -
ma zá si elõ írásoknak való meg fe le lé si el len õr zé sek rõl
 szóló, 2001. jú ni us 12-i 1148/2001/EK bi zott sá gi ren de -
let re tör té nõ hi vat ko zás he lyé be a bi zott sá gi ren de let re tör -
té nõ hi vat ko zás lép.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

28.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 2200/1996/EK ren de le te (1996. októ -
ber 28.) a gyü mölcs- és zöld ség pi ac kö zös szer ve zé sé rõl,

b) a Ta nács 1182/2007/EK ren de le te (2007. szep tem -
ber 26.) a gyü mölcs- és zöld ség ága zat te kin te té ben kü lön -
le ges sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról, a 2001/112/EK és a
2001/113/EK irány elv, va la mint a 827/68/EGK, a
2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az
1782/2003/EK és a 318/2006/EK ren de let mó do sí tá sá ról,
to váb bá a 2202/96/EK ren de let ha tá lyon kí vül helyezé -
sérõl,

c) a Bi zott ság 1580/2007/EK ren de le te (2007. de cem -
ber 21.) a gyü mölcs- és zöld ség ága zat ban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK ren de let re vo nat ko zó
vég re haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 19/2008. (II. 19.) FVM rendelethez

(NÉV)

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
TERMELÕI CSOPORT

(………………………)

Székhely

ELÕZETES ELISMERÉSI TERVE

A .................... – .................... IDÕSZAKRA

Készült:

Tartalomjegyzék

1. Összefoglaló
1.1. Az elismerést kérõ szervezet adatai
1.2. Tagsági adatok
1.3. Azonosító adatok

2. A terv idõtartama naptári évek szerint
3. Az elismerés kategóriája és típusa
4. A kezdeti helyzet leírása és annak évenkénti változása

4.1. A vállalkozás általános bemutatása és adatai, tagok adatai
4.2. A vállalkozás tevékenysége
4.3. A vállalkozás szervezeti felépítése, foglalkoztatottak
4.4. A szervezet adminisztrációs rendszere, pénzügyi szabályozása és pénzügyi helyzete
4.5. A vállalkozás eszközállománya

5. Az elismerési terv céljai, a fejlesztési terv
5.1. A tagok számára az árubegyûjtési, tárolási, csomagolási és értékesítési feltételek biztosítása

(támogatott beruházások)
A tervezett hûtõházak és gépsorok kapacitáskihasználtság bemutatása
A beruházások finanszírozásának alapja

5.2. Megfelelõ szintû gazdasági és pénzügyi irányítás bemutatása
5.3. Kereskedelmi/értékesítési stratégia, forgalmazási módszerek, promóció
5.4. Környezetbarát módszerek alkalmazása
5.5. Mûködéshez szükséges (alkalmazotti) létszámszint kialakítása
5.6. Termelési költségek csökkentése, termelõi árak stabilizálása
5.7. Termelés megszervezése (fajtahasználat, termesztéstechnológiai ajánlások)
5.8. Minõségfejlesztési célkitûzések és megvalósításuk eszközei

6. Adatlap az elismerési tervhez
7. Csatolt dokumentumok
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Összefoglaló

Alapelvek

Tagság

Árualap

Vevõk

Értékesített termék értéke

Mûködési hozzájárulás

Zárszó

Az elismerést kérõ szervezet adatai

Zöldség-gyümölcs termelõi csoport
neve:

Székhely

megye:

irányítószám:

helység:

utca, házszám:

Telephelyek

megye:

irányítószám:

helység:

utca, házszám:

Vezetõ neve:

beosztása:

telefonszáma (körzetszámmal):

faxszáma:

telefonszáma:

Kapcsolattartó neve:

beosztása:

telefonszáma (körzetszámmal):

faxszáma:

telefonszáma:

e-mail címe:

Tagsági adatok

Tagok száma:

Természetes személy:

Jogi személyiség:

Jogi személyiséggel nem rend. gazd. társaság:
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Azonosító adatok

Alapítás idõpontja (év, hó, nap):

Adóalanyiság:

Adószám (8+2+1 jegyû):

Európai uniós adószám:

Statisztikai jelzõszám:

Könyvvezetés módja:

Fõ tevékenység (TEÁOR, 4 jegyû):

Gazdálkodási forma kód és megnevezés:

Cégbírósági bejegyzés száma:

Számlavezetõ pénzintézet neve:

Számlaszáma:

Illetékes felügyeleti szerv:

Regisztrációs szám:

Elismerési terv idõtartama:

A terv idõtartama naptári évek szerint

Elõzetes elismerési terv idõtartama:
Elõzetes elismerési terv végrehajtásának kezdete:
Elismerés tervezett idõpontja:

Az elismerés kategóriája és típusa

Elismerési termékkör:
Értékesítés módja: Önállóan / Közös értékesítõ szervezet létrehozásával a termelõi szervezettel

A kezdeti helyzet leírása és annak évenkénti változása

A vállalkozás általános bemutatása és adatai, tagok adatai

A tagok területi megoszlása
A tagok megoszlására gazdálkodási forma szerint
A tagok tulajdonosi viszonyai
Az üzletrész, részjegy
A tagok által mûvelt területek
A tagság összesítõ adatai (összes taglétszám, összes termõterület összes tervezett termésmennyiség)
Az árualap
A piaci kapcsolatok
A vevõpartnerek

A vállalkozás tevékenysége

Árukezelés lépései termelõi áruátvételtõl az értékesítéséig:
1. Árubeérkezés:
2. Mérés:
3. Minõség-ellenõrzés:
4. Raktározás és szállító gépjármûre rakodás:
5. Göngyöleg kiadás:
6. Alkalmazott dokumentumok:
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A vállalkozás szervezeti felépítése, foglalkoztatottak

A zöldség-gyümölcs termelõi csoport humánerõforrás ellátottsága

ÁLLANDÓ MUNKAERÕ

pozíció megnevezése végzettség létszám munkaidõ munkaköri feladat

Összesen
SZEZONÁLIS MUNKAERÕ

pozíció megnevezése létszám munkaidõ munkaköri feladat

Összesen

A szervezet adminisztrációs rendszere, pénzügyi szabályozása és pénzügyi helyzete

Helyben végzett pénzügyi-számviteli és adminisztrációs tevékenység
• Tagnyilvántartási rendszer:
• Szerzõdés-nyilvántartási rendszer:
• Jelentések és dokumentációk:
• Levelezések:
• Szabályzatok:

Könyvelõirodán végzett pénzügyi-számviteli tevékenység

A tagok tevékenységének elkülönítése (tagi forgalom, nem tagi forgalom, pályázati bevételek, támogatások)
A szervezet pénzügyi helyzete:
A termékek átvételének finanszírozása:
Az értékesítés finanszírozása:
Az értékesítési árak képzése:

A vállalkozás eszközállománya

Az elismerés megszerzése érdekében végrehajtandó intézkedések, a fejlesztési terv

A tagok számára az árubegyûjtési, tárolási, csomagolási és értékesítési feltételek biztosítása (támogatott beruházások)

I. Jelenlegi állapot:
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv:

Az elsõ terv évi beruházási tervek részletezése:
A második terv évi beruházási tervek részletezése:
A harmadik terv évi beruházási tervek részletezése:
A negyedik terv évi beruházási tervek részletezése:
Az ötödik terv évi beruházási tervek részletezése:
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A tervezett hûtõházak és gépsorok kapacitás-kihasználtságának bemutatása

A beruházások finanszírozásának alapja

Az elismerési idõszakra vonatkozó beruházások összefoglaló táblázata:

Beruházás/fejlesztés

I. terv év: II. terv év: III. terv év: IV. terv év: V. terv év:

egységár
(E Ft)

egységár
(E Ft)

egységár
(E Ft)

egységár
(E Ft)

egységár
(E Ft)

Fejlesztések:

Beruházás/fejlesztés összesen (E Ft)

Taglétszám (fõ)

Árbevétel

Megfelelõ szintû gazdasági és pénzügyi irányítás bemutatása

I. Jelenlegi állapot:
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv:
Megfelelõség, Fõbb funkciók (Termeltetés, Áruátvétel, Értékesítés, Pénzügy)
Tevékenység- és dokumentumjegyzék

Kereskedelmi/értékesítési stratégia, forgalmazási módszerek, promóció

I. Jelenlegi állapot:
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv:
Az értékesítés felfutásának (értékesítési volumen emelkedésének) alapja

Környezetbarát módszerek alkalmazása

I. Jelenlegi állapot:
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv:

Mûködéshez szükséges (alkalmazotti) létszámszint kialakítása

I. Jelenlegi állapot:
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv:

Termelési költségek csökkentése, termelõi árak stabilizálása

I. Jelenlegi állapot:
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv:

Termelés megszervezése (fajtahasználat, termesztéstechnológiai ajánlások)

I. Jelenlegi állapot:
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv:

Minõségfejlesztési célkitûzések és megvalósításuk eszközei

I. Jelenlegi állapot:
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv:
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Adatlap az elismerési tervhez

1. táblázat

I. év II. év III. év IV. év V. év

terület
(ha)

meny-
nyiség

(t)

értéke-
sített

termék
nettó ár-
bevétele
(ezer Ft)

terület
(ha)

meny-
nyiség

(t)

értéke-
sített

termék
nettó ár-
bevétele
(ezer Ft)

terület
(ha)

meny-
nyiség

(t)

értéke-
sített

termék
nettó ár-
bevétele
(ezer Ft)

terület
(ha)

meny-
nyiség

(t)

értéke-
sített

termék
nettó ár-
bevétele
(ezer Ft)

terület
(ha)

meny-
nyiség

(t)

értéke-
sített

termék
nettó ár-
bevétele
(ezer Ft)

Tagi termõterület összesen

tagi zöldségtermõ
terület összesen

zöldségtermõ
terület fajonként

ezen
belül

ipari
célú ter-
mesztés

tagi gyümölcstermõ
terület összesen

gyümölcstermõ
terület fajonként

ezen
belül

ipari
célú ter-
mesztés

tagi gomba összesen

1208
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2008/26.szám



2008/26.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1209

Értékesítés  
mennyi-
ség (t) 

értékesített termék 
nettó árbevétele 

(ezer Ft) 

mennyi-
ség (t) 

értékesített termék 
nettó árbevétele 

(ezer Ft) 

mennyi-
ség (t) 

értékesített termék 
nettó árbevétele 

(ezer Ft) 

mennyi-
ség (t) 

értékesített termék 
nettó árbevétele 

(ezer Ft) 

mennyi-
ség (t) 

értékesített termék 
nettó árbevétele 

(ezer Ft) 
  tagok termése                     

  friss                     
  belföld                     

áruházlánc                     
nagyker/ 
nagybani                     
kiskeresked k                     

ezen
belül 

egyéb                     
  export                     

áruházlánc                     
nagyker/ 
nagybani                     
kiskeresked k                     

ezen
belül 

egyéb                     
önálló                       tagi 

értékesítés más termel i
szervezeten 
keresztül                     

  saját feldolgozás                     
  feldolgozóiparnak                     

  egyéb értékesítés                     
  friss                     

  belföld                     
  export                     

  saját feldolgozás                     
  feldolgozóiparnak                     

Betárolt áru (t)           

Árukivonás (t) (elismerés esetén)           

természetes személy           

jogi személy           
Taglétszám 

ezen
belül termel k száma 

          



Csatolt dokumentumok

Beruházási program terv, árajánlatok
Gépek, eszközök árajánlatai
Bérleti és lízingszerzõdések összefoglaló táblázata
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2. táblázat

I. év II. év  III. év  IV. év V. év 

Beruházás/fejlesztés egységár
(E Ft) 

db
összesen

(E Ft) 
egységár

(E Ft) 
db

összesen
(E Ft) 

egységár
(E Ft) 

db
összesen

(E Ft) 
egységár

(E Ft) 
db

összesen
(E Ft) 

egységár
(E Ft) 

db
összesen

(E Ft) 

(fejlesztés 
megnevezése) 

                   

                    

                    

                    

Beruházás/fejlesztés 
összesen 

           

saját forrás 
összesen 

           

hitel összesen            

          

3. táblázat

me.: ezer Ft 

I. év II. év III. év IV. év V. év 

Értékesített termék értéke       
Értékesítés nettó árbevétele       

  Összes értékesített áru árbevétele         
  a tagok által termelt, az elismerés alá tartozó

zöldség-gyümölcs értékesítéséb l származó nettó
árbevétel       

 más termel i szervezet vagy zöldség-gyümölcs 
termel i csoport tagjai által termelt, az elismerés 
alá tartozó zöldség-gyümölcs értékesítéséb l szár-
mazó nettó árbevétel     

 nem tagoktól felvásárolt, az elismerés alá tartozó 
zöldség-gyümölcs értékesítéséb l származó nettó 
árbevétel     

  egyéb zöldség-gyümölcs értékesítéséb l származó 
nettó árbevétel       

  input anyag értékesítés bevétele (f bb tételenként pl. 
m trágya, növényvéd  szer, csomagolóanyag)       

  szolgáltatások értékesítésének bevétele (részletezve)         
Egyéb bevételek       

  m ködési hozzájárulás bevétel tagoktól         
  ebb l m ködési alapba         

  támogatás (részletezve)         
Anyagjelleg  ráfordítások       

  ebb l: tagi áruk értéke         
  felvásárolt áruk értéke         
  input anyag vásárlás (f bb tételenként pl. m trágya, 

növényvéd  szer, csomagolóanyag)       
  szolgáltatások költsége         



2. számú melléklet a 19/2008. (II. 19.) FVM rendelethez

1. táblázat

Adatlap elismeréshez/elismerési terv benyújtásához
A termelõk saját vagy bérelt földterületére és termelésére vonatkozó, a kérelem beadását megelõzõ .......... évi/elismerési évi adatok

Tag Terület Termelés

Név
Regisztrációs

szám
Belépés dátuma

(év, hó, nap)
Megye,

település neve
Helyrajzi szám

Nagyság
(ha)

Ebbõl zöldség
gyümölcs

(ha)

Típus
(szabadföldi/

termesztõi
berendezés)

Tulajdon jellege
(saját, bérelt)

Termék(ek)

A terület
termés-

mennyisége
(t)

Értékesített ter-
mék értéke
(1000 Ft)

Összesen:

2. táblázat

Nem termelõ tagok

Név
Belépés dátuma

(év, hó, nap)
Székhely

Tevékenységi kör
(TEÁOR szám)

Fõtevékenység
Termelõ tagokhoz viszonyított számaránya

(%)
Szavazati arányok

(a leadható szavazatok %-ban)

Összesen:

3. táblázat

Termelõi szervezetek társilása

Név
Belépés dátuma

(év, hó, nap)

A szervezet státusza
(termelõi szervezet: T;
termelõi csoport: CS;

leányvállalat: L)

Székhely
Szavazati arányok

(a leadható szavazatok
%-ban)

A tagok

Termelõterülete
(ha)

Termésmennyisége
(t)

Értékesített termék
értéke

(1000 Ft)

Összesen:
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3. számú melléklet a 19/2008. (II. 19.) FVM rendelethez

1. táblázat

Adatlap az éves adatszolgáltatáshoz
(beküldendõ minden év január 31-éig)
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...... naptári  év 

terület (ha) mennyiség (t) 

értékesített 
termék nettó 
árbevétele 
(ezer Ft) 

Tagi term terület összesen        

  tagi zöldségterm  terület összesen       
    zöldségterm  terület fajonként       
    szabadföldi       
    

ezen belül 
fedett       

    ezen belül ipari célú termesztés       
  tagi gyümölcsterm  terület összesen       
    gyümölcsterm  terület fajonként       
    szabadföldi       
    

ezen belül 
fedett       

    ezen belül ipari célú termesztés       
  tagi gomba összesen       

Értékesítés  mennyiség (t)
értékesített termék nettó 

árbevétele (ezer Ft) 

  tagok termése     
  friss     

  belföld     
áruházlánc     
nagyker/nagybani     
kiskeresked k     

ezen
belül 

egyéb     
  export     

áruházlánc     
nagyker/nagybani     
kiskeresked k     

ezen
belül 

egyéb     
önálló     tagi érté-

kesítés más termel i
szervezeten keresztül     

  saját feldolgozás     
  feldolgozóiparnak     

  egyéb értékesítés     
  friss     

  belföld     
  export     

  saját feldolgozás     
  feldolgozóiparnak     

Betárolt áru (t)   

Árukivonás (t) (elismerés esetén)   

természetes személy   

jogi személy       Taglétszám 
ezen
belül 

termel k száma 



2. táblázat

Adatlap az éves jelentéshez
(beküldendõ az elismerési terv éves szakaszainak végét követõ harminc napon belül)

3. táblázat

Pénzügyi kimutatás
(beküldendõ a termelõi szervezetek esetében minden év május 31-ig, a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok

esetében az elismerési terv éves szakaszainak végét követõ harminc napon belül)

me.: ezer Ft
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.......  év 

Beruházás/fejlesztés egységár      
(E Ft) 

 db 
 összesen      

(E Ft) 

 (fejlesztés megnevezése)       

        

        

        

 Beruházás/fejlesztés összesen (E Ft)       

 saját forrás összesen       

 hitel összesen       

 támogatás összesen       

...... év 

Értékesített termék értéke 

Értékesítés nettó árbevétele
   Összes értékesített áru árbevétele   

  a tagok által termelt, az elismerés alá tartozó zöldség-gyümölcs 
értékesítéséb l származó nettó árbevétel 

 más termel i szervezet vagy zöldség-gyümölcs termel i csoport 
tagjai által termelt, az elismerés alá tartozó zöldség-gyümölcs 
értékesítéséb l származó nettó árbevétel 

 nem tagoktól felvásárolt, az elismerés alá tartozó zöldség-
gyümölcs értékesítéséb l származó nettó árbevétel 

 egyéb zöldség-gyümölcs értékesítéséb l származó nettó árbevétel   
   input anyag értékesítés bevétele (f bb tételenként pl. m trágya, 

növényvéd  szer, csomagolóanyag) 
  szolgáltatások értékesítésének bevétele (részletezve)   

Egyéb bevételek
   m ködési hozzájárulás bevétel tagoktól   

   ebb l m ködési alapba   

  támogatás (részletezve)   

Anyagjelleg  ráfordítások
   ebb l: tagi áruk értéke   

   felvásárolt áruk értéke   

   input anyag vásárlás (f bb tételenként pl. m trágya, növényvéd  szer, 
csomagolóanyag) 

   szolgáltatások költsége   



4. számú melléklet a 19/2008. (II. 19.) FVM rendelethez

A válságmegelõzés és -kezelés érdekében végzett be nem takarítási intézkedés
az alábbi termékek vonatkozásában alkalmazható

1. Alma
2. Bab
3. Bimbóskel
4. Cukkini
5. Csemegeszõlõ
6. Cseresznye és meggy
7. Dió
8. Dinnye
9. Saláta

10. Fokhagyma
11. Görögdinnye
12. Kajszi
13. Káposzta
14. Karalábé
15. Karfiol
16. Körte
17. Mandula
18. Mogyoró
19. Õszibarack és nektarin
20. Paradicsom
21. Póréhagyma
22. Retek
23. Sárgadinnye
24. Sárgarépa, fehérrépa, gumós zeller
25. Spárga
26. Spenót
27. Szamóca
28. Szilva
29. Tojásgyümölcs
30. Uborka
31. Vöröshagyma
32. Zeller
33. Zöldborsó
34. Zöldpaprika
35. Fûszerpaprika
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5/2008. (II. 19.) KvVM

rendelete

a Bél-kõ természetvédelmi terület létesítésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, va la mint 85.  § b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – az er dõk re vo nat ko zó an a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom Bél-kõ ter mé szet vé del mi te rü let
el ne ve zés sel a He ves me gyé ben, Bé la pát fal va köz igaz ga -
tá si te rü le tén lévõ, Bé la pát fal va 0140/2 és 0179/3 in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mo kon ta lál ha tó, össze sen
97,2 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a te rü le ten ta lál ha tó nö vény -
tár su lá sok – ben nük több vé dett és fo ko zot tan vé dett nö -
vény faj jal, pél dá ul szir ti pe resz lény (Mic ro me ria thymi -
folia), ko rai szeg fû (Di ant hus plu ma ri us ssp. pra e cox),
ma gyar föl di hu sáng (Fe ru la sad le ri a na) – és a hoz zá juk
kap cso ló dó ál lat kö zös sé gek meg õr zé se, a mes ter sé ges és
ter mé sze tes de ne vér élõ he lyek há bo rí tat lan sá gá nak biz to -
sí tá sa, va la mint a bá nyá szat be fe je zé se után meg ma radt
táj ké pi ér té kek vé del me.

3.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (a továb biak ban: igaz -
ga tó ság).

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg -
ha tá ro zott te vé keny sé ge ket az igaz ga tó ság és – erdõ ese té -
ben – a kü lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó együt te sen lát ja el.

(3) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék -
let tar tal maz za.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
az 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelethez

A Bél-kõ természetvédelmi terület természetvédelmi
kezelési terve

1. Gya kor la ti ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a te rü le ten elõ for du ló vé dett és fo ko zot -
tan vé dett nö vény- (pél dá ul szir ti pe resz lény, ko rai szeg fû,
ma gyar föl di hu sáng) és ál lat fa jo kat [pél dá ul pusz tai tar sza
(Isop hya mo des ta), tür kiz bog lár ka (Ma cu li nea li gu ri ca),
fe hér há tú fa ko páncs (Dend ro co pus le u co tos), vándor -
sólyom (Fal co pe reg ri nus)], va la mint azok ha zai szin ten is 
egye dül ál ló élet kö zös sé gét.

– A vé dett és fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok
meg õr zé se ér de ké ben biz to sít sa a po pu lá ci ó ik fenn ma ra -
dá sá hoz szük sé ges fel té te le ket.

– Õriz ze meg a ter mé szet vé del mi je len tõ ség gel bíró ter -
mé sze tes és ter mé szet sze rû élõ he lye ket, tár su lá so kat [pél dá ul 
szik lai bük kös (Ses le rio-Fa ge tum), hársas- kõrises szik la er dõ
(Ti lio-Fra xi ne tum), hár sas-ber ke nyés (Sor bo-Qu er ce tum),
moly hos töl gyes bo kor er dõ (Ce ra so-Qu er ce tum), kár pá ti
szik la gyep (Cam pa nu lo-Fes tu ce tum), nyúl fark fü ves szik la -
gyep (Ses le ri e tum he uf le ri a nae-hun ga ri cae), gyöngy vesszõ
cser jés (Walds te i nio-Spi ra e tum)].

– Õriz ze meg a te rü let ki e mel ke dõ en ma gas bi o ló gi ai
sok fé le sé gét a ter mõ hely nek meg fe le lõ, õs ho nos fa jok te -
kin te té ben.

– Õriz ze meg a te rü le ten ta lál ha tó jel leg ze tes föld ta ni
kép zõd mé nye ket, va la mint a ter mé sze tes ere de tû és a jel -
leg ze tes mes ter sé ges ere de tû fel szín for má kat.

– Biz to sít sa a nyílt karszt nak mi nõ sü lõ kõ zet fel szí nek
és a kõ zet ben tá rolt karszt víz kincs szennye zõ dés-men tes -
sé gét.

– Biz to sít sa a te rü le ten ta lál ha tó tan ös vény nek a ter mé -
szet vé del mi szem lé let erõ sí té sé ben be töl tött sze re pét.

– Biz to sít sa a te rü let to váb bi ter mé szet vé del mi célú ku -
ta tá sát és fej lesz té sét.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A szik la fel szí nek, gye pek és er dõk ér té kes élet kö zös -
sé ge i nek meg õr zé se, a vé dett és fo ko zot tan vé dett ál lat- és
nö vény fa jok egyed szá má nak, ál lo má nyá nak fenn tar tá sa
és erõ sí té se a te rü let, élõ hely jel le gé nek meg fele lõen a za -
var ta lan ság biz to sí tá sá val, il let ve ak tív ter mé szet vé del mi
ke ze lés sel.
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– Az õs ho nos fa fa jok ból álló er dõk bi o ló gi ai sok fé le sé -
gé nek meg õr zé se, a ter mé sze tes ál la pot ra jel lem zõ szer ke -
zet ki ala kí tá sa ter mé szet vé del mi célú er dõ hasz ná lat tal.

– Ter mé szet vé del mi ke ze lé se ket meg ala po zó és azo kat 
to vább fej lesz tõ ku ta tá sok be in dí tá sa.

– A nem õs ho nos fa fa jok ból álló er dõk ter mõ hely nek
meg fe le lõ át ala kí tá sa és tar ta mos er dõ hasz ná lat tal való
meg õr zé se.

– A lá to ga tás, il let ve a ter mé szet vé del mi ok ta tás és be -
mu ta tás elõ se gí té se a te rü le ten ta lál ha tó tan ös vény se gít sé -
gé vel.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Er dõk ke ze lé se
– Fa hasz ná lat ki zá ró lag a ter mé sze tes er dõ ál lo mány

(ter mé sze tes faj össze té tel és szer ke zet) ki ala kí tá sa ér de ké -
ben tör tén het.

– A ki ter melt fa anyag a szá raz- és szik la gye pe ken ke -
resz tül nem kö ze lít he tõ, eze ken a te rü le te ken ra ko dó nem
lé te sít he tõ.

– Az igaz ga tó ság el vég zi a tisz tá sok fel mé ré sét, amely -
nek ered mé nyét tá jé koz ta tá sul meg kül di az ille té kes er dé -
sze ti ha tó ság nak.

– Tö re ked ni kell a fel mért tisz tá sok rend sze res ápo lás -
sal tör té nõ fenn tar tá sá ra.

– A ter mõ hely nek meg fe le lõ, õs ho nos fa fa jok ból álló
erdõ meg õr zé se ér de ké ben a be te le pü lõ akác vissza szo rí -
tá sa kí vá na tos.

– Idõs er dõ ál lo má nyok fenn tar tá sá val, fo lya ma tos er -
dõ bo rí tás biz to sí tá sá val, er dé sze ti be avat ko zá sok ese tén
az od vas fák meg ha gyá sá val tö re ked ni kell a vé dett és fo -
ko zot tan vé dett ál lat fa jok [pél dá ul fe hér há tú har kály
(Dend ro co pos le u co tos), de ne vér fa jok (Chi rop te ra)] te rü -
le ten való fenn ma ra dá sa fel té te le i nek biz to sí tá sá ra.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

3.1.2. Ki vett te rü le tek ke ze lé se
– Az er dõs ve ge tá ci ó val bo rí tott ki vett mû ve lé si ágú te -

rü le te ken a 3.1.1. pont ban meg fo gal ma zott ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si elõ írásokat kell al kal maz ni.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Fa jok vé del me
– A fo ko zot tan vé dett nö vény fa jok élõ he lye ki zá ró lag

faj meg õr zé si, il let ve ku ta tá si cél lal lá to gat ha tó. A lá to ga -
tás ki zá rá sát út zá rak kal, til tó táb lák kal és rend sze res ter -
mé szet vé del mi õr szol gá la ti já rõ rö zés sel kell biz to sí ta ni.

– A fo ko zot tan vé dett ma dár fa jok fész ke lõ he lye i nek
za va rá sát idõ höz és hely hez kö tött lá to ga tá si ti la lom mal, a
Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat rend sze res já rõ rö zé sé vel,
szük ség sze rint fo lya ma tos õr zés meg szer ve zé sé vel kell
meg aka dá lyoz ni.

– A fo ko zot tan vé dett ma dár fa jok fész ke lõ he lyei za -
var ta lan sá gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben a te rü le ten ti los a
szik la má szás.

3.2.2. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– A cser jé se dõ gyep te rü le te ken az igaz ga tó ság gon dos -

ko dik a cser je ir tás el vég zé sé rõl. A cser je ir tott te rü le te ket
éven te kézi erõ vel tör té nõ sarj le ve rés sel kell ke zel ni. A ke -
ze lé si te vé keny ség ered mé nye ként ke let ke zõ nö vé nyi hul -
la dé kot el kell tá vo lí ta ni a te rü let rõl.

– A gyep te rü le te ken ti los a le gel te tés.
– Ti los a gyep te rü le tek trá gyá zá sa, szin te ti kus sze rek -

kel való gyom ir tó zá sa és fe lül ve té se.
3.2.3. Te rü let- és föld hasz ná lat
– Min den olyan te rü let- és föld hasz ná lat ti los, amely a

te rü let ter mé sze ti, föld ta ni, táji és kul túr tör té ne ti ér té ke it
köz vet ve vagy köz vet le nül ve szé lyez te ti.

– A te rü le ten min den olyan vegy szer és anyag hasz ná -
la ta, tá ro lá sa, min den olyan te vé keny ség foly ta tá sa ti los,
amely a mész kõ ben tá rolt karszt víz kincs tisz ta sá gát köz -
vet ve vagy köz vet le nül ve szé lyez te ti.

– A te rü le ten ta lál ha tó vo na las lé te sít mé nyek üze mel -
te té sé vel össze füg gõ fenn tar tá si és hi ba el há rí tá si te vé -
keny sé ge ket kü lön kor lá to zá sok nél kül, de a ter mé szet- és
táj vé del mi jog sza bá lyok kal össz hang ban kell el vé gez ni.

3.2.4. Ku ta tás
– A ku ta tást vég zõ nek a ku ta tás ered mé nye it tar tal ma -

zó ku ta tá si je len tés egy-egy pél dá nyát el kell jut tat nia az
ille té kes ter mé szet vé del mi ha tó ság és az igaz ga tó ság ré -
szé re.

3.2.5. Vad gaz dál ko dás
– A te rü le ten csak õs ho nos vad fa jok tart ha tók fenn.
– A vad ál lo mányt a kör ze ti vad gaz dál ko dá si terv ben

meg ha tá ro zott, az élõ he lyet még nem ve szé lyez te tõ vad -
lét szám szint jén kell tar ta ni.

– Va dá sza ti, vad gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek, be ren de -
zé sek en ge dé lye zé si el já rá sa so rán a ter mé szet vé del mi
szak ha tó ság az igaz ga tó ság szak vé le mé nyé nek figye -
lembe véte lével adja meg ál lás fog la lá sát.

3.2.6. Köz le ke dés
– Új bur kolt és bur ko lat lan utak nem ala kít ha tók ki a te -

rü le ten.
– A te rü le ten ta lál ha tó uta kon csak a ter mé szet vé del mi

ke ze lõ és a jog sze rû te vé keny sé get vég zõk, va la mint a kü -
lön en ge déllyel ren del ke zõk köz le ked het nek gép jár mû vel.

3.2.7. Lá to ga tás
– A tan ös vény út vo na la sza ba don lá to gat ha tó. A ter mé -

szet vé del mi ha tó ság az igaz ga tó ság kez de mé nye zé sé re
ter mé szet vé del mi ér dek bõl idõ ben és tér ben kor lá toz hat ja
a lá to ga tást a te rü le ten.

– A te rü le ten jog sze rû gaz dál ko dást, mun ka vég zést
foly ta tók szá má ra – te vé keny sé gük el vég zé se ér de ké ben –
biz to sí ta ni kell a be lé pést.

3.2.8. Be mu ta tás, ok ta tás
– A te rü le ten ta lál ha tó tan ös vény fo lya ma tos kar ban -

tar tá sá val, fej lesz té sé vel biz to sí ta ni kell a kör nye zet tu da -
tos ne ve lés, ok ta tás, va la mint a ter mé szet vé del mi be mu ta -
tás cél ja i nak és igé nye i nek ér vé nye sü lé sét.
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Az oktatási és kulturális miniszter
3/2008. (II. 19.) OKM

rendelete

a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok
szakmai támogatásáról

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 7. pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel, va la mint az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A szak mai tá mo ga tás ban (a továb biak ban: tá mo ga -
tás) azon he lyi ön kor mány za tok ré sze sül het nek, ame lyek
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ mú ze u mo kat tar ta nak
fenn.

(2) A tá mo ga tás ra for dít ha tó összeg a költ ség ve té si tör -
vény 5. szá mú mel lék le té nek 7. pont já ban meg je lölt
összeg 32%-a.

2.  §

A tá mo ga tás az aláb bi fel ada tok ra igé nyel he tõ:
a) nagy sza bá sú – 10 mil lió fo rint nál na gyobb for rás -

igé nyû – ál lan dó ki ál lí tás elõ ké szí té se, lét re ho zá sa, tel jes
körû fel újí tá sa, il let ve kor sze rû sí té se, be le ért ve a roma
kul tú ra ér té ke it be mu ta tó ki ál lí tás rész ki ala kí tá sát, va la -
mint a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó több ide gen nyel ven elõ ál -
lí tott ka ta ló gu sok, il let ve ki ál lí tá si ve ze tõk, is mer te tõk
meg je len te té se (könyv, CD, DVD for má ban),

b) az ál lan dó ki ál lí tá sok hoz kap cso ló dó mû tárgy- és
biz ton ság vé del mi fej lesz tés,

c) re gi o ná lis je len tõ sé gû sza bad té ri nép raj zi gyûj te mé -
nyek komp lex szak mai meg újí tá sa.

3.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tás irán ti ké rel mét
2008. már ci us 31-ig jut tat ja el a Ma gyar Ál lam kincs tár
ille té kes Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá hoz (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság). Az Igaz ga tó ság az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B.  §-a (3) be kez dé sé nek
meg fele lõen meg vizs gál ja a tá mo ga tá si igé nye ket, és a
nem meg fe le lõ, hi á nyos igény ese té ben leg fel jebb 8 na pos
ha tár idõ ki tû zé sé vel hi ány pót lás ra szó lít ja fel a tá mo ga tás
igény lõ jét, majd leg ké sõbb 2008. áp ri lis 15-ig vé le mé nyé -

vel együtt to váb bít ja az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri -
um nak (a továb biak ban: OKM).

(2) A ké rel met a mel lék let sze rin ti adat la pon kell be -
nyúj ta ni.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell a kö vet ke zõ do ku men tu -
mo kat:

a) a ter ve zett fej lesz tés vár ha tó ered mé nye it (kö zös sé -
gi, köz mû ve lõ dé si és gaz da sá gi ha tá so kat be mu ta tó ha tás -
ta nul mányt, mar ke ting ter vet),

b) fel ada tok ra és költ ség ne mek re le bon tott rész le tes
költ ség ve tést az ön rész fel tün te té sé vel, va la mint a pénz -
ügyi üte me zést, be le ért ve a mû köd te tés költ sé ge it is,

c) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló sa ját for rás be ter ve zé -
sét iga zo ló he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si ren de let
meg fe le lõ fe je ze té nek hi te les má so la tát,

d) a ki ál lí tás vég le ge sí tett és el fo ga dott szak mai for ga -
tó köny vét,

e) a ki ál lí tás lát vány ter vét,
f) a ki ál lí tás mû tárgy vé del mi szak vé le mé nyét,
g) a ki ál lí tás ve ze tõ jé nek, és mú ze um pe da gó gi ai fog -

lal koz ta tó fü ze té nek kéz ira tát,
h) épí té si mun ká val járó fej lesz té sek ese tén a jog erõs

épí té si en ge délyt és az érin tett in gat lan ra vo nat ko zó,
30 nap nál nem ré geb bi tu laj do ni la pot, va la mint a meg va -
ló sí tan dó épít mény lát vány ter vét,

i) a pá lyá zó alá írt nyi lat ko za tát
ia) a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku -

men tá ci ók helyt ál ló sá gá ról,
ib) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás ked -

vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás tár gya, a tá -
mo ga tás össze ge nyil vá nos ság ra hoz ha tó,

ic) a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok ról,
id) ar ról, hogy nin csen 60 na pon túli köz tar to zá sa,
ie) ar ról, hogy a meg va ló sí ta ni ter ve zett fel adat vo nat -

ko zá sá ban más pá lyá za ton részt vett-e, il let ve mi lyen más
ál la mi és egyéb tá mo ga tást vesz igény be,

if) ar ról, hogy a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá -
mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez hoz zá -
já rul,

ig) az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo -
ga tá sok ból ese dé kes, meg nem fi ze tett tar to zá sá ról,

ih) ar ról, hogy a tá mo ga tás cél ja te kin te té ben ren del ke -
zik-e adó le vo ná si jog gal,

ij) ar ról, hogy a 2.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada tok ra
nem nyert el tá mo ga tást az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram ja ke re té ben.

(4) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re, aki
a) a tá mo ga tás irán ti ké rel mé ben va lót lan vagy meg té -

vesz tõ ada to kat szol gál ta tott,
b) a pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ 5 év ben az ál lam ház tar -

tás bár mely al rend sze ré bõl fo lyó sí tott tá mo ga tást a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt cél tól rész ben vagy egész -
ben el té rõ cél ra hasz nál ta fel, vagy az zal nem szá molt el,
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c) nem tett ele get va la mely, az el bí rá lást érin tõ jog sza -
bá lyi kö te le zett sé gé nek.

(5) A tá mo ga tás fel té te le a tel jes fej lesz té si költ ség
10%-ának meg fe le lõ ön rész.

4.  §

(1) A tá mo ga tás ról az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
dönt.

(2) A bí rá lat so rán elõnyt él vez nek a komp lex mú ze u mi
fej lesz té sen ala pu ló pá lyá za tok, va la mint a kö te le zõ ön -
részt meg ha la dó ön kor mány za ti fi nan szí ro zás sal ter ve zett
fej lesz té sek.

(3) Az OKM a dön tést 2008. jú ni us 10-ig köz zé te szi a
Kul tu rá lis Köz löny ben, va la mint sa ját hon lap ján.

(4) Az OKM az adott pá lyá zat meg va ló sí tá sá ra vo nat -
ko zó, szak mai fel té te le ket rög zí tõ tá mo ga tá si szer zõ dést
köt a nyer tes he lyi ön kor mány za tok kal. Az OKM a szer zõ -
dé sek egy pél dá nyát – alá írás után – és a tá mo ga tás ban ré -
sze sí tett he lyi ön kor mány za tok, va la mint a ré szük re jó vá -
ha gyott tá mo ga tá si összeg jegy zé két leg ké sõbb 2008. jú -
ni us 30-ig utal vá nyo zás cél já ból meg kül di az Ön kor mány -
za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um nak.

5.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat gon dos ko dik ar ról, hogy a tá -
mo ga tást az e ren de let ben elõ írt cél ra és a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint hasz nál ják fel,
va la mint, hogy az adott in téz mény a köz pon ti tá mo ga tás -
hoz az ön résszel együtt – a tá mo ga tá si összeg nek a he lyi
ön kor mány zat költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá já ra tör té -
nõ meg ér ke zé sé tõl szá mí tott – nyolc ban ki na pon be lül
hoz zá fér hes sen.

(2) A he lyi ön kor mány zat nak gon dos kod nia kell a ka -
pott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el kü lö ní tett és nap ra kész
nyil ván tar tá sá ról, az el len õr zés re fel jo go sí tott szer vek

meg ke re sé sé re az el len õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges tá -
jé koz ta tás meg adá sá ról és a kért do ku men tu mok ren del ke -
zés re bo csá tá sá ról.

(3) A he lyi ön kor mány zat a ka pott tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sá ról a 2008. de cem ber 31-i ha tár nap já val, a min den ko ri
zár szám adás ke re té ben és an nak rend je sze rint kö te les el -
szá mol ni. A tá mo ga tás nak a 2008. de cem ber 31-én fel -
adat tal ter helt ma rad vá nyá val a 2009. jú ni us 30-ig kell el -
szá mol ni.

(4) A tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek és az el szá mo lás
sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tát az Igaz ga tó ság vég zi. Az
erre kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve ken túl me -
nõ en az OKM

a) a szak mai meg va ló su lást szak ér tõk út ján fo lya ma to -
san el len õriz he ti, és

b) vizs gál hat ja, hogy a tá mo ga tás a pá lyá zat ban meg -
ha tá ro zott és a pá lyá zó ál tal vál lalt cél ra ke rült-e fel hasz -
ná lás ra.

(5) A he lyi ön kor mány zat, ha a tá mo ga tás igény lé sé hez
va lót lan ada tot szol gál ta tott, vagy a tá mo ga tást nem a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben meg fo gal ma zott fel té te lek sze rint
hasz nál ta fel, úgy azt kö te les ha la dék ta la nul vissza fi zet ni a 
köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra. A vissza fi ze ten dõ tá mo ga -
tást a jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té -
kû ka mat ter he li a jog ta lan igény be vé tel nap já tól a vissza -
fi ze tés nap já ig.

6.  §

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

(2) 2008. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti a he lyi ön kor mány -
za tok ál tal fenn tar tott mú ze u mok szak mai tá mo ga tá sá ról
 szóló 6/2007. (II.13.) OKM ren de let.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Melléklet a 3/2008. (II. 19.) OKM rendelethez

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

Az in téz ményt fenn tar tó he lyi ön kor mány zat meg ne ve zé se, címe

Kérelem muzeális intézmény szakmai munkájának támogatására

Az in téz mény meg ne ve zé se A fej lesz tés tel jes költ sé ge (ezer Ft-ban)

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

......................................................................... Sa ját for rás mér té ke (ezer Ft-ban)

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

A cél fel adat meg ne ve zé se Egyéb kül sõ for rás (ezer Ft-ban)

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

......................................................................... Igé nyelt tá mo ga tás (ezer Ft-ban)

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

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

P. H.

Aláírás:

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

jegy zõ pol gár mes ter
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Az oktatási és kulturális miniszter
4/2008. (II. 19.) OKM

rendelete

a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének, 

döntési rendszerének, folyósításának 
és elszámolásának rendjérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 6. pont já ban, va la mint az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  §-ának (9) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va – az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter egyet ér té sé vel – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához
igényelhetõ kiegészítõ támogatás

1.  §

(1) A fenn tar tói tá mo ga tást a költ ség ve té si tör vény
5. szá mú mel lék le té nek 6. a) pont já ban meg ha tá ro zott,
nem ze ti sé gi nyel vû vagy nem ze ti sé gi két nyel vû is ko lá kat
fenn tar tó, il let ve csak szlo vén nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó is -
ko lá val ren del ke zõ he lyi, he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za -
tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, in téz mé nyi tár su lá sok
(a továb biak ban: he lyi ön kor mány zat), a köz ok ta tá si fel -
ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mé nyek, il let ve a köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek, mint gya kor ló is ko lák fenn tar tói (a továb biak ban
együtt: fenn tar tó) igé nyel he tik, akik a ne ve lé si-ok ta tá si
fel ada to kat el lá tó is ko la fenn tar tá sát be vé te li for rá sa ik hi á -
nya  miatt nem tud ják a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
fel té te lek nek meg fele lõen biz to sí ta ni.

(2) A tá mo ga tást igé nyel he tik a költ ség ve té si tör vény
5. szá mú mel lék le té nek 6. b) pont já ban meg ha tá ro zott,
1100 fõ la kos ság szám alat ti te le pü lé sen mû kö dõ nem ze ti -
sé gi nyel vû vagy nem ze ti sé gi két nyel vû ne ve lést biz to sí tó
óvo dák, il let ve nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó is ko lák fenn tar tói
is, ame lyek az óvo da, is ko la fenn tar tá sát be vé te li for rá sa ik
hi á nya  miatt nem tud ják a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
fel té te lek nek meg fele lõen biz to sí ta ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti fenn tar tói tá mo ga tás ki -
zá ró lag az in téz mény, to váb bá több cé lú kis tér sé gi tár su lás, 
va la mint in téz mé nyi tár su lás ese tén a ki sebb sé gi ne ve lést,
ok ta tást biz to sí tó szék hely te le pü lés in téz mé nye, il let ve a
tag in téz mé nye mû kö dé si fel ada ta i nak meg va ló sí tá sát
(sze mé lyi jut ta tá so kat és azok já ru lé ka it, az in téz mény
mû kö dé sét szol gá ló do lo gi ki adá so kat) szol gál ja. Az in -
téz mény költ ség ve té sé ben ter ve zett fel hal mo zá si ki adá -
sok ra a tá mo ga tás nem hasz nál ha tó fel. Az (1)–(2) be kez -
dés sze rin ti tá mo ga tás gyer me ken ként, ta nul ón ként csak
az egyik jog cí men igé nyel he tõ.

(4) Az (1)–(2) be kez dés alap ján tá mo ga tás ak kor igé -
nyel he tõ, ha az in téz mény ki sebb sé gi ne ve lést, ok ta tást
biz to sí tó fel adat-el lá tá si he lyén a prog ram ban részt vevõ
ta nu lók ará nya leg alább ki lenc ven szá za lék. 1100 fõ fö löt -
ti te le pü lé sen több ok ta tá si for ma ese tén csak a nem ze ti sé -
gi nyel vû vagy a nem ze ti sé gi két nyel vû ne ve lés ben-ok ta -
tás ban részt vevõ ta nu lók ará nyá ban nyer he tõ el tá mo ga -
tás. Óvo dák ese té ben to váb bi fel té tel, hogy a ki sebb sé gi
prog ram ban részt vevõ cso por tok ban az óvo dai ne ve lés
tel jes idõ tar ta má ban biz to sí tott le gyen a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a továb biak ban: köz ok -
ta tá si tör vény) 17.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
vég zett ség gel ren del ke zõ fõ ál lá sú óvo da pe da gó gus.

(5) A tá mo ga tás mér té ke az (1) be kez dés sze rin ti fel té te -
lek fenn ál lá sa ese tén:

a) a ket tõ vagy több is ko lát, és ezek kö zött egy vagy
több nem ze ti sé gi nyel vû vagy nem ze ti sé gi két nyel vû ok ta -
tást meg va ló sí tó is ko lák fenn tar tó i nál az in téz mény – mû -
kö dé si be vé te lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken -
tett – tárgy évi költ ség ve té sé ben a köz pon ti költ ség ve té si
tá mo ga tás ará nyá nak leg fel jebb száz szá za lék ra tör té nõ ki -
egé szí té se,

b) az egy nem ze ti sé gi nyel vû vagy az egy nem ze ti sé gi
két nyel vû is ko lák fenn tar tó i nál az in téz mény – mû kö dé si
be vé te lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett –
tárgy évi költ ség ve té sé ben a köz pon ti költ ség ve té si tá mo -
ga tás ará nyá nak leg fel jebb ki lenc ven szá za lék ra tör té nõ
ki egé szí té se,

c) a szlo vén nyelv ok ta tó is ko lát fenn tar tó he lyi ön kor -
mány za tok nál az in téz mény – mû kö dé si be vé te lek kel és
fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett – tárgy évi költ ség -
ve té sé ben a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ará nyá nak
leg fel jebb nyolc van szá za lék ra tör té nõ ki egé szí té se,

de ön ál ló in téz mé nyen ként, il let ve tag in téz mé nyen ként
leg fel jebb 30 mil lió fo rint.

(6) A tá mo ga tás mér té ke a (2) be kez dés sze rin ti fel té te -
lek fenn ál lá sa ese tén, ha az in téz mény – mû kö dé si be vé te -
lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett – költ ség -
ve té sé ben a köz pon ti tá mo ga tá sok ará nya nem éri el a hat -
van szá za lé kot, gyer me ken ként, ta nul ón ként leg fel jebb
45 ezer fo rint.

1220 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/26. szám



A kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, 
valamint a kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvek

beszerzésének térítése

2.  §

(1) A té rí tést a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le -
té nek 6. c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mé nyek fenn tar -
tói igé nyel he tik a nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, a ki sebb -
sé gi nép is me ret, va la mint a ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti
tan köny vek és mun ka fü ze tek be szer zé sé hez.

(2) A fenn tar tók a tan könyv jegy zé ken sze rep lõ nem ze -
ti sé gi nyelv és iro da lom, ki sebb sé gi nép is me re ti, il let ve ki -
sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny vek nek a be szer zé sé -
hez kér het nek tá mo ga tást. Igé nyel he tik to váb bá a tan -
könyv vé nyil vá ní tás, tan könyv tá mo ga tás, va la mint az is -
ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl  szóló 23/2004. (VIII. 27.)
OM ren de let 24.  §-ának (5) be kez dé se alap ján ki adott
nem ze ti sé gi tan köny vek be szer zé sé nek a tá mo ga tá sát, e
tan köny vek fo gyasz tói árát az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) köz le mény ben
(a továb biak ban: köz le mény) ál la pít ja meg. A tan köny ve -
ket – a mun ka tan köny vek és mun ka fü ze tek ki vé te lé vel –
az el kö vet ke zen dõ há rom év ta nu ló lét szá má nak ala ku lá sát 
figye lembe véve, azon ban az érin tett ta nu ló lét szá mot leg -
fel jebb tíz szá za lék kal, vagy öt da rab bal meg ha la dó pél -
dány szám ban le het meg ren del ni. A kö zép is ko lai tan köny -
vek bõl és szö veg gyûj te mé nyek bõl pe dig a tan könyv pi ac
rend jé rõl  szóló 2001. évi XXXVII. tör vény (a továb biak -
ban: tan könyv pi a ci tör vény) 8.  §-ának (8) be kez dé sé ben
fog lal tak ra te kin tet tel olyan pél dány szám ren del he tõ,
amely biz to sít ja a vég zõs ta nu lók érett sé gi vizs gá ra való
fel ké szü lé sét. E tan köny ve ket a tan könyv pi a ci tör vény
8/E.  §-ának ren del ke zé sei sze rint az is ko lai könyv tár ál lo -
má nyá ba kell ven ni, és köl csön zés út ján jut a ta nu lók hoz.
Tá mo ga tás ként e tan köny vek be szer zé si ára meg igé nyel -
he tõ.

(3) A tan köny ve ket leg alább há rom évig az is ko lai
könyv tár ál lo má nyá ban kell tar ta ni, azok be szer zé sé hez
ezen idõ alatt újabb té rí tés nem igé nyel he tõ. A nem ze ti sé gi 
ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj tott ki egé szí tõ tá mo -
ga tás igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak
rend jé rõl  szóló 13/2006. (III. 31.) OM ren de let 2.  §-ának
(2) be kez dé se és a nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel ada -
tok hoz nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek, dön té -
si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jé -
rõl  szóló 8/2007. (II. 15.) OKM ren de let 2.  §-ának (2) be -
kez dé se alap ján tel jes áron tá mo ga tott tan köny vek újabb
be szer zé sé hez csak ak kor igé nyel he tõ tá mo ga tás, ha a ta -
nu ló lét szám nö ve ke dé se ezt in do kol ja. A tá mo ga tás mér -
té ke eb ben az eset ben a lét szám nö ve ke dés  miatt szük sé ges 
tan köny vek be szer zé si ára.

(4) A mun ka tan köny ve ket és mun ka fü ze te ket a ta nu lók
a köz le mény ben meg ál la pí tott té rí té si dí jért meg vá sá rol -

ják. Mun ka tan köny vek nél és mun ka fü ze tek nél a tá mo ga -
tás mér té ke a 2008/2009. tan évi tan könyv jegy zé ken, il let -
ve a köz le mény ben sze rep lõ be szer zé si ár nak a köz le -
mény ben meg ál la pí tott té rí té si díj jal csök ken tett össze ge.
A tan könyv jegy zé ken je len leg nem sze rep lõ mun ka tan -
köny vek nél és mun ka fü ze tek nél a tá mo ga tás mér té ke a
köz le mény ben meg ha tá ro zott fo gyasz tói ár nak a té rí té si
díj jal csök ken tett össze ge.

Nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai 
szolgáltatások támogatása

3.  §

(1) A köz ok ta tá si tör vény 36.  §-a (5)–(6) be kez dé sé nek
figye lembe véte lével a tá mo ga tást a költ ség ve té si tör vény
5. szá mú mel lék le té nek 6. c) pont já ban meg ha tá ro zott in -
téz mé nyek fenn tar tói igé nyel he tik a ki sebb sé gi nyelv, ki -
sebb sé gi nyelv és iro da lom, ki sebb sé gi nép is me ret és a ki -
sebb sé gi nyel ven fo lyó ok ta tó-ne ve lõ mun ká val össze füg -
gés ben a köz ok ta tá si tör vény 36.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) és d) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada tok ra.

(2) A szol gál ta tást olyan pe da gó gi ai in té ze tek vé gez he -
tik, ame lye ket az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok
tar ta nak fenn, vagy az igény lés be nyúj tá sá ig az érin tett or -
szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat tal együtt mû kö dé si meg -
ál la po dást kö töt tek, il let ve ame lye ket az adott or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány zat ja va sol. E te vé keny sé get az adott
ki sebb sé gi ne ve lés ben, ok ta tás ban gya kor lat tal ren del ke -
zõ, az or szá gos szak ér tõi név jegy zé ken sze rep lõ, vagy az
or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat ál tal ja va solt szak em -
ber vé gez he ti.

(3) A tá mo ga tás mér té ke ma xi mum a szol gál ta tó ál tal
be nyúj tott ár aján lat össze ge, leg fel jebb a nem ze ti sé gi ne -
ve lés ben, ok ta tás ban részt vevõ ta nul ón ként 800 Ft, de in -
téz mé nyen ként mi ni mum 70 ezer fo rint és ma xi mum
200 ezer fo rint le het.

Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplõ
közoktatási feladatok támogatása

4.  §

(1) A tá mo ga tást a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel -
lék le té nek 6. d) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mé nyek
fenn tar tói ve he tik igény be a szom szé dos or szá gok kal kö -
tött ki sebb ség vé del mi meg ál la po dá sok alap ján mû kö dõ
ki sebb sé gi ve gyes bi zott sá gok te vé keny sé gé rõl és aján lá -
sa i ról  szóló 2175/2005. (VIII. 26.) Korm. ha tá ro zat ál tal
meg fo gal ma zott fel ada tok meg va ló sí tá sá hoz (ma -
gyar–hor vát vi szony lat ban a 2., ma gyar–ro mán vi szony -
lat ban a 6., il let ve ma gyar–szlo vén vi szony lat ban a 2. pon -
tok). A tá mo ga tás az ok ta tó-ne ve lõ mun ká hoz szük sé ges
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ele mi tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá ra (a cél sze rin ti mû kö -
dés nek nem meg fe le lõ, egész ség te len épü let ré szek át ala -
kí tá sa, re konst ruk ci ó ja, fû tés- és vi lá gí tás kor sze rû sí té se,
vi ze se dé sek, be ázá sok meg szün te té se stb.) igé nyel he tõ.
Tá mo ga tás csak rész le te sen ki dol go zott meg va ló sí tá si terv 
alap ján, a 2008-ban meg va ló su ló fel ada tok ra nyer he tõ el.
Kü lö nö sen in do kolt eset ben le het sé ges a kö te le zett ség vál -
la lás sal ter helt ma rad vány 2009. má jus 31-ig tör té nõ fel -
hasz ná lá sa, ezen összeg el szá mo lá sa a 2009. évi költ ség -
ve té si be szá mo ló val egy ide jû leg tör té nik. A fel adat meg -
va ló sí tá sa a dön tés kéz hez vé te lét köve tõen meg kezd he tõ.

(2) A fenn tar tó az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó
gon dos ság gal el jár va kö te les meg kö ve tel ni a tel je sí té sek
jó mi nõ ség ben tör té nõ át adá sát; to váb bá kö te les ér vé nye -
sí te ni a ren del ke zé sé re álló sza va tos sá gi és jót ál lá si jo go -
sít vá nya it, va la mint a szer zõ dé se it biz to sí tó mel lék kö te le -
zett sé ge it.

(3) Az e be kez dés sze rint igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té -
ke in téz mé nyen ként leg fel jebb 60 mil lió fo rint.

Anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatása

5.  §

(1) A tá mo ga tást a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel -
lék le té nek 6. d) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mé nyek
fenn tar tói ve he tik igény be az ál ta luk fenn tar tott nem ze ti -
sé gi is ko lák ta nu ló i nak anya or szá gi anya nyel vi prog ram -
ja i nak meg va ló sí tá sá hoz.

(2) A tá mo ga tás az anya or szág ban, anya or szá gi part ner -
in téz ménnyel, test vér is ko lá val kö tött meg ál la po dás alap -
ján meg va ló su ló anya nyel vi, nép is me re ti, mû vé sze ti, ha -
gyo mány õr zõ stb. tá bo rok uta zá si, szál lás- és ét ke zé si
költ sé ge i nek ki egé szí té sé re igé nyel he tõ. Az igény lés fel -
té te le, hogy a prog ra mon leg alább ti zen öt gyer mek ve gyen 
részt, és idõ tar ta ma leg alább hét na pos le gyen.

(3) A tá mo ga tás mér té ke ma xi mum a prog ram költ sé gé -
nek öt ven szá za lé ka, a prog ram ban részt ve võ ta nul ón ként
ma xi mum 10 ezer fo rint, de in téz mé nyen ként leg fel jebb
300 ezer fo rint le het.

A támogatások igénylése és folyósítása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si igé nyek be nyúj tá sá nak ha tár ide je
(pos tá ra adás és elekt ro ni kus igény lés dá tu ma): 2008. már -
ci us 20., a ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) A tá mo ga tás igény lé sét az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
64/B.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a he lyi ön kor mány za -
tok a Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga i nak
ille té kes me gyei/fõ vá ro si szer ve ze ti egy sé ge i hez (a továb -

biak ban: Igaz ga tó ság) nyújt hat ják be egy ere de ti és két
má so la ti pél dány ban, a nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói 
és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá -
si in téz mé nyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Tá -
mo ga tás ke ze lõ Igaz ga tó sá gá hoz (a továb biak ban: OKM
Tá mo ga tás ke ze lõ) nyújt hat ják be egy ere de ti és egy má so -
la ti pél dány ban. A bo rí té kon fel kell tün tet ni a „Ki egé szí tõ
tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz.” szö ve get. Az
(1) be kez dés ben fog lalt ha tár idõ ig a fenn tar tó az igény lé -
sét az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ hon lap ján ta lál ha tó elekt ro -
ni kus adat lap ki töl té sé vel on li ne is be nyújt hat ja az zal,
hogy a tá mo ga tá sok oda íté lé sé re a pa pír ala pon be nyúj tott
igény lés alap ján ke rül sor.

(3) Az igény lést az 1. szá mú mel lék let és a jog cím nek
meg fe le lõ adat lap ki töl té sé vel kell be nyúj ta ni úgy, hogy
az 1. szá mú mel lék le tet több in téz mény, il let ve jog cím
ese tén csak egy szer szük sé ges ki töl te ni. Az 1. szá mú mel -
lék let hez csa tol ni kell:

a) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé -
kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, va la mint hoz zá -
já ru lá sát ah hoz, hogy a tá mo ga tás fo lyó sí tó ja e nyi lat ko zat 
va ló ság tar tal má nak iga zo lá sát kér je az ál la mi, ön kor -
mány za ti adó ha tó ság tól és vám ha tó ság tól.

b) nyi lat ko za tot ar ról, hogy az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  § (7) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del -
ke zik.

(4) Az 1.  § (1)–(2) be kez dés sze rin ti fenn tar tói tá mo ga -
tás nál e ren de let 2. szá mú mel lék le té hez csa tol ni kell:

a) az érin tett óvo da, is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak a
ki sebb sé gi ne ve lés re, ok ta tás ra (ci gány ki sebb sé gi nyel vû
ne ve lés, ok ta tás ese tén a ci gány nyelv ok ta tá sá ra) vo nat -
ko zó ré szé nek fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát,

b) az igény lõ ön kor mány zat adott (ön ál ló an gaz dál ko -
dó) in téz mé nyé re vo nat ko zó 80. sz. Ön kor mány za ti költ -
ség ve té si je len tés ûr lap, rész ben ön ál ló in téz mé nyek (be le -
ért ve az ön ál ló több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, in téz mé nyi
tár su lá sok in téz mé nye it is) ese tén a 21–22-es, a ki adá so -
kat, be vé te le ket te vé keny sé gen ként rész le te zõ ûr la pok
fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát [2007. évi be szá mo ló
és 2008. évi költ ség ve té si (terv)in for má ció],

c) a nem ál la mi in téz mé nyek és a köz pon ti költ ség ve té -
si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén a
fenn tar tó ál tal el fo ga dott és hi te le sí tett 2007. évi költ ség -
ve té si be szá mo ló ada ta it és a 2008. évi költ ség ve té si terv
fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát. Az el fo ga dott 2007.
évi költ ség ve té si be szá mo ló fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má -
so la tát an nak el fo ga dá sát kö ve tõ 15 na pon be lül, de leg ké -
sõbb 2008. áp ri lis 20-áig meg kell kül de ni az OKM Tá mo -
ga tás ke ze lõ ré szé re,

d) nem or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti fenn tar tó
ese tén az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat aján lá sát.

(5) A 2.  § sze rin ti nem ze ti sé gi tan könyv tá mo ga tás nál e
ren de let 3. szá mú mel lék le té hez csa tol ni kell:

a) az érin tett is ko la anya nyelv és iro da lom, nép is me ret
és ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny vei, mun ka fü ze -
tei ren de lé sé nek a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát,
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b) e ren de let 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
ren de lés ese tén rész le tes in dok lást.

(6) A 3.  § sze rin ti tá mo ga tás nál e ren de let 4. szá mú mel -
lék le té hez csa tol ni kell:

a) a pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tás árajánlatkéré -
sének fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát, mely tar tal maz -
za a fel adat rész le tes le írá sát,

b) a szol gál ta tó ár aján la tá nak fenn tar tó ál tal hi te le sí tett
má so la tát,

c) a szol gál ta tó érin tett or szá gos ki sebb sé gi ön kor -
mány zat tal kö tött meg ál la po dá sá nak vagy ja vas la tá nak
fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát a szol gál ta tás biz to sí -
tá sá ra.

(7) A 4.  § sze rin ti tá mo ga tás nál e ren de let 5. szá mú mel -
lék le té hez csa tol ni kell:

a) a fel adat le írá sát,
b) rész le tes költ ség ve tést, mely té te le sen tar tal maz za a

pénz fel hasz ná lás üte me zé sét,
c) 30 nap nál nem ré geb bi tu laj do ni lap fenn tar tó ál tal

hi te le sí tett má so la tát a jel zett in gat lan ról,
d) az en ge dé lyek fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát,

amennyi ben szük sé ge sek,
e) az át vett, és egyéb sa ját for rás ról, amennyi ben van

ilyen, a fi nan szí ro zá si kö te le zett ség vál la ló nyilatkoza -
tokat,

f) amennyi ben a fel adat el lát ás 2009-re át hú zó dik, en -
nek rész le tes in do ko lá sát.

(8) Az 5.  § sze rin ti tá mo ga tás nál e ren de let 6. szá mú
mel lék le té hez csa tol ni kell:

a) a fel adat le írá sát,
b) rész le tes költ ség ve tést,
c) az anya or szá gi part ner in téz ménnyel kö tött meg ál la -

po dás fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát,
d) a szol gál ta tó ár aján la tá nak fenn tar tó ál tal hi te le sí tett

má so la tát,
e) A c)–d) pont ban meg je lölt meg ál la po dás és ár aján lat 

nem ze ti sé gi nyel ven írott do ku men tu ma i nak ma gyar nyel -
vû for dí tá sát.

(9) Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igé nyek egy ere de ti és
egy má so la ti pél dá nyát vé le mé nyé vel 2008. áp ri lis 20-áig
meg kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ nek.

(10) A tá mo ga tás ról a mi nisz ter, az ön kor mány za ti és
te rü let fej lesz té si mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter de le gált ja i ból álló
5 tagú bí rá ló bi zott ság 2008. jú ni us 15-éig tesz ja vas la tot a
mi nisz ter nek. A bí rá ló bi zott ság ba két ta got a mi nisz ter,
egy-egy ta got a töb bi tár ca ve ze tõ je je löl.

(11) A mi nisz ter 2008. jú ni us 30-áig dönt a tá mo ga tá sok 
oda íté lé sé rõl. A dön tés ered mé nyé rõl min den igény lõt le -
vél ben ér te sí te ni kell, il let ve azt a mi nisz té ri um hon lap ján
köz zé kell ten ni.

(12) Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: mi nisz té ri um) a tá mo ga tás ra jo go sult he lyi ön -
kor mány za ti fenn tar tók ról, il let ve több cé lú kis tér sé gi tár -
su lá sok ról a te le pü lés/tár su lás ne vé nek, KSH azo no sí tó já -

nak és a tá mo ga tás össze gé nek meg je lö lé sé vel 2008. jú li us 
4-éig ér te sí ti az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té ri u mot (a továb biak ban: ÖTM).

(13) A tan könyv tá mo ga tás negy ven szá za lé kát a fenn -
tar tók kö te le sek ha la dék ta la nul a ki adók ré szé re elõ leg -
ként át utal ni. A tan köny vek árát a tan köny vek le szál lí tá sa
után, a fenn tar tó vagy az in téz mény ne vé re ki ál lí tott szám -
la kéz hez vé te lét kö ve tõ har minc na pon be lül ki kell egyen -
lí te ni.

(14) A tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá ról a he lyi ön kor mány -
za tok ese té ben a költ ség ve té si tör vény IX. fe je zet 2. cím
(5. szá mú mel lék let 6. pont ja) alat ti for rás ter hé re a jú li us
havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben az ÖTM utal vá nyo zá sa
alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár in téz ke dik a (17) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott üte me zés sze rint.

(15) A tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá ról a nem ál la mi in téz -
mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ese tén a költ ség ve té si tör vény XX. fe -
je zet 11. cím 2. al cím 3. jog cím cso port 1. jog cím szám Hu -
mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa címû fe je -
ze ti ke ret ter hé re, a Ma gyar Ál lam kincs tá ron ke resz tül a
mi nisz té ri um in téz ke dik a (17) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott üte me zés figye lembe véte lével, a (16) be kez dés ben
meg ha tá ro zott do ku men tu mok meg kül dé sét kö ve tõ 20 na -
pon be lül.

(16) A nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor -
ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben az
uta lás to váb bi fel té te le, hogy a dön tés rõl  szóló ér te sí tés
kéz hez vé te lét kö ve tõ húsz na pon be lül a mi nisz té ri um ré -
szé re meg küld jék az aláb bi do ku men tu mo kat:

a) a fenn tar tó lé te zé sét iga zo ló, har minc nap nál nem ré -
geb bi bí ró sá gi be jegy zés vagy cég ki vo nat (a ki sebb sé gi
ön kor mány za tok nak és egy há zi fenn tar tók nak nem kell
meg kül de ni ük),

b) a fenn tar tó kép vi se lõ jé nek alá írá si cím pél dá nya,
c) azon na li be sze dé si meg bí zás.

(17) Az 1.  § sze rin ti tá mo ga tás ese tén a meg ítélt összeg
hat van szá za lé ka jú li us ban, a fenn ma ra dó összeg ezt köve -
tõen öt egyen lõ rész let ben, ha von ta, a 2–5.  § sze rin ti tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sa egy összeg ben, a jú li us havi – ön kor -
mány za tok ese té ben net tó – fi nan szí ro zás ke re té ben tör -
ténik.

Közös rendelkezések

7.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban a nem ál la mi in téz mé -
nyek fenn tar tó ja alatt a költ ség ve té si tör vény 31.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fenn tar tó kat kell ér te ni.

(2) A he lyi ön kor mány za tok igény lé sé vel kap cso lat ban
az Igaz ga tó ság az Áht. 64/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak meg fele lõen jár el.

(3) A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság, a
nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát
fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM Tá -
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mo ga tás ke ze lõ a fenn tar tók szá má ra a tá mo ga tás igény lé se 
so rán a hi á nyok pót lá sá ra és az eset le ges mó do sí tás ra egy -
sze ri nyolc na pos ha tár idõt ad. Ezt köve tõen nincs le he tõ -
ség hi ány pót lás ra.

(4) A tá mo ga tá sok ról a he lyi ön kor mány za tok a 2008.
évi költ ség ve tés rõl  szóló be szá mo ló juk ban a köz pon to sí -
tott elõ irány za tok el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon szá -
mol nak el. Az itt ki mu ta tott ada tok va ló di sá gát az egyes
ön kor mány za tok nál, il let ve in téz mé nyek nél meg fe le lõ
ana li ti kus nyil ván tar tá sok kal, szak mai do ku men tá ci ó val
kell alá tá masz ta ni.

(5) A tá mo ga tá sok el szá mo lá sa a nem ál la mi nem ön -
kor mány za ti in téz mé nyek és a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén a
fenn tar tók 2008. évi tá mo ga tá sa i ról tör té nõ el szá mo lá sa
ke re té ben, a kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá -
sa it tar tal ma zó adat la pon tör té nik. Az itt ki mu ta tott ada tok
va ló di sá gát az egyes fenn tar tók nál, il let ve in téz mé nyek nél 
a ta nu lók és a vizs gák azo no sí tá sá ra al kal mas ana li ti kus
nyil ván tar tá sok kal, szak mai do ku men tá ci ó val kell alá tá -
masz ta ni.

(6) A ren de let ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nek – az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ál tal vég zen dõ mo ni tor ing te vé -
keny ség hez szük sé ges – sze mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ
ada tot érin tõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gük van a tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sát kö ve tõ 3 év ben. Az adat szol gál ta tá si kö -
te le zett ség nek – az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ál tal meg ha tá -
ro zott mó don tör té nõ tel je sí té sé nek – el mu lasz tá sa a fo lyó -
sí tott tá mo ga tás vissza fi ze té si kö te le zett sé gét von ja maga
után. A tá mo ga tás cél já nak szak mai meg va ló su lá sát az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a hely szí nen is jo go sult el len õriz -
ni. Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ az adat szol gál ta tást és a
hely szí ni el len õr zést írás ban kez de mé nye zi.

(7) Az 1.  § (1)–(2) be kez dé sei alap ján igé nyelt tá mo ga -
tás ese tén az el szá mo lás hoz az is ko la pe da gó gi ai prog ram -
já nak a ki sebb sé gi ok ta tó-ne ve lõ mun ká ra vo nat ko zó fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló ér té ke lést kell mel lé kel ni,
me lyet vagy a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás igény -
be vé te lé vel, vagy az ott meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg -
fe le lõ szak em ber rel szük sé ges el vé gez tet ni.

(8) A 4.  § alap ján igény be vett tá mo ga tás ese tén az el szá -
mo lás hoz, amennyi ben ki adá sá ra vagy az át adás-át vé tel re
sor ke rült, csa tol ni szük sé ges a hasz ná lat ba vé te li en ge dély 
vagy mû sza ki át adás-át vé tel jegy zõ köny vé nek fenn tar tó
ál tal hi te le sí tett má so la tát.

(9) Az 5.  § alap ján igény be vett tá mo ga tás ese tén az el -
szá mo lás hoz szö ve ges be szá mo lót szük sé ges csa tol ni,
mely tar tal maz za a részt ve võk lét szá mát, a prog ram meg -
va ló su lá sá nak idõ pont ját, hely szí nét és hasz no su lá sá nak
ér té ke lé sét.

(10) A (7) be kez dés sze rin ti szak mai összeg zés nek, a
3.  § és az 5.  § sze rin ti tá mo ga tá sok ki fi ze té se i nek, a tan -
köny vi szám lá nak és az an nak tel je sí té sét iga zo ló bi zony -
lat nak, va la mint a (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott be szá -
mo ló nak fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la ta it az el ké szül -
tü ket, il let ve tel je sí té sü ket kö ve tõ har minc na pon be lül, de

leg ké sõbb 2009. feb ru ár 15-ig a fenn tar tó nak az OKM Tá -
mo ga tás ke ze lõ ré szé re, és ez zel egy idõ ben e do ku men tu -
mok fenn tar tó ál tal hi te le sí tett egy má so la ti pél dá nyát az
Igaz ga tó ság ré szé re meg kell kül de nie. A pá lyá zót, aki a
fen ti kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az érin tett jog cím
2009. évi igény lé sé bõl ki kell zár ni.

(11) Az Áht. 64/B.  § (1) és (2) be kez dé se sze rint ha a tá -
mo ga tást vagy an nak egy ré szét a fenn tar tó ön kor mány zat
jog ta la nul vet te igény be, azt nem a meg je lölt fel adat ra
hasz nál ta fel, il let ve a jog sza bály ban rög zí tett arányt meg -
ha la dó mér té kû tá mo ga tást vett igény be, vagy a tá mo ga tás
igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, ak kor az OKM
Tá mo ga tás ke ze lõ egy ide jû ér te sí té se mel lett

a) év köz ben az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM-nél ha -
la dék ta la nul kö te les le mon da ni a jog ta la nul igény be vett
összeg rõl, mely eset ben a már át utalt összeg vissza vo nás ra
ke rül a kö vet ke zõ havi (de még tárgy évi) net tó sí tás ban, és a
le mon dás nak meg fele lõen mó do sí tás ra ke rül az elõ irány zat,

b) év végi el szá mo lás ese tén be fi ze tés sel tör té nik a
több let igény be vé tel el szá mo lá sa.

(12) Ha a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét a nem ál la -
mi fenn tar tó, il let ve a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta -
tá si in téz mény jog ta la nul vet te igény be, azt nem a meg je -
lölt fel adat ra hasz nál ta fel, il let ve a jog sza bály ban rög zí -
tett arányt meg ha la dó mér té kû tá mo ga tást vett igény be,
vagy a tá mo ga tás igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta -
tott, kö te les a köz ok ta tá si tör vény vég re haj tá sá ról ren del -
ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let nek a nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tók ál la mi hoz zá já ru lá sá nak és tá mo ga tá -
sá nak el szá mo lá sá ra, el len õr zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé -
se it al kal maz ni.

(13) A tá mo ga tá so kat – a 4.  § (1) be kez dé se sze rint en -
ge dé lye zett át hú zó dó kö te le zett ség vál la lás sal ter helt ma -
rad vány ki vé te lé vel – 2008. de cem ber 31-ig le het fel hasz -
nál ni. A tá mo ga tás ma rad vány össze gét leg ké sõbb a be -
szá mo ló be nyúj tá sát kö ve tõ 15. na pig a köz pon ti költ ség -
ve tés be vissza kell fi zet ni. Az 1–5.  § sze rint kü lön bö zõ
jog cí men el nyert tá mo ga tá sok az el szá mo lás nál nem von -
ha tók össze.

Záró rendelkezések

8.  §

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

(2) A nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj -
tott ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá nak és
el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 8/2007. (II. 15.) OKM ren -
de let, va la mint az esély egyen lõ sé get, fel zár kóz ta tást se gí -
tõ tá mo ga tá sok igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo -
lá sá nak rend jé rõl  szóló 12/2007. (III. 14.) OKM ren de let
9.  §-ának (2) be kez dé se 2008. jú li us 1. nap ján ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. számú melléklet a 4/2008. (II. 19.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye: Fenn tar tó neve:
Címe: Pol gár mes ter/kép vi se lõ neve:
La kos ság szám1: KSH kód: A fenn tar tott is ko lák szá ma2:
Adó szá ma: Bank: Szám la szám:
Kap cso lat tar tó neve: e-ma il címe: te le fon szá ma:

Nem ál la mi in téz mény fenn tar tók ra, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re
vo nat ko zó to váb bi ada tok:
PIR törzs szám:
ÁHT azo no sí tó:
Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat szá ma vagy a cég bí ró sá gi vég zés szá ma)3:

A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb sé gi ne ve lést, ok ta tást meg va ló sí tó óvo dá ra/is ko lá ra4 vo nat ko zó ada tok:

Az in téz mény neve:
Ok ta tá si for ma4: Érin tett ki sebb ség:
OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:
Az igény lés jog cí mei5

Fenn tar tói tá mo ga tás
1.  §

Tan könyv-tá mo ga tás
2.  §

Pe da gó gi ai-szak mai 
szol gál ta tás

3.  §

Ki sebb sé gi ve gyes bi zott sá gi 
aján lá sok ban sze rep lõ 
köz ok ta tá si fel ada tok

4.  §

Anya or szá gi 
kap cso lat tar tás

5.  §

Az in téz mény neve:
Ok ta tá si for ma4: Érin tett ki sebb ség:
OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:
Az igény lés jog cí mei5

Fenn tar tói tá mo ga tás
1.  §

Tan könyv-tá mo ga tás
2.  §

Pe da gó gi ai-szak mai 
szol gál ta tás

3.  §

Ki sebb sé gi ve gyes bi zott sá gi
aján lá sok ban sze rep lõ 
köz ok ta tá si fel ada tok

4.  §

Anya or szá gi 
kap cso lat tar tás

5.  §

Az in téz mény neve:
Ok ta tá si for ma4: Érin tett ki sebb ség:
OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:
Az igény lés jog cí mei5

Fenn tar tói tá mo ga tás
1.  §

Tan könyv-tá mo ga tás
2.  §

Pe da gó gi ai-szak mai 
szol gál ta tás

3.  §

Ki sebb sé gi ve gyes bi zott sá gi 
aján lá sok ban sze rep lõ 
köz ok ta tá si fel ada tok

4.  §

Anya or szá gi 
kap cso lat tar tás

5.  §

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

P. H.

............................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

1 2007. ja nu ár 1-jei ál la pot. Csak a he lyi ön kor mány za ti fenn tar tó töl ti ki.
2 A fenn tar tó ál tal fenn tar tott ön ál ló is ko lák szá ma mind össze sen.
3 Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok nak és az egy há zi fenn tar tók nak nem kell ki töl te ni ük.
4 A nem ze ti sé gi anya nyel vû, nem ze ti sé gi két nyel vû, nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó, il let ve ci gány ki sebb sé gi ok ta tást biz to sí tó is ko la. Több in téz mény egy ség

vagy ok ta tá si for ma ese tén mind egyi ket fel kell so rol ni!
5 Azon jog cí mek ro va tá ban kell X-et he lyez ni, amely te kin te té ben a fenn tar tó igény lést nyújt be.
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Be kül den dõ 1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban pos tai úton:

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:

a) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé kes sé vált meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, va la mint hoz zá já ru lá -
sát ah hoz, hogy a tá mo ga tás fo lyó sí tó ja e nyi lat ko zat va ló ság tar tal má nak iga zo lá sát kér je az ál la mi, ön kor mány za ti adó -
ha tó ság tól és vám ha tó ság tól;

b) nyi lat ko za tot ar ról, hogy ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik.

Bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén. Az adat lap el ér he tõ:
http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

2. számú melléklet a 4/2008. (II. 19.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez

A fenn tar tó neve: ..........................................................................................................................................................
Az in téz mény neve: ......................................................................................................................................................

Sor szám1

Meg ne ve zés 2007. évi tény 2008. évi terv
2007 2008

61 (52) 64 (55) Fel hal mo zá si ki adá sok (E Ft)

67 (57) 70 (60) Ki adá sok mind össze sen (E Ft)

69 (59) 72 (62) Egyéb sa ját be vé tel (ÁFA nél kül) (E Ft)

A köz ok ta tá si célú nor ma tív hoz zá já ru lás és ki egé szí tõ 
tá mo ga tá sok (Ft)2

Óvo dai cso por tok szá ma

Ki sebb sé gi prog ram sze rint mû kö dõ óvo dai cso por tok szá ma

Is ko lai ta nu ló cso por tok szá ma

Ki sebb sé gi prog ram sze rint mû kö dõ is ko lai ta nu ló cso por tok szá ma

Az óvo dai ne ve lés ben részt ve võ gyer me kek szá ma5

Az is ko lai ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók szá ma3

A ki sebb sé gi óvo dai ne ve lé si prog ram ban részt ve võ gyer me kek
szá ma4

A nyelv ok ta tó ki sebb sé gi ok ta tá si prog ram ban részt ve võ is ko lai
ta nu lók szá ma5

Az anya nyel vû, két nyel vû ki sebb sé gi ok ta tá si prog ram ban részt 
ve võ is ko lai ta nu lók szá ma5

Nem ze ti sé gi óvó nõ vég zett ség gel ren del ke zõ fõ ál lá sú 
óvo da pe da gó gu sok szá ma6

1 He lyi ön kor mány za ti fenn tar tók ese tén a 80. sz. Ön kor mány za ti költ ség ve té si je len tés ûr lap, köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén pe dig az elõ irány za tok -
kal és azok tel je sí té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tás ra szol gá ló 98. sz. Köz pon ti költ ség ve té si je len tés ûr lap meg fe le lõ sor szá mai. (Zá ró jel ben a 98. sz. adat -
lap sor szá mai.) Nem ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szer vek nél a szak fel adat szint jén el kü lö ní tett be vé te lek és ki adá sok meg je le ní té sét kér jük! A nem ál la -
mi fenn tar tók ese té ben az el fo ga dott 2007. évi költ ség ve té si be szá mo ló és a 2008. évi költ ség ve té si terv ada tai alap ján töl ten dõ ki.

2 Az in téz mé nyi fel adat mu ta tók alap ján a költ ség ve té si tör vény 31.  § (3) be kez dé se, il let ve a 3. és 8. sz. mel lék le tei sze rin ti, a fenn tar tó ré szé re biz to sí tott
(több is ko la ese tén az érin tett in téz mény ta nu ló lét szá ma alap ján szá mí tott) tá mo ga tá sok mind össze sen.

3 2007-ben a 2007/2008. tan évi nyi tó lét szá ma dat, 2008-ban a 2008/2009. tan év re be csült lét szá ma dat, a nem ál la mi fenn tar tó ese té ben a feb ru á ri lét -
számadat. Egy sé ges in téz mény (óvo da, is ko la, kö zép is ko la) vagy több ok ta tá si for ma (nyelv ok ta tó, két nyel vû) ese tén in téz mény tí pu son ként, ok ta tá si for mán -
ként kell meg ad ni az ada to kat.

4 Egy sé ges in téz mény (óvo da, is ko la, kö zép is ko la) vagy több ok ta tá si for ma (nyelv ok ta tó, két nyel vû) ese tén in téz mény tí pu son ként, ok ta tá si for mán ként
kell meg ad ni az ada to kat.

5 Egy in téz mény ben ta nu ló nem ze ti sé gi anya nyel vû és két nyel vû, il let ve nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó ok ta tá si for má ban ta nu lók szá mát kell meg ad ni.
6 Csak az óvo dai pá lyá za tok ese té ben kell ki töl te ni!
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Az in téz mény fenn tar tó fel adat el lát ását be fo lyá so ló egyéb kö rül mény le írá sa: ...........................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

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

P. H.

............................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a) az érin tett óvo da, is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak a ki sebb sé gi ne ve lés re, ok ta tás ra (ci gány ki sebb sé gi nyel vû ne -

ve lés, ok ta tás ese tén a ci gány nyel vû ne ve lés re, il let ve nyelv ok ta tás ra) vo nat ko zó ré szé nek fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má -
so la tát,

b) az igény lõ ön kor mány zat adott in téz mé nyé re vo nat ko zó 80. sz. Ön kor mány za ti költ ség ve té si je len tés ûr lap, rész -
ben ön ál ló in téz mé nyek (be le ért ve a ön ál ló több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, in téz mé nyi tár su lá sok in téz mé nye it is) ese tén
a 21–22-es, a ki adá so kat, be vé te le ket te vé keny sé gen ként rész le te zõ ûr la pok fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát [2007.
évi be szá mo ló és 2008. évi költ ség ve té si (terv)in for má ció],

c) a nem ál la mi in téz mé nyek és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén a fenn -
tar tó ál tal el fo ga dott és hi te le sí tett 2007. évi költ ség ve té si be szá mo ló ada ta it és a 2008. évi költ ség ve té si terv fenn tar tó
ál tal hi te le sí tett má so la tát. Az el fo ga dott 2007. évi költ ség ve té si be szá mo ló fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát an nak
el fo ga dá sát kö ve tõ 15 na pon be lül, de leg ké sõbb 2008. áp ri lis 20-áig meg kell kül de ni az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
 részére,

d) nem or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat aján lá sát.

Be kül den dõ 1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga i nak ille té kes me gyei/fõ vá ro si

szer ve ze ti egy sé ge i hez,
b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM

 Támogatáskezelõ Pá lyá zat ke ze lé si Ön ál ló Osz tá lya ré szé re, cím: 1055 Bu da pest, Bi ha ri Já nos u. 5.

Bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén. Az adat lap el ér he tõ:
http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

3. számú melléklet a 4/2008. (II. 19.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhetõ támogatáshoz

A fenn tar tó neve: ...........................................................................................................................................................
Az in téz mény neve: .......................................................................................................................................................

A tan könyv 
ki adói kód ja

A tan könyv címe Be so ro lá sa1

A tan könyv igényt 
meg ala po zó 

tanu lók szá ma
(fõ)

Meg ren delt 
pél dány szám

(db)

Ára2

(Ft)

Ta nu ló ál tal 
fi ze ten dõ 
té rí té si díj3

(Ft)

Tá mo ga tás4

(Ft)
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A tan könyv 
ki adói kód ja

A tan könyv címe Be so ro lá sa1

A tan könyv igényt 
meg ala po zó 

tanu lók szá ma
(fõ)

Meg ren delt 
pél dány szám

(db)

Ára2

(Ft)

Ta nu ló ál tal 
fi ze ten dõ 
té rí té si díj3

(Ft)

Tá mo ga tás4

(Ft)

Igé nyelt tá mo ga tás mind össze sen:

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

P. H.

.........................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a) az érin tett is ko la anya nyelv és iro da lom, nép is me ret és ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny vei, mun ka fü ze tei

ren de lé sé nek a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát,
b) a ren de let 2.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren de lés ese tén a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett rész le tes in dok lást.

Be kül den dõ 1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga i nak ille té kes me gyei/fõ vá ro si

szer ve ze ti egy sé ge i hez,
b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM

 Támogatáskezelõ Pá lyá zat ke ze lé si Ön ál ló Osz tá lya ré szé re, cím: 1055 Bu da pest, Bi ha ri Já nos u. 5.
Bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén. Az adat lap el ér he tõ:
http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

1 Tan könyv, mun ka tan könyv vagy mun ka fü zet.
2 A tan könyv jegy zé ken vagy mi nisz te ri köz le mény ben köz zé tett fo gyasz tói ár.
3 Tan könyv ese tén 0 Ft, mun ka tan könyv és mun ka fü zet ese tén a mi nisz te ri köz le mény ben sze rep lõ ta nu lói ár.
4 A fo gyasz tói ár és a ta nu lói ár kü lön bö ze te szo roz va a meg ren delt pél dány szám mal.
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4. számú melléklet a 4/2008. (II. 19.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ

pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához

A fenn tar tó neve: ..........................................................................................................................................................
Az in téz mény neve: ......................................................................................................................................................

A tá mo ga tást meg ala po zó ki sebb sé gi ta nu lók szá ma1: ........... fõ

Fel adat meg ne ve zé se Szol gál ta tó neve
Szol gál ta tó ár aján la ta

(Ft)

Kért tá mo ga tás 
össze ge

(Ft)

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

P. H.

..............................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell
a) a pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tás ár aján lat ké rés ének fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát, mely tar tal maz za a fel -

adat rész le tes le írá sát,
b) a szol gál ta tó érin tett or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat tal kö tött meg ál la po dá sá nak vagy ja vas la tá nak fenn tar tó

ál tal hi te le sí tett má so la tát a szol gál ta tás biz to sí tá sá ra,
c) a szol gál ta tó ár aján la tá nak fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát.

Be kül den dõ 1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban pos tai úton:

a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga i nak ille té kes me gyei/fõ vá ro si
szer ve ze ti egy sé ge i hez,

b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM
 Támogatáskezelõ Pá lyá zat ke ze lé si Ön ál ló Osz tá lya ré szé re, cím: 1055 Bu da pest, Bi ha ri Já nos u. 5.

Bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén Az adat lap el ér he tõ:
http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

1 A nor ma tív tá mo ga tás igény lé sé re be nyúj tott lét szá ma dat, a nem ál la mi fenn tar tó ese té ben a feb ru á ri lét szá ma dat.
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5. számú melléklet a 4/2008. (II. 19.) OKM rendelethez

ADATLAP
a kisebbségi vegyes bizottsági ajánlásokban szereplõ közoktatási feladatok támogatáshoz

A fenn tar tó neve: ..........................................................................................................................................................
Az in téz mény neve: ......................................................................................................................................................

A fel adat rö vid le írá sa:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Tel jes költ ség igé nye: .................................................................................................... Ft
Sa ját for rás össze ge: ................................................................................................... Ft
Más for rás ból igé nyelt tá mo ga tás (igény lés he lye, össze ge): ....................................... Ft

............................................................................................................................................................................................
A kért tá mo ga tás össze ge: .......................................... Ft

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

P. H.

.......................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell
a) a fel adat le írá sát,
b) rész le tes költ ség ve tést, mely té te le sen tar tal maz za a pénz fel hasz ná lás üte me zé sét,
c) a tu laj do ni lap fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát a jel zett in gat lan ról,
d) az en ge dé lyek fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát, amennyi ben szük sé ge sek,
e) az át vett, sa ját for rás ról, amennyi ben van ilyen, a fi nan szí ro zá si kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za to kat,
f) amennyi ben a fel adat el lát ás 2009-re át hú zó dik, en nek rész le tes in do ko lá sát.

Be kül den dõ 1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban pos tai úton:

a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga i nak ille té kes me gyei/fõ vá ro si
szer ve ze ti egy sé ge i hez,

b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM
 Támogatáskezelõ Pá lyá zat ke ze lé si Ön ál ló Osz tá lya ré szé re, cím: 1055 Bu da pest, Bi ha ri Já nos u. 5.

Bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén Az adat lap el ér he tõ:
http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les
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6. számú melléklet a 4/2008. (II. 19.) OKM rendelethez

ADATLAP
anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatásához

A fenn tar tó neve: ..........................................................................................................................................................
Az in téz mény neve: ......................................................................................................................................................

A prog ram ban részt ve võ ta nu lók szá ma: ........... fõ.
A prog ram meg va ló sí tá sá nak idõ pont ja: .................-tól .....................-ig.

Fel adat meg ne ve zé se Szol gál ta tó neve Szol gál ta tó ár aján la ta (Ft)

Uta zás

Szál lás

Ét ke zés

A prog ram be ke rü lé si költ sé ge: ..................................
Sa ját for rás össze ge: ...................................................
Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge: ..................................

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

P. H.

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

fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell
a) a fel adat le írá sát,
b) rész le tes költ ség ve tést,
c) az anya or szá gi part ner in téz ménnyel kö tött meg ál la po dás fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát,
d) a szol gál ta tó ár aján la tá nak fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát,
e) a c)–d) pont ban meg je lölt meg ál la po dás és ár aján lat nem ze ti sé gi nyel ven írott do ku men tu ma i nak ma gyar nyel vû

for dí tá sát.

Be kül den dõ 1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban pos tai úton:

a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga i nak ille té kes me gyei/fõ vá ro si
szer ve ze ti egy sé ge i hez,

b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a gya kor ló is ko lát fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM
 Támogatáskezelõ Pá lyá zat ke ze lé si Ön ál ló Osz tá lya ré szé re, cím: 1055 Bu da pest, Bi ha ri Já nos u. 5.

Bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén Az adat lap el ér he tõ:
http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1006/2008. (II. 19.) Korm.

határozata

a Kormány ügyrendjérõl  szóló
1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kor mány ügy rend jé rõl  szóló 1088/1994. (IX. 20.)
Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: H.) 4. pont já ban az
„a kor mány za ti mun ka össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél -
kü li mi nisz ter (a továb biak ban: tár ca nél kü li mi nisz ter)”
szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter” szö veg, a „tár ca nél kü li mi nisz ter in téz ke dik”
szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszter in téz ke dik” szö veg lép.

2. A H. 4. pont já ban az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
 vezetõ mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel,” szö veg rész, az „is”
szö veg rész, va la mint az „– a tár ca nél kü li mi nisz ter elõ ter -
jesz tése alap ján –” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

3. A H. a kö vet ke zõ új 11/A. pont tal egé szül ki:
„11/A. Az elõ ter jesz tésnek tar tal maz nia kell a tár sa dal -

mi és ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kel, szak mai tes tü le tek -
kel, ön kor mány za ti szö vet sé gek kel, va la mint egyéb nem-
 kormányzati szer ve ze tek kel és szö vet sé gek kel (a továb -
biak ban: tár sa dal mi part ne rek) az elõ ter jesz téssel kap cso -
lat ban foly ta tan dó egyez te té sek me net rend jét, il let ve a
 lefolytatott egyez te té sek ered mé nyét, kü lö nös te kin tet tel
a tár sa dal mi part ne rek kel fenn ma radt vi tás kér dé sek re.”

4. A H. 16. pont já ban a „kü lön ha tás vizs gá la ti lap
 segítségével a vár ha tó gaz da sá gi, költ ség ve té si és tár sa -
dal mi ha tá so kat,” szö veg rész he lyé be az „a vár ha tó gaz da -
sá gi, költ ség ve té si és tár sa dal mi ha tá so kat, a tár sa dal mi
part ne rek kel foly ta tott egyez te tés ered mé nyét,” szö veg
lép.

5. A H. 18. pont a) al pont já ban az „a tár ca nél kü li mi -
nisz ter,” szö veg rész, 18. pont d) al pont já ban az „a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal Kor mány tit kár sá gá nak (a továb biak ban:
Kor mány tit kár ság), to váb bá egy ide jû leg” szö veg rész
 hatályát vesz ti.

6. A H. 18. pont a) al pont já ban az „a jogi, szak mai és
pénz ügyi fel té te lek meg lé té nek” szö veg rész he lyé be az
„a jogi, szak mai és pénz ügyi fel té te lek meg lé té nek, a tár -
sa dal mi part ne rek kel tör té nõ egyez te tés me net rend je meg -
fe le lõ sé gé nek” szö veg, 18. pont d) al pont já ban az „a Kor -

mány tit kár ság ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal” szö veg lép.

7. A H. 19. pont a) al pont já ban az „(a Kor mány tit kár -
ság ve ze tõ jé nek), a tár ca nél kü li mi nisz ter nek,” szö veg -
rész he lyé be az „ , a pénz ügy mi nisz ter nek, az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter nek,” szö veg, 19. pont já ban az „az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter nek, va la mint a kül -
ügy mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „a kül ügy mi nisz -
ter nek” szö veg lép.

8. A H. 31. pont já ban az „a tár ca nél kü li mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszter” szö veg lép.

9. A H. 37. pont já ban a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal jogi
és ko or di ná ci ós szak ál lam tit ká ra (a továb biak ban: jogi
és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár)” szö veg rész he lyé be a
„Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg lép.

10. A H. 37. pont já ban az „a Kor mány tit kár ság gal
össze han gol tan” szö veg rész, va la mint 37. pont má so dik
mon da ta ha tá lyát vesz ti.

11. A H. 39/A. pont já ban az „a tár ca nél kü li mi nisz ter
ko or di ná ci ó já val” szö veg rész he lyé be az „a Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ko or di ná ci ó já val” szö veg
lép.

12. A H. 39/A. pont já ban ha tá lyát vesz ti az „a tár ca nél -
kü li mi nisz ter rel,” szö veg rész.

13. A H. 47. pont já ban az „a tár ca nél kü li mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter” szö veg lép.

14. A H. 48. pont já ban az „a tár ca nél kü li mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter” szö veg lép.

15. A H. 49. pont já ban az „a tár ca nél kü li mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter” szö veg lép.

16. A H. 50. pont já ban a „tár ca nél kü li mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszter” szö veg lép.

17. A H. 50. pont já ban ha tá lyát vesz ti az „ , a Kor mány -
tit kár ság ve ze tõ je, va la mint a jogi és ko or di ná ci ós szak -
államtitkár” szö veg rész, va la mint az „a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal nak a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 által ki je lölt szak ál lam tit ká ra és” szö veg rész.
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18. A H. 51. pont já ban az „a tár ca nél kü li mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter” szö veg lép.

19. A H. 56. pont já ban az „a jogi és ko or di ná ci ós szak -
ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatal jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg, az „a
tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg lép.

20. A H. 59. pont já ban az „– a tár ca nél kü li mi nisz ter
ja vas la ta i nak és az ál lam tit ká ri ér te kez let ál lás fog la lá sa i -
nak figye lembe véte lével – a Kor mány tit kár ság ké szí ti el,
és azt a tár ca nél kü li mi nisz ter nek  való be mu ta tást köve -
tõen, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter jó vá ha -
gyá sa után” szö veg rész he lyé be az „– az ál lam tit ká ri ér te -
kez let ál lás fog la lá sa i nak figye lembe véte lével – a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg lép.

21. A H. 61. pont b)–c) al pont ja ha tá lyát vesz ti.

22. A H. 71. pont já ban az „az Ál lam tit kár” szö veg rész
he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal jogi és közigazga -
tási ál lam tit ká ra” szö veg lép.

23. A H. 73. pont já ban az „a Kor mány tit kár ság – a jogi
és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár ral, va la mint az elõ ter jesz -
tõ vel együtt mû köd ve – vég le ge sí ti, és a tár ca nél kü li
 miniszter lát ta mo zá sát köve tõen,” szö veg rész he lyé be az
„a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit -
ká ra vég le ge sí ti, és azt” szö veg lép.

24. A H. 74. pont já ban az „a tár ca nél kü li mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter ál tal ki je lölt sze mély” szö veg lép.

25. A H. 75. pont já ban az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter nek a tár ca nél kü li mi nisz ter lát ta mo zá sát
kö ve tõ” szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt 
ve ze tõ mi nisz ter” szö veg, az „a Kor mány tit kár ság hoz”
szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal hoz”
szö veg lép.

26. A H. 81. pont já ban a „ke ze lé sé rõl és õr zé sé rõl
a Kor mány tit kár ság, a Kor mány dön té se i nek nyil ván tar tá -
sá ról a tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ke -
ze lé sé rõl és õr zé sé rõl, va la mint a Kor mány dön té se i nek
nyil ván tar tá sá ról a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg lép.

27. A H. 83. pont já ban az „– az ülést kö ve tõ öt na pon
be lül – a Kor mány tit kár ság” szö veg rész he lyé be az „– az
ülést kö ve tõ egy mun ka na pon be lül – a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg lép.

28. A H. 85. pont já ban az „– a tár ca nél kü li mi nisz ter
lát ta mo zá sát köve tõen –” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

29. A H. 88. pont já ban az „a Kor mány tit kár ság” szö -
veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg
lép.

30. A H. 90. pont já ban az „a Kor mány tit kár sá gon” szö -
veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban” szö veg 
lép.

31. A H. 91. pont já ban a „tár ca nél kü li mi nisz ter” szö -
veg ré szek he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszter” szö ve gek lép nek.

32. A H. 99. pont já ban az „a Kor mány tit kár ság” szö -
veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg
lép.

33. A Kor mány ka bi net rõl  szóló 1044/2007. (VII. 1.)
Korm. ha tá ro zat 3. pont d) al pont já ban az „a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal ki je lölt sze mély” szö -
veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze -
tõ ál lam tit kár” szö veg, 7. pont já ban a „Mi nisz ter el nö ki
 Hivatalt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal” szö veg, a „tesz ja vas la tot an nak na pi -
rend jé re” szö veg rész he lyé be az „an nak na pi rend jét a
 miniszterelnök ál la pít ja meg” szö veg lép, va la mint 3. pont
e) al pont já ban ha tá lyát vesz ti az „a kor mány za ti igaz ga tás
össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter,” szö veg -
rész, to váb bá a 7. pont má so dik mon da ta.

34. A Kor mány ka bi net je i rõl  szóló 1068/2006.
(VII. 13.) Korm. ha tá ro zat 1. pont b) al pont já ban ha tá lyát
vesz ti az „ , a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért
 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész, va la mint
3. pont b) al pont já ban az „ , a kor mány za ti igaz ga tás össze -
han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész.

35. E ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, és az
azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1007/2008. (II. 19.) Korm.

határozata

a közigazgatási informatikáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kor mány a köz igaz ga tá si in for ma ti ka or szá gos
szin tû fej lesz té sé vel és mû köd te té sé vel kap cso la tos egy -
séges kor mány za ti te vé keny ség irá nyí tá sá ra – két éves idõ -
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tar tam ra – Baja Fe renc ál lam tit kár urat kor mány biz tos sá
ne ve zi ki.

2. A kor mány biz tos
a) fel adat kör ében elõ ter jesz téseket ké szít a Kor mány

ré szé re,
b) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si in for ma ti ká val

össze füg gõ, így kü lö nö sen a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus
azo no sí tá si és fi ze té si el já rá sok ról, va la mint a közigaz -
gatási adat bá zi sok és nyil ván tar tá sok szab vá nyo sí tá sá ról
 szóló jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben,

c) össze han gol ja a köz igaz ga tá si por tá lok és hon la pok
egy sé ges aka dály men tes ki dol go zá sát és fo lya ma tos kar -
ban tar tá sát,

d) össze han gol ja a költ ség ve tés vég re haj tá sá val kap -
cso la tos köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada to kat,

e) elõ ze tesen vé le mé nye zi a köz igaz ga tá si in for ma ti kai 
tár gyú elõ ter jesz tések ter ve ze te it,

f) elõ ké szí ti a szol gál ta tó ál lam ki ala kí tá sá hoz szük sé -
ges köz igaz ga tá si in for ma ti ka stra té gi á ját és összehan -
golja a stra té gia vég re haj tá sát,

g) össze han gol ja az egy sé ges köz igaz ga tá si elekt ro ni -
kus fej lesz té si és szol gál ta tá si po li ti ka ki ala kí tá sát és meg -
valósítását,

h) fel ügye li a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend -
szert és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott zárt cé lú
 hálózatokat,

i) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azonosí -
tási és fi ze té si el já rá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok vég re -
haj tá sá ról, össze han gol ja a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó
köz pon ti ál lam igaz ga tás szer vek ez zel össze füg gõ te vé -
keny sé gét,

j) gon dos ko dik a köz pon ti és te rü le ti köz igaz ga tás
 informatikai együtt mû kö dé sé rõl, a Köz pon ti Elekt ro ni kus
Szol gál ta tó Rend szer, az ága za ti és az ön kor mány za ti
 alrendszerek együtt mû kö dé sé rõl, a nem zet kö zi köz igaz -
ga tá si in for ma ti kai rend sze rek hez tör té nõ csat la ko zás ról
és együtt mû kö dés rõl,

k) össze han gol ja az elekt ro ni kus köz igaz ga tás fej lesz -
té sé re irá nyu ló pénz esz kö zök fel hasz ná lá sát,

l) meg ha tá roz za, szer ve zi, il let ve vég re hajt ja a vé de -
lem szer ve zés köz igaz ga tá si szer ve ket érin tõ in for ma ti kai
fel ada ta it,

m) fel ada tai kö ré ben a mi nisz té ri u mok tól, il let ve a köz -
pon ti köz igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, in for má ci ó kat,
elem zé se ket sze rez be,

n) el lát ja a Köz igaz ga tá si In for ma ti kai Bi zott ság (KIB) 
el nö ki fel ada ta it,

o) ko or di nál ja az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv köz lõ-
rend szer rel (EDR) és az Egy sé ges Eu ró pai Sür gõs sé gi
 Hívószámra (112) ala po zott Eu ró pai Se gély hí vó Rend -
szer rel (ESR) kap cso la tos fel ada to kat,

p) az ügy fél ba rát köz igaz ga tás meg te rem té se ér de ké -
ben ja vas la tot tesz a fel adat kör rel ren del ke zõ szer vek szá -
má ra a köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok kor sze rû sí té sé re,

éssze rû sí té sé re, va la mint a köz szol gál ta tá si fo lya ma tok
egy sze rû sí té sé re,

q) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve elõ se gí ti
a köz igaz ga tás ban in for ma ti kai esz kö zök kel nyil ván tar tott 
köz ér de kû ada tok tár sa dal mi el ér he tõ sé gé nek és fel hasz -
ná lá sá nak sza bá lyo zá sát.

3. A Kor mány Si mon Gé zát, a köz igaz ga tá si informa -
tikáért fe le lõs kor mány biz tost e tiszt sé gé bõl fel men ti.

4. A Kor mány Gi lyán György nek a ke le ti pi a ci gaz da -
sá gi kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs kor mány biz to si
meg bí za tá sát a Kül ügy mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá vá
tör té nõ ki ne ve zé sét köve tõen is fenn tart ja.

5. A köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tos ki ne ve zé sé rõl és fel ada ta i ról  szóló 1066/2006.
(VI. 29.) Korm. ha tá ro zat 1–5. pont ja, 7. pont já nak má so -
dik mon da ta, a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor -
mány biz tos ki ne ve zé sé rõl és fel ada ta i ról  szóló 1066/2006. 
(VI. 29.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló 1126/2006.
(XII. 20.) Korm. ha tá ro zat, a köz igaz ga tá si in for ma ti kai
fel ada tok kor mány za ti ko or di ná ci ó já ról  szóló 1026/2007.
(IV. 11.) Korm. ha tá ro zat 19. pont ja ha tá lyát vesz ti.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le napján lép ha tály ba.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

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

738531G
655310E
499141G
186538E
439128F
439127F
645685F
439027F
538170G
525269A
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510395H
170682F
213467E
682526B
637092A
697550F
239344D
706800F
444106D
566925B
298643H
590812E
953334D
702597D
978655B
805405E
644417G
398117F
611807F
894550C
845287F
165506B
065777A
062677C
092321B
525305G
349294E
413116G
615675E
809356E
989200B
485027H
562218E
183069B
494206H
152703G
533149G
627926F
226286F
107823C
093048C
212353G
546092D
791009C
086174H
301978C
616295G
525366D
316591C
717001C
746633D
928038A
084846F
653095H
100593H
374502B

262322D
850461F
787565H
011874B
393045G
782211E
228684G
586321D
513574G
371081F
985676C
211797D
719402B
731478B
802677C
176873C
494799C
431580H
659190F
924034F
693477E
260101C
488206F
416904A
330603D
011278D
433506D
477783A
047048E
616616E
939187B
518317B
060848E
508544C
698482F
447417F
631383E
376280E
691056F
145272C
934879C
528042E
994997E
171213G
826568G
289041C
045343A
082100G
557535A
010715A
858160A
937741A
443639C
951062B
992192C
328331A
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007098G
919291B
488931A
135460E
935012A
224674C
463259C
313029H
615854C
693493D
234608E
792208F
131851D
057894D
928341B
812677A
207927D
441635G
433785B
676407G
754119C
724696C
162272G
268049F
719171D
498214G
543606A
189170C
660191D
535606A
939343G
808231D
869200F
452768G
513116D
890408G
949898C
997793E
177397G
802095F
846165A
621716E
318761E
968307G
994906B
606807D
769397C
374069C
668576D
929734B
418818C
297624D
277659D
218496D
242804E
632088E

331106D
849409E
352165G
177772D
017052E
180508F
758798D
041082H
454119F
151502C
090216C
904444B
699459D
711180E
503221G
880743C
907134A
104992G
684455F
613976C
200066C
198057E
829491E
955483B
217792F
448903D
910629C
864602G
623082G
207987C
057748H
142569F
241136E
597095E
680324H
037337H
435037C
608429A
193363E
626160D
655610D
030228C
034021C
064189C
737704G
394975D
354291E
743054F
896795A
709483E
418919G
872612D
019778B
167761H
005995D
076809A
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829708G
938288B
966371A
877780G
182599E
135147C
111179G
464378B
633477H
234005F
689733A
654726H
431563H

883098E
276952G
641385H
761606B
508490G
146135F
456140C
414887G
085005D

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

2008/26. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1237



1238 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/26. szám

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



2008/26. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1239

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. 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, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
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(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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08.0511 – 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

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

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.


