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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi II.
tör vény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról
és a Magyar Exporthitel Biztosító

Részvénytársaságról  szóló
1994. évi XLII. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság -
ról és a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ról
 szóló 1994. évi XLII. tör vény 21.  §-ának (4) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1)–(3) be kez dés ben, va la mint a Hpt. 79.  §-ának 
(3) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se ket nem kell al kal -
maz ni – a Hpt. 80.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot -
ta kon túl me nõ en – 

a) az Exim bank ál tal a bel- és kül föl di hi tel in té zet szá -
má ra nyúj tott ex port cé lú hi tel nél és pénz köl csön nél,

b) az Exim bank ál tal olyan kül föl di ve võ nek nyúj tott
hi tel nél és pénz köl csön nél, ami kor a cél or szág hi tel mi nõ -
sí té si be so ro lá sa a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz -
té si Szer ve zet „Hi va ta lo san tá mo ga tott ex port hi te lek rõl
 szóló meg ál la po dás ban” fog lalt mód sze rek sze rint leg -
alább 3 vagy an nál jobb és a cél or szág köz pon ti költség -
vetése vagy köz pon ti bank ja ga ran tál ja a hi tel és a pénz -
köl csön vissza fi ze té sét,

c) az Exim bank ál tal kül föl di ve võ nek nyúj tott és a
Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet tag or -
szá gá ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet bankgaran -
ciájával fe de zett hi tel nél és pénz köl csön nél,

d) a köz pon ti költ ség ve tés kész fi ze tõ ke zes sé gé vel
 fedezett koc ká zat vál la lá sok ra, ide ért ve a Me hib Rt. nem
pi ac ké pes koc ká za tú biz to sí tá sá val fe de zett ex port cé lú
 hitelt és pénz köl csönt is a biz to sí tott összeg ön ré sze se dés -
sel csök ken tett mér té ké ig.”

2.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 9. na pon ha tá lyát
vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

2008. évi III.
tör vény

az 1 és 2 forintos címletû érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól*

Az Or szág gyû lés az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo -
ná sá ra te kin tet tel, a kész pénz át adá sá val tör té nõ fi ze té sek
egy sé ges sza bá lyok sze rin ti tel je sí té se ér de ké ben, a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § (1) Fo rint ban, kész pénz zel (bank jegy vagy érme át -
adá sá val) tör té nõ fi ze tés ese tén, ha a fi ze ten dõ vég összeg
nem 5 fo rint ra vagy an nak egész szá mú több szö rö sé re vég -
zõ dik, úgy – a 4.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – a 2.  §-ban
meg ha tá ro zott ke re kí té si sza bály alap ján kell a kész pénz -
ben fi ze ten dõ vég össze get meg ha tá roz ni és a pénz fi ze tés re 
irá nyu ló kö te le zett sé get tel je sí te ni.

(2) A nem 5 fo rint ra vagy an nak egész szá mú több szö rö -
sé re vég zõ dõ fi ze ten dõ vég összeg és az (1) be kez dés alap -
ján meg ha tá ro zott kész pénz ben fi ze ten dõ összeg kü lönb -
sé ge ke re kí té si kü lön bö zet nek mi nõ sül.

(3) A ke re kí té si kü lön bö zet va gyo ni elõny nek vagy hát -
rány nak nem mi nõ sül, ar ról bi zony lat ki ál lí tá sa, il let ve an -
nak bi zony la ton tör té nõ fel tün te té se nem kö te le zõ.

(4) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ke re kí tés sel tel je sí -
tett pénz fi ze tés re irá nyu ló kö te le zett sé get pén zü gyi leg
ren de zett nek kell te kin te ni.

2.  § A ke re kí tés sza bá lya a kö vet ke zõ:
a) 0,01 fo rint tól 2,49 fo rin tig vég zõ dõ össze ge ket le fe -

lé, a leg kö ze leb bi 0;
b) a 2,50 fo rint tól 4,99 fo rin tig vég zõ dõ össze ge ket fel -

fe lé, a leg kö ze leb bi 5;
c) az 5,01 fo rint tól 7,49 fo rin tig vég zõ dõ össze ge ket le -

fe lé, a leg kö ze leb bi 5;
d) a 7,50 fo rint tól 9,99 fo rin tig vég zõ dõ össze ge ket fel -

fe lé, a leg kö ze leb bi 0 
fo rint ra vég zõ dõ összeg re kell ke re kí te ni.

3.  § Bank kár tyá val való fi ze tés el fo ga dó ja dönt het úgy,
hogy a bank kár tyá val való fi ze tés el fo ga dá sa so rán az 1.  §
sze rin ti ke re kí té si sza bá lyo kat al kal maz za. Erre a tény re a
bank kár tyá val fi ze tõ sze mély fi gyel mét ki fe je zet ten fel
kell hív ni.

4.  § (1) A 2008. már ci us 1-je elõtt meg ál la pí tott,
a) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.

évi LXXXI. tör vény sze rin ti el lá tá sok, to váb bá a nyug díj -
fo lyó sí tó szerv ál tal fo lyó sí tott egyéb el lá tá sok,

b) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény sze rin ti egész ség biz to sí tá si
pénz be li el lá tá sok és a ter mé szet be ni el lá tá sok kö zül az
uta zá si költ ség té rí tés,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 18-i ülés nap ján fo gad ta el.
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c) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény sze rin ti pénz be li és ter mé szet -
be ni el lá tá sok,

d) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény sze rin ti pénz be li és ter mé -
szet be ni el lá tá sok,

e) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.
tör vény sze rin ti el lá tá sok,

f) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény alap ján járó meg él -
he tést biz to sí tó el lá tá sok és tá mo ga tá sok
össze gét – ha az nem 5 fo rint ra vagy an nak egész szá mú
több szö rö sé re vég zõ dik – 2008. már ci us 1-jé tõl a leg kö ze -
leb bi 0 vagy 5 fo rint ra vég zõ dõ összeg re tör té nõ fel fe lé ke -
re kí tés sel kell fo lyó sí ta ni. Ha a fo lyó sí tó szerv az el lá tás -
ból le vo nást tel je sít, a ke re kí tést a le vo nás után fenn ma ra -
dó összeg re kell vég re haj ta ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ke re kí tés bõl szár ma zó ki -
adá sok az adott el lá tá sok költ ség ve té si elõ irány za ta it ter -
he lik.

5.  § Ez a tör vény 2008. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi IV.
tör vény

az 1 és 2 forintos címletû érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól

a társadalombiztosítási és szociális ellátások
megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási

nyugellátásról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény módosításáról*

1.  § (1) 2008. feb ru ár 29-ét köve tõen
a) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.

évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) sze rin ti el lá tá -
sok, to váb bá a nyug díj fo lyó sí tó szerv ál tal fo lyó sí tott
egyéb el lá tá sok,

b) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény sze rin ti egész ség biz to sí tá si
pénz be li el lá tá sok és a ter mé szet be ni el lá tá sok kö zül az
uta zá si költ ség té rí tés,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

c) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény sze rin ti pénz be li és ter mé szet -
be ni el lá tá sok,

d) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény sze rin ti pénz be li és ter mé -
szet be ni el lá tá sok,

e) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.
tör vény sze rin ti el lá tá sok,

f) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény alap ján járó ál lás ke -
re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, ke re set pót ló jut ta tás,
va la mint vál lal ko zói já ra dék

[az a)–f)  pontban fog lalt el lá tá sok a továb biak ban együtt:
el lá tás] meg ál la pí tá sa, il let ve össze gük mó do sí tá sa so -
rán – ide ért ve az el lá tás meg ál la pí tá sát kö ve tõ eme lé se ket
is – mind a mó do sí tás alap ját ké pe zõ össze get, mind a mó -
do sí tott össze get a leg kö ze leb bi 0-ra vagy 5-re vég zõ dõ
összeg re fel fe lé kell ke re kí te ni, ha az nem 5 fo rint ra vagy
an nak egész szá mú több szö rö sé re vég zõ dik.

(2) Ha a fo lyó sí tó szerv az el lá tás ból le vo nást tel je sít, a
le vo nás után fenn ma ra dó össze get az (1) be kez dés sze rint
ke re kít ve kell fo lyó sí ta nia.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti ke re kí tés bõl szár ma zó
ki adá sok az adott el lá tá sok költ ség ve té si elõ irány za ta it
ter he lik.

2.  § A Tny. 8/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Kor ked vez mény re – 2010. de cem ber 31-éig – a
2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek sze rin ti
mun ka kö rök (mun ka he lyek) jo go sí ta nak az zal, hogy a
mun ka kö ri jegy zék ben sze rep lõ, me net rend sze rû tö meg -
köz le ke dés ben (sze mély szál lí tás ban) jár mû ve ze tõi mun -
ka kör ben 2008. má jus 1-jé tõl vég zett mun ka a jár mû tí pu -
sá tól füg get le nül kor ked vez mény re jo go sít. 2010. de cem -
ber 31-éig a 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni az egyes mun ka kö rök re (mun ka he -
lyek re) vo nat ko zó kü lö nös szá mí tá si sza bá lyok ra is.”

3.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2008. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2.  §-a 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba, és
2008. má jus 2-án ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
35/2008. (II. 23.) Korm.

rendelete

a 2007–2013 programozási idõszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 

valamint az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz
pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez

kapcsolódó programjainak végrehajtásáról

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

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let sza bá lyoz za a 2007–2013 prog ra mo zá si
idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap
(a továb biak ban: ERFA), az Elõ csat la ko zá si Tá mo ga tá si
Esz köz (a továb biak ban: IPA) pénz ügyi ala pok (a továb -
biak ban együtt: Ala pok) egyes, a te rü le ti együtt mû kö dés -
hez kap cso ló dó prog ram ja i ból szár ma zó kö zös sé gi tá mo -
ga tá sok és ha zai társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá sá nak le bo -
nyo lí tá sát és el len õr zé sét.

(2) E ren de let sze rint kell el jár nia az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott Ala pok egyes, a te rü le ti együtt mû kö dés hez
kap cso ló dó prog ram ja i nak vég re haj tá sá ban jog sza bály
vagy fel ha tal ma zás alap ján el já ró ter mé sze tes vagy jogi
sze mé lyek nek, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz -
da sá gi tár sa sá gok nak, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé -
si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ámr.) 1.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–f) és
m) pont já ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek nek.

(3) E ren de let ha tá lya ki ter jed mind azon jogi sze mély re, 
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság ra,
amely az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott Ala pok ból kö -
zös sé gi tá mo ga tá si, il let ve ha zai társ fi nan szí ro zás ból ha -
zai társ fi nan szí ro zá si szer zõ dés alap ján vissza nem té rí ten -
dõ tá mo ga tás ban vagy társ fi nan szí ro zás ban ré sze sül.

2.  §

Az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott Ala pok és a ha -
zai társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá sá nak le bo nyo lí tá sa és el -
len õr zé se so rán e ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
az Ámr. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban

a) át uta lás igény lés do ku men tá ció: a kö zös sé gi tá mo -
ga tás át uta lá sa ér de ké ben a kö zös Iga zo ló Ha tó ság ál tal ki -
ál lí tott ké re lem, költ ség nyi lat ko zat, költ ség iga zo ló nyi lat -
ko zat an nak min den szük sé ges az el já rás ren dek ben ne ve -
sí tett mel lék le té vel együtt;

b) bank szám la: a Ma gyar Ál lam kincs tár nál (a továb -
biak ban: Kincs tár) ve ze tett, a kö zös sé gi tá mo ga tá sok, il -
let ve a ha zai társ fi nan szí ro zás pénz for gal má nak le bo nyo -
lí tá sá ra szol gá ló, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná -
lá si ke ret szám la, a le bo nyo lí tá si fo rint szám la, a le bo nyo lí -
tá si euró szám la, kö zös prog ram szám la, to váb bá a part ner
ál tal a kö zös sé gi tá mo ga tás, il let ve a ha zai társ fi nan szí ro -
zás fo ga dá sá ra szol gá ló el kü lö ní tett kincs tá ri vagy pénz -
ügyi in té zet ál tal ve ze tett bank szám la;

c) for rás gaz da: az Ala pok elõ irány za tai ese té ben a ter -
ve zé si, elõ irány zat-mó do sí tá si, fel hasz ná lá si, be szá mo lá -
si, in for má ció szol gál ta tá si, el len õr zé si kö te le zett sé gek vi -
se lõ je és jo gok gya kor ló ja;

d) for rás le hí vás: azon te vé keny sé gek összes sé ge,
mely nek ered mé nye kép pen a kö zös sé gi tá mo ga tás, il let ve
a ha zai társ fi nan szí ro zás össze ge ren del ke zés re áll a le bo -
nyo lí tá si bank szám lá kon an nak ér de ké ben, hogy a kö zös -
sé gi tá mo ga tás, il let ve ha zai társ fi nan szí ro zás össze ge a
ve ze tõ part ner, il let ve a part ner bank szám lá já ra át uta lás ra
ke rül jön;

e) ha zai társ fi nan szí ro zás: köz pon ti költ ség ve té si és
el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ból szár ma zó fi nan szí ro zás;

f) ha zai társ fi nan szí ro zá si szer zõ dés: a part ner rel kö -
tött, a ha zai társ fi nan szí ro zás ból szár ma zó tá mo ga tás
nyúj tá sá nak és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya it tar -
tal ma zó szer zõ dés;

g) hi te le sí tés: az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap -
ról és az 1783/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl  szóló, 2006. jú li us 5-i 1080/2006/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let (a továb biak ban: 1080/2006/EK
ren de let) 16. cik ke, il let ve az elõ csat la ko zá si tá mo ga tá si
esz köz (IPA) lét re ho zá sá ról  szóló 1085/2006/EK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá ról  szóló, 2007. jú ni us 12-i
718/2006/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
718/2006/EK ren de let) 108. cik ke sze rin ti, a hi te le sí té si
te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet ál tal vég zett mind azon fo -
lya mat ba épí tett ad mi niszt ra tív, pénz ügyi, szak mai és
hely szí ni el len õr zé sek összes sé ge, ame lyek an nak meg ál -
la pí tá sá ra irá nyul nak, hogy a part ner a tá mo ga tá si, il let ve a 
ha zai társ fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben rög zí tett vagy a pá -
lyá zat ban vál lalt kö te le zett sé ge it – a vo nat ko zó kö zös sé gi
és ha zai jog sza bá lyok kal össz hang ban – tel je sí tet te;

h) hi te le sí té si je len tés: a kö zös Iga zo ló Ha tó ság felé
fenn ál ló rend sze res je len tés té te li kö te le zett ség an nak alá -
tá masz tá sá ra, hogy a fel hasz nált tá mo ga tá sok ra irá nyu ló
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hi te le sí té si te vé keny sé gek va la mennyi part ner vo nat ko zá -
sá ban tel je sül tek;

i) hi te le sí té si nyi lat ko zat: a hi te le sí té si te vé keny ség re
ki je lölt szer ve zet ál tal a ve ze tõ part ner, il let ve part ner ré -
szé re ki adott, a hi te le sí tés té nyét iga zo ló do ku men tum,
amely tar tal maz za a hi te le sí té si je len tés össze ál lí tá sá hoz
szük sé ges in for má ci ó kat;

j) IMIR 2007–2013: az Ala pok ból fi nan szí ro zott prog -
ra mok és az azok ke re té ben meg valósuló pro jek tek ada ta i -
nak gyûj té sé re, rend sze re zé sé re szol gá ló in for ma ti kai
rend szer, va la mennyi, az ope ra tív prog ra mok vég re haj tá -
sá ban részt ve võ in téz mény e rend szert hasz nál ja vég re -
haj tá si, ki fi ze té si, el len õr zé si, mo ni tor ing és hi te le sí té si
fel ada tai el lá tá sa so rán, il let ve fel hasz nál ja ezen fel ada ta i -
hoz kap cso ló dó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gei el lá tá sá hoz;

k) költ ség iga zo lás: a kö zös Iga zo ló Ha tó ság nyi lat ko -
zat té te li kö te le zett sé ge az Eu ró pai Bi zott ság felé, mely nek 
ér de ké ben meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a költ ség nyi lat ko za -
tok ada tai pon to sak, meg bíz ha tó szám vi te li rend sze rek bõl
szár maz nak, és el len õriz he tõ bi zony la to kon ala pul nak, to -
váb bá a ben ne el szá molt költ sé gek meg fe lel nek az al kal -
ma zan dó kö zös sé gi és nem ze ti sza bá lyok nak, és a prog -
ram ra al kal ma zan dó kri té ri u mok kal össz hang ban fi nan -
szí ro zás cél já ból ki vá lasz tott, va la mint a kö zös sé gi és
nem ze ti sza bá lyok nak meg fe le lõ pro jek tek te kin te té ben
me rül tek fel;

l) kö zös prog ram szám la: a kö zös sé gi tá mo ga tás fo ga -
dá sa cél já ból, adott prog ra mo zá si idõ szak ra, adott prog -
ram kö zös Iga zo ló Ha tó sá ga ál tal nyi tott kö zös bank -
számla;

m) kö zös sé gi tá mo ga tá si szer zõ dés: a ve ze tõ part ner rel
kö tött, az Ala pok ból szár ma zó kö zös sé gi tá mo ga tás nyúj -
tá sá nak és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya it tar tal ma -
zó szer zõ dés;

n) Kö zös Tech ni kai Tit kár ság: a kö zös Irá nyí tó Ha tó -
ság ál tal – a részt ve võ part ner ál la mok egyet ér té sé vel – az
egyes prog ra mok ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa cél -
já ból fel ál lí tott szer ve zet;

o) ,,Négy szem elve”: az adott fel ada tot el lá tó sze mély
mun ká ját egy má sik sze mély tel jes kö rû en fe lül vizs gál ja;

p) part ner: több jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel 
nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság ál tal kö zö sen meg -
valósítandó pro jekt ese tén adott pro jekt rész meg -
valósításáért fe le lõs sé get vi se lõ, ma gyar or szá gi szék -
hellyel ren del ke zõ, az Ala pok ból szár ma zó kö zös sé gi tá -
mo ga tás ban, il let ve ha zai társ fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ
fél;

q) pénz ügyi át uta lá si egy ség: a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság
ál tal meg bí zott azon szer ve zet, amely a kö zös sé gi tá mo ga -
tás és ha zai társ fi nan szí ro zás ve ze tõ part ne rek, il let ve part -
ne rek felé tör té nõ ki fi ze té sét vég zi;

r) sza bály ta lan ság: az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ra, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra
vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az
1260/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2006. jú li us 11-i 1083/2006/EK ta ná csi (a továb biak ban:
1083/2006/EK ren de let) 2. cikk 7. pont já ban fog lal tak, to -

váb bá a nem ze ti jog sza bá lyok elõ írásainak, il let ve a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben a fe lek ál tal vál lalt kö te le zett sé gek nek 
a meg sér té se, ame lyek ered mé nye kép pen a Ma gyar Köz -
tár sa ság pénz ügyi ér de kei sé rül nek, il let ve sé rül het nek;

s) sza bály ta lan ság gya nú ja: bár mi lyen adat vagy in for -
má ció, amely sza bály ta lan ság el kö ve té sé re utal;

t) tény fel tá ró vizs gá lat: a tá mo ga tá sok pénz ügyi le bo -
nyo lí tá sá ban részt ve võ szer ve ze tek nél a költ ség iga zo lás
alá tá masz tá sa ér de ké ben vég zett, a tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak Eu ró pai Bi zott ság gal tör té nõ el szá mo lá sá hoz
kap cso ló dó an az IMIR 2007–2013-ban rög zí tett ada tok
 valódiságának és pon tos sá gá nak, va la mint a fo lya mat ba
épí tett el len õr zé sek meg fe le lõ sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
szol gá ló fo lya mat ba épí tett utó la gos do ku men tum ala pú
el len õr zés;

u) tény fel tá ró lá to ga tás: a tá mo ga tá sok pénz ügyi le bo -
nyo lí tá sá ban részt ve võ szer ve ze tek nél a költ ség iga zo lás
alá tá masz tá sa ér de ké ben vég zett, az el já rás ren dek jog sza -
bá lyi meg fe le lõ sé gé nek, az el já rás ren dek és a tény le ges
gya kor lat össz hang já nak meg ál la pí tá sá ra szol gá ló, fõ ként
sze mé lyes in ter júk ra ala po zott fo lya mat ba épí tett hely szí -
ni el len õr zés;

v) ve ze tõ part ner: több jogi sze mély vagy jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság ál tal kö zö sen 
meg valósítandó pro jekt ese tén a pro jekt meg valósításának 
egé szé ért fe le lõs sé get vi se lõ, az Ala pok ból szár ma zó kö -
zös sé gi tá mo ga tás ban ré sze sü lõ fél.

(2) Az (1) be kez dés ben meg nem ha tá ro zott fo gal mak
az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo ga tá -
sok fel hasz ná lá sá val meg valósuló, és egyes nem zet kö zi
meg ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott prog ra mok mo ni -
tor ing rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló
102/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let ben, a 2007–2013
prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té -
si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ 
sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. ren de let ben, a 2007–2013 prog ra mo zá si
idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap, va la -
mint az Elõ csat la ko zá si Tá mo ga tá si Esz köz és az Eu ró pai
Szom széd sá gi és Part ner sé gi Esz köz pénz ügyi ala pok
egyes, a te rü le ti együtt mû kö dés hez kap cso ló dó prog ram -
ja i ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá nak in -
téz mé nye i rõl  szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. ren de let ben,
1083/2006/EK ren de let ben, az egy elõ csat la ko zá si tá mo -
ga tá si esz köz (IPA) lét re ho zá sá ról  szóló 2006. jú li us 17-i
1085/2006/EK ta ná csi ren de let ben, az 1080/2006/EK ren -
de let ben, az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az
 Európai Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó
ál ta lá nos ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1083/2006/EK ta ná csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Re -
gionális Fej lesz té si Alap ról  szóló 1080/2006/EK eu ró pai
par la men ti és a ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2006. de cem ber 8-i
1828/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben to váb bá a
718/2007/EK ren de let ben fog lal tak sze rint értelme -
zendõk.
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II. Fejezet

A források tervezése

4.  §

(1) Az Ala pok tá mo ga tá sa it az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) és a
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ jog sza bá lyok, a köz pon ti költ -
ség ve té si tör vény, il let ve az Ámr. 22.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti ter ve zé si tá jé koz ta tó elõ írásai sze rint a for rás gaz dá -
nak kell meg ter vez nie.

(2) Az Ala pok tá mo ga tá sa i val meg valósuló prog ra mok -
ra ter ve zett kö zös sé gi for rást és a kap cso ló dó ha zai társ -
finanszírozást ugyan azon az elõ irány za ton kell meg je le ní -
te ni.

(3) Az elõ irány za tok ter ve zé sé nél a kö vet ke zõ ket kell
figye lembe ven ni:

a) a költ ség ve té si ter ve zés üte me zé sé vel össz hang ban
a prog ram idõ szak kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány za -
ta i ra vo nat ko zó ada ta it és – az el múlt év tény le ges ki fi ze té -
se i nek, a vár ha tó tel je sí tés, il let ve a prog ra mok lezárulá -
sáig vár ha tó ki fi ze té si üte mé re vo nat ko zó – ki fi ze té si elõ -
re jel zé sét;

b) az Eu ró pai Bi zott ság ál tal el fo ga dott prog ra mo kat.

(4) Az Ala pok tá mo ga tá sá val meg valósuló prog ra mok
ha zai társ fi nan szí ro zá si kö te le zett sé ge it ki e mel ten kell ke -
zel ni, mely nem je lent het az érin tett fe je zet szá má ra a költ -
ség ve té si ter ve zés so rán meg ha tá ro zott ke re te ken túli pót -
ló la gos fi nan szí ro zá si igényt.

(5) A part ner or szá gok kal tör té nõ Tech ni kai Se gít ség -
nyúj tás pri o ri tás le bo nyo lí tá sa so rán az el szá mo lá sok ból
adó dó ár fo lyam kü lön bö zet el szá mo lá sá ra szol gá ló fe de zet 
eu ró pai uni ós cél tar ta lék ként  való költ ség ve té si ter ve zé se
a for rás gaz da fel ada ta a min den ko ri ter ve zé si tá jé koz ta tó
és a költ ség ve té si tör vény elõ írásaival össz hang ban.

III. Fejezet

A PROGRAMSZINTÛ VÉGREHAJTÁS RÉSZLETES
SZABÁLYAI

A pénzügyi lebonyolítás részletes szabályai

A közösségi hozzájárulások fogadására és kifizetésére
szolgáló kincstári bankszámlák

5.  §

(1) Az Eu ró pai Bi zott ság tól ér ke zõ elõ fi nan szí ro zás,
idõ kö zi ki fi ze té sek és vég sõ e gyen leg ki fi ze tés fo ga dá sá ra
a kö zös Iga zo ló Ha tó ság prog ra mon kén ti bon tás ban euró
kö zös prog ram szám lá kat nyit a Kincs tár ban.

(2) A prog ra mon ként nyi tott euró kö zös prog ram szám -
lák fe lett a kö zös Iga zo ló Ha tó ság ren del ke zik.

(3) A bank szám lák fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got két 
be je len tett sze mély együt tes alá írá sá val le het gya ko rol ni.

(4) A bank szám lák ve ze té sé vel kap cso la tos bár mi ne mû
költ ség el szá mo lá sa köz vet le nül a köz pon ti költ ség ve tés -
bõl tör té nik a Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet ter hé re.

(5) A bank szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si 
meg bí zást min den eset ben az IMIR 2007–2013-ban kell
ki ál lí ta ni.

6.  §

(1) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság gon dos ko dik euró le bo -
nyo lí tá si bank szám lák prog ra mon kén ti meg nyi tá sá ról a
Kincs tár ban.

(2) A le bo nyo lí tá si euró bank szám la a ve ze tõ part ner ál -
tal be nyúj tott és jó vá ha gyott fi ze té si ké re lem alap ján kö -
zös sé gi tá mo ga tás ra jo go sult költ sé gek Ala pok ból tör té nõ
meg té rí té sé re, il let ve a ve ze tõ part ner ál tal bár mi lyen jog -
cí men tör té nõ vissza fi ze té sé re, va la mint a Tech ni kai Se -
gít ség nyúj tás for rá sok ki fi ze té sé re szol gál. Ezen le bo nyo -
lí tá si euró bank szám lák fö lött a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság
ren del ke zé si jo got biz to sít a pénz ügyi át uta lá si egy ség nek.

(3) A bank szám lák fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got két 
be je len tett sze mély együt tes alá írá sá val le het gya ko rol ni.

(4) A bank szám lák ve ze té sé vel kap cso la tos bár mi ne mû
költ ség el szá mo lá sa köz vet le nül a köz pon ti költ ség ve tés
ter hé re tör té nik a Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet ter hé re.

(5) A bank szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si 
meg bí zást min den eset ben az IMIR 2007–2013-ban kell
ki ál lí ta ni.

(6) A Kincs tár bank szám la ki vo na tot két ere de ti pél -
dány ban ál lít ja elõ. Az egyik pél dányt a pénz ügyi át uta lá si
egy ség nek, a má sik pél dányt pe dig a kö zös Irá nyí tó Ha tó -
ság, il let ve Nem ze ti Ha tó sá got mû köd te tõ köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ré szé re kül di meg.

7.  §

(1) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság gon dos ko dik a Tech ni kai
Se gít ség nyúj tás for rá sok part ne ror szá gon kén ti társ fi nan -
szí ro zá sá nak ke ze lé se cél já ból euró bank szám la meg nyi -
tá sá ról prog ra mon ként a Kincs tár ban.

(2) A Tech ni kai Se gít ség nyúj tás for rá sok part ne ror szá -
gon kén ti társ fi nan szí ro zá sá nak ke ze lé se cél já ból nyi tott
euró bank szám lák fe lett a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság ren del -
ke zik.

(3) A bank szám lák fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got két 
be je len tett sze mély együt tes alá írá sá val le het gya ko rol ni.
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(4) A bank szám lák ve ze té sé vel kap cso la tos bár mi ne mû
költ ség el szá mo lá sa köz vet le nül a köz pon ti költ ség ve tés -
bõl tör té nik a Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet ter hé re.

(5) A bank szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si 
meg bí zást min den eset ben az IMIR 2007–2013-ban kell
ki ál lí ta ni.

(6) A Kincs tár bank szám la ki vo na tot két ere de ti pél -
dány ban ál lít ja elõ. Az egyik pél dányt a kö zös Irá nyí tó Ha -
tó ság nak, a má sik pél dányt pe dig a kö zös Irá nyí tó Ha tó sá -
got mû köd te tõ köz pon ti költ ség ve té si szerv ré szé re kül di
meg.

8.  §

A Kincs tár ál tal ki ál lí tott bank szám la ki vo na tok ada ta it
a bank szám la fe lett ren del ke zõk nek az IMIR
2007–2013-ban a kéz hez vé telt kö ve tõ 5 mun ka na pon be -
lül kell rög zí te ni, és a rög zí tést kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül 
jó vá hagy ni.

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalásigénylés

9.  §

A kö zös Iga zo ló Ha tó ság eu ró ban szá mol el az Eu ró pai
Bi zott ság gal.

10.  §

Az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re be nyúj tott idõ kö zi ki fi ze -
té si ké rel mek és vég sõ-egyen leg ki fi ze té sek ki zá ró lag
olyan ki fi ze tett és hi te le sí té si nyi lat ko zat tal alá tá masz tott,
IMIR 2007–2013-ban rög zí tett költ sé ge ket tar tal maz hat -
nak, ame lyek a tá mo ga tott pro jek tek re vo nat ko zó an el szá -
mol ha tó költ ség nek mi nõ sül nek.

11.  §

A kö zös Iga zo ló Ha tó ság a kö zös sé gi tá mo ga tás és a
társ fi nan szí ro zás, va la mint a part ner sa ját for rá sa i nak
 felhasználása alap ján prog ra mon ként az IMIR
2007–2013-ban össze ál lít ja az idõ kö zi át uta lá si igény lést,
a költ ség nyi lat ko za tot, an nak mel lék le te it és a költ ség iga -
zo ló nyi lat ko za tot, majd meg kül di az Eu ró pai Bi zott ság
ré szé re.

12.  §

(1) Vég sõ el szá mo lás kor a kö zös Iga zo ló Ha tó ság az
IMIR 2007–2013-ban össze ál lít ja a költ ség nyi lat ko za tot a

prog ra mok kö zös sé gi tá mo ga tás ra  való jo go sult sá gá ról
ho zott eu ró pai bi zott sá gi dön tés ben meg ha tá ro zott ki fi ze -
té si ha tár idõt kö ve tõ 2 hó na pon be lül.

(2) A kö zös Iga zo ló Ha tó ság a vég sõ egyen leg át uta lá si
igény lés do ku men tá ci ó ját – a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság gal
foly ta tott egyez te té se ket köve tõen – to váb bít ja a kö zös El -
len õr zé si Ha tó ság hoz a prog ra mok kö zös sé gi tá mo ga tás ra
 való jo go sult sá gá ról ho zott eu ró pai bi zott sá gi dön tés ben
meg ha tá ro zott ki fi ze té si ha tár idõt kö ve tõ 3 hó na pon be lül.

A közösségi hozzájárulás forráslehívása és kifizetése

13.  §

(1) A Kö zös Tech ni kai Tit kár ság el len õr zi a ve ze tõ
part ner ál tal be nyúj tott pro jekt elõ re ha la dá si je len tést, a
part ner szin tû hi te le sí té si nyi lat ko za tok és szám la össze sí -
tõk alap ján pro jekt szin ten össze sí tett szám la lis tát és a fi ze -
té si ké rel met. A Kö zös Tech ni kai Tit kár ság rög zí ti a fi ze -
té si ké re lem ada ta it az IMIR 2007–2013-ban és kez de mé -
nye zi a pénz ügyi át uta lá si egy ség nél a kö zös sé gi hoz zá já -
ru lás ki fi ze té si fo lya ma tá nak el in dí tá sát.

(2) A Kö zös Tech ni kai Tit kár ság kez de mé nye zé se alap -
ján a pénz ügyi át uta lá si egy ség rend sze res idõ kö zön ként
össze ál lít ja az IMIR 2007–2013-ban a prog ra mon ként
össze sí tett kö zös sé gi hoz zá já ru lás for rás le hí vá si do ku -
men tá ci ót, amely az IMIR 2007–2013-ban rög zí tett, még
le nem hí vott kö zös sé gi tá mo ga tás ra jo go sult hi te le sí tett
költ sé gek ada ta i nak össze sí té sét je len ti, majd elekt ro ni ku -
san és nyom ta tott for má ban be nyújt ja jó vá ha gyás ra a kö -
zös Irá nyí tó Ha tó ság hoz.

(3) A kö zös Irá nyí tó ha tó ság a hoz zá be ér ke zett do ku -
men tu mo kat jó vá ha gyá sát köve tõen meg kül di a kö zös
Iga zo ló Ha tó ság felé.

(4) A kö zös Iga zo ló Ha tó ság jó vá ha gyást köve tõen gon -
dos ko dik a kö zös sé gi tá mo ga tás át uta lá sá ról a kö zös Iga -
zo ló Ha tó ság euró kö zös prog ram szám la egyen le gé nek
ere jé ig az euró le bo nyo lí tá si bank szám lá ra. A kö zös Iga -
zo ló Ha tó ság az euró kö zös prog ram szám lá ról rész tel je sí -
tést nem vé gez.

(5) A pénz ügyi át uta lá si egy ség a bank szám lán tör tént
jó vá írás ról  szóló bank szám la ki vo nat kéz hez vé te lét kö ve tõ 
5 mun ka na pon be lül in dít ja a ve ze tõ part ne rek bank szám -
lá i nak ja vá ra a kö zös sé gi tá mo ga tá sok ki fi ze tés re jó vá ha -
gyott össze gét eu ró ban.

(6) Az euró le bo nyo lí tá si bank szám lá ról csak ak kor le -
het át uta lást kez de mé nyez ni, ha az ada tok az IMIR
2007–2013-ban rög zí tés re és jó vá ha gyás ra ke rül tek.

(7) A pénz ügyi át uta lá si egy ség havi gya ko ri ság gal
gon dos ko dik a ma gyar part ner(ek)nek jut ta tott kö zös sé gi
for rá sok ról ké szült – a Kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel
kap cso la tos pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé -
rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ben sza bá lyo zott – ki egé szí tõ
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szel vény meg kül dé sé rõl a kö zös Irá nyí tó Ha tó sá gon ke -
resz tül a Kincs tár nak.

Költségigazolás

14.  §

(1) A Kö zös Tech ni kai Tit kár ság min den hó nap
10. nap já ig az Iga zo ló Ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott for má -
ban és tar ta lom mal hi te le sí té si je len tést ál lít ki, mely ben
nyi lat ko zik a meg elõ zõ hó nap ban hi te le sí tett és az IMIR
2007–2013-ban rög zí tett költ sé gek re vo nat ko zó an a ve ze -
tõ part ne rek ál tal be nyúj tott, part ne ren kén ti hi te le sí té si
nyi lat ko za tok ren del ke zés re ál lá sá ról, to váb bá a ha zai hi -
te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet nyi lat ko za ta
ese té ben an nak meg fe le lõ sé gé rõl.

(2) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság a Kö zös Tech ni kai Tit kár -
ság ál tal össze ál lí tott hi te le sí té si je len tést egyet ér té se ese -
tén el len jegy zést köve tõen 5 mun ka na pon be lül to váb bít ja
a kö zös Iga zo ló Ha tó ság ré szé re.

(3) A hi te le sí té si je len tés el len jegy zé sé nek alá tá masz tá -
sa ér de ké ben a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság maga is jo go sult el -
len õr zé se ket vé gez ni hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt
szer ve zet nél. Ezen el len õr zé sek ered mé nyé rõl a kö zös Irá -
nyí tó Ha tó ság rend sze re sen tá jé koz tat ja a kö zös Iga zo ló
Ha tó sá got.

15.  §

(1) A kö zös Iga zo ló Ha tó ság fe le lõs sé ge a part ne rek nél
fel me rült – a part ne rek ál tal szám lá val vagy egyéb, a gaz -
da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony lat tal iga -
zolt, hi te le sí té si nyi lat ko za tok kal alá tá masz tott – ki fi ze tett 
költ sé gek, to váb bá a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság ál tal a kö zös
Iga zo ló Ha tó ság ré szé re be nyúj tott hi te le sí té si je len té sek
alap ján az át uta lá si ké re lem, a költ ség nyi lat ko zat, va la -
mint a költ ség iga zo ló nyi lat ko zat ki ál lí tá sa és be nyúj tá sa
az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re.

(2) A kö zös Iga zo ló Ha tó ság jo go sult a költ ség iga zo ló
nyi lat ko zat alá tá masz tá sá hoz kap cso ló dó, ki egé szí tõ in -
for má ció ké ré sé re, me lyet a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let -
ve a hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet kö te les
ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 5 mun ka na pon be lül a kö zös
Iga zo ló Ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(3) A kö zös Iga zo ló Ha tó ság az iga zo lá si te vé keny sé gé -
nek alá tá masz tá sa ér de ké ben do ku men tum ala pú tény fel -
tá ró vizs gá la tot vé gez het vagy hely szí ni tény fel tá ró lá to -
ga tást te het a tá mo ga tá sok pénz ügyi le bo nyo lí tá sá ban
részt ve võ szer ve ze tek nél. A tény fel tá ró vizs gá lat so rán a
kö zös Iga zo ló Ha tó ság meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a part ner
ál tal be nyúj tott el szá mo lá sok el len õr zé se kel lõ me ga la po -
zott sá got nyújt-e a költ sé gek el szá mol ha tó sá gá nak meg ál -
la pí tá sá hoz, il let ve ar ról, hogy a part ne ri el szá mo lá sok fel -

dol go zá sa so rán ér vé nye sül nek-e azok az el len õr zé sek,
ame lyek biz to sít ják az IMIR 2007–2013-ba be ke rü lõ ada -
tok pon tos sá gát és meg bíz ha tó sá gát.

(4) A kö zös Iga zo ló Ha tó ság elõ ze tes ér te sí té se alap ján
a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve a Nem ze ti Ha tó ság hoz -
zá fé rést biz to sít a kö zös Iga zo ló Ha tó ság ál tal írás ban fel -
ha tal ma zott sze mé lyek ré szé re a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság -
nál, il let ve a Nem ze ti Ha tó ság nál, a hi te le sí té si te vé keny -
ség re ki je lölt szer ve zet nél és a pénz ügyi át uta lá si egy ség -
nél elekt ro ni kus és pa pír ala pon ren del ke zés re álló, iga zo -
lás hoz kap cso ló dó do ku men tu mok hoz és ada tok hoz. A
kö zös Iga zo ló Ha tó ság a hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt 
szer ve zet nél és a pénz ügyi át uta lá si egy ség nél kez de mé -
nye zett lá to ga tá sa i ról min den eset ben tíz nap pal elõ re tá jé -
koz tat ja a kö zös Irá nyí tó Ha tó sá got, il let ve Nem ze ti Ha tó -
sá got.

16.  §

An nak ér de ké ben, hogy a kö zös Iga zo ló Ha tó ság az irá -
nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek meg fe le lõ sé gét meg tud ja 
ítél ni, a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve a Nem ze ti Ha tó ság:

a) tá jé koz ta tá sul to váb bít ja a kö zös Iga zo ló Ha tó ság
ré szé re a sa ját és a hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer -
ve zet és a pénz ügyi át uta lá si egy ség el len õr zé si rend sze ré -
ben el ké szült, vagy egyéb, el len õr zés re jo go sult ha zai
vagy kül föl di szer ve ze tek ál tal el ké szí tett el len õri je len té -
se ket – a kö zös El len õr zé si Ha tó ság ál tal vég zett el len õr -
zé sek ki vé te lé vel – a je len tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun -
ka na pon be lül,

b) tá jé koz ta tá sul meg kül di a kö zös Iga zo ló Ha tó ság ré -
szé re a prog ram szint re vo nat ko zó an el ké szí tett irány mu ta -
tá so kat, be le ért ve a fo lya mat ba épí tett el len õr zé sek re és a
hi te le sí té si nyi lat ko za tok ra vo nat ko zó irány mu ta tást, il let -
ve írás ban tá jé koz tat ja a kö zös Iga zo ló Ha tó sá got ezek
mó do sí tá sa i ról,

c) tá jé koz ta tá sul meg kül di a kö zös Iga zo ló Ha tó ság ré -
szé re a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve a Nem ze ti Ha tó ság
ál tal jó vá ha gyott mû kö dé si ké zi köny vet an nak mellékle -
teivel és az el len õr zé si nyom vo nal lal együtt, be le ért ve a
hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet és a pénz ügyi
át uta lá si egy ség mû kö dé si ké zi köny ve it,

d) írás ban tá jé koz tat ja a kö zös Iga zo ló Ha tó sá got a mû -
kö dé si ké zi köny vek és az el len õr zé si nyom vo nal mó do sí -
tá sá ról, va la mint a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve a Nem -
ze ti Ha tó ság, a hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet 
és a pénz ügyi át uta lá si egy ség szer zõ dé se i ben fog lalt át ru -
há zott fel ada tok ról és a meg valósult lé nye ge sebb szer ve -
ze ti vál to zá sok ról a mó do sí tást köve tõen 1 hó na pon be lül,

e) a Sza bály ta lan sá gok ke ze lé se c. fe je zet elõ írásainak
meg fele lõen rend sze re sen tá jé koz tat ja a kö zös Iga zo ló Ha -
tó sá got a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé rõl,

f) ha la dék ta la nul írás ban tá jé koz tat ja a kö zös Iga zo ló
Ha tó sá got az Eu ró pai Bi zott ság eset le ges, irá nyí tá si és el -
len õr zé si el já rá sok kal, il let ve mo ni tor ing gal kap cso lat ban
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meg fo gal ma zott aján lá sa i nak tar tal má ról, és az Eu ró pai
Bi zott ság ál tal ja va solt ki iga zí tó in téz ke dé sek meg -
valósítása ér de ké ben meg tett lé pé sek rõl, il let ve azok ról az
in do kok ról, ame lyek re hi vat koz va a ja va solt in téz ke dé se -
ket a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve a Nem ze ti Ha tó ság
vagy a hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet vagy a
pénz ügyi át uta lá si egy ség nem hoz ta meg.

IV. Fejezet

A HAZAI SZINTÛ LEBONYOLÍTÁS RÉSZLETES
SZABÁLYAI

17.  §

(1) A prog ra mok ke re té ben meg hir de tett pá lyá za to kon
kö zös sé gi tá mo ga tás ra jó vá ha gyott pro jek tek ha zai part -
ne rei szá má ra az ala nyi jo gon járó kap cso ló dó költ ség ve -
té si fi nan szí ro zást to váb bi pá lyáz ta tás nél kül Ma gyar or -
szág, mint kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó -
ság biz to sít ja.

(2) A ha zai part ne rek szá má ra a ha zai társ fi nan szí ro zás
ma xi má lis össze gét fo rint ban kell meg ál la pí ta ni, úgy hogy 
az eu ró ban meg adott pro jekt rész költ ség ve té sé nek ha zai
társ fi nan szí ro zás ra jo go sult ré szét a pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak idõ pont já ban ér vé nyes, az Eu ró pai Bi zott ság hi va ta los 
lap já ban köz zé tett ár fo lya mon kell át vál ta ni fo rint ra.

(3) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság
fe le lõs a ha zai társ fi nan szí ro zás biz to sí tá sá ra a ha zai part -
ne rek kel  való szer zõ dés kö té sért.

(4) A ha zai társ fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben elõ kell írni
a ha zai part ner ré szé re, hogy sza bály ta lan ság ese tén,
amennyi ben a kö zös sé gi tá mo ga tá si összeg sza bály ta lan -
ság gal érin tett ré szét a ve ze tõ part ner ré szé re ha tár idõ re
nem fi ze ti vissza, a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze -
ti Ha tó ság ezen össze get kö ve tel he ti tõle.

Hitelesítés

18.  §

A prog ra mok ke re té ben meg ítélt kö zös sé gi tá mo ga tá -
sok és a ha zai társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá sá nak hi te le sí -
té se a hi te le sí té si te vé keny ség re jog sza bály ál tal ki je lölt
szer ve zet fel ada ta.

19.  §

(1) A hi te le sí tés ré sze ként a hi te le sí té si te vé keny ség re
ki je lölt szer ve zet nek gon dos kod nia kell a part ner ál tal be -
nyúj tott va la mennyi, a fel me rült és a part ner ál tal ki fi ze tett 

költ sé get alá tá masz tó do ku men tum for mai és tar tal mi el -
len õr zé sé nek le foly ta tá sá ról.

(2) A do ku men tum ala pú el len õr zés ke re té ben kü lö nö -
sen a kö vet ke zõ ket kell el len õriz ni:

a) a part ner ál tal be nyúj tott je len tés ben sze rep lõ költ sé -
gek ki fi ze tés re ke rül tek és szám lák kal vagy egyéb, a gaz -
da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony lat tal meg -
fele lõen alá tá masz tot tak;

b) a be nyúj tott szám lák vagy egyéb, a gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony la tok  valós költ sé ge -
ken ala pul nak, és a prog ra mok ke re té ben jó vá ha gyott pro -
jekt kap csán me rül tek fel;

c) a be nyúj tott szám lán vagy egyéb, a gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony la ton sze rep lõ tel je sí -
tés össz hang ban van a pá lyá zat ra vo nat ko zó dön tés sel és a
tá mo ga tá si szer zõ dés sel;

d) a költ sé gek el szá mol ha tók a prog ra mok ke re té ben
meg ha tá ro zott el szá mol ha tó sá gi sza bá lyok nak meg fele -
lõen, a kö zös sé gi és ha zai jog sza bá lyok kal össz hang ban;

e) a költ sé ge ket alá tá masz tó do ku men tu mok tel jes kö -
rû ek, for mai és tar tal mi szem pont ból meg fe le lõ ek;

f) a part ner az összes pro jekt te vé keny ség re vonat -
kozóan meg fe le lõ és meg bíz ha tó nyil ván tar tá si rend szer -
rel ren del ke zik, azaz a szük sé ges el len õr zé si nyom vo nal
lé te zik;

g) az Ala pok ból szár ma zó tá mo ga tás, il let ve a ha zai
társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá sa so rán nem tör tént sza bály -
ta lan ság;

h) a ket tõs fi nan szí ro zás nem  valósul meg;
i) a be adott bi zony la tok, do ku men tu mok alap ján meg -

ál la pít ha tó, hogy az ál la mi tá mo ga tá sok kal, a kör nye zet -
vé de lem mel, az esély egyen lõ ség gel és a fenn tart ha tó fej -
lõ dés sel kap cso la tos kö ve tel mé nye ket be tar tot ták;

j) a be adott bi zony la tok, do ku men tu mok alap ján meg -
ál la pít ha tó, hogy a nyil vá nos ság ra és tá jé koz ta tás ra vo nat -
ko zó kö zös sé gi sza bá lyo kat be tar tot ták;

k) a be adott bi zony la tok, do ku men tu mok alap ján meg -
ál la pít ha tó, hogy a köz be szer zé sek re vo nat ko zó kö zös sé gi 
és nem ze ti sza bá lyo kat be tar tot ták;

l) a pro jek tek tá mo ga tá si szer zõ dé sek nek meg fe le lõ fi -
zi kai és pénz ügyi elõ re ha la dá sát;

m) a tel je sí tés iga zo lá sát.

(3) A hi te le sí tés ré sze ként a hi te le sí té si te vé keny ség re
ki je lölt szer ve zet kö te les gon dos kod ni a köz be szer zé sek -
rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény és a köz be szer zé sek re
vo nat ko zó kö zös sé gi ren del ke zé sek elõ írásai tel je sü lé sé -
nek el len õr zé sé rõl.

(4) A hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet jo go -
sult a köz be szer zé si el já rás va la mennyi do ku men tu mát a
part ner tõl be kér ni, il let ve az el já rás bár mely sza ka szá ban
kép vi se lõt de le gál ni.

(5) A hi te le sí tés ré sze ként a hi te le sí té si te vé keny ség re
ki je lölt szer ve zet nek gon dos kod nia kell a koc ká zat elem -
zé sen ala pu ló min ta vé te le zés sel ki vá lasz tott pro jek tek
meg valósításának hely szí ni el len õr zé sé rõl.
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(6) Amennyi ben a part ner nek nyúj tott tá mo ga tás meg -
ha lad ja az 50 mil lió fo rin tot, a hi te le sí té si te vé keny ség re
ki je lölt szer ve zet a pro jekt part ner ál tal meg valósított ré -
szét leg alább két szer a pro jekt in du lá sát meg elõ zõ en, és
amennyi ben a meg valósítás so rán a koc ká zat elem zés nem
in do kol ja – a meg valósítás zá rá sa kor – a hely szí nen el len -
õr zi.

(7) Amennyi ben a part ner nek nyúj tott tá mo ga tás meg -
ha lad ja a 250 mil lió fo rin tot, a hi te le sí té si te vé keny ség re
ki je lölt szer ve zet a pro jekt part ner ál tal meg valósított ré -
szét éven te leg alább egy szer, és a meg valósítás meg kez dé -
se elõtt, va la mint zá rá sa kor a hely szí nen el len õr zi.

(8) A hely szí ni el len õr zé sek so rán el len õriz ni kell kü lö -
nö sen:

a) a pro jekt part ner ál tal meg valósított rész tá mo ga tá si
szer zõ dés nek meg fe le lõ fi zi kai és pénz ügyi elõrehala -
dását,

b) az elõ re ha la dá si je len té sek és a pro jekt part ner ál tal
meg valósított rész tény le ges fi zi kai és pénz ügyi elõ re ha la -
dá sá nak össz hang ját,

c) a ki fi ze té si ké rel met alá tá masz tó bi zony la tok ere de ti 
pél dá nya a part ner nél ren del ke zés re áll és fel lel he tõ, to -
váb bá meg egye zik a part ner ál tal a ki fi ze té si ké re lem hez
be nyúj tott hi te les má so la tok kal,

d) a part ner ál tal be nyúj tott nyi lat ko zat össz hang ját az
azt meg ala po zó bi zony la tok kal,

e) a ter mé kek és szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek a tá mo -
ga tá si szer zõ dés sel  való össz hang ját,

f) a nyil vá nos ság ra és tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó kö zös -
sé gi sza bá lyok be tar tá sát,

g) a köz be szer zé sek re vo nat ko zó kö zös sé gi és nem ze ti
sza bá lyok be tar tá sát,

h) az ál la mi tá mo ga tá sok kal, a kör nye zet vé de lem mel,
az esély egyen lõ ség gel és a fenn tart ha tó fej lõ dés sel kap -
cso la tos kö ve tel mé nyek be tar tá sát.

(9) A hely szí ni el len õr zé sek ke re té ben a ki fi ze té si ké re -
lem ben sze rep lõ költ sé gek el szá mol ha tó sá gá nak meg ál la -
pí tá sá hoz el len õriz ni kell a szám lá kat, ezek kö zött a ko ráb -
bi szám la össze sí tõ(k)ben fel tün te tett, de má so lat ban be
nem nyúj tott szám lá kat is, a szám lák hoz kap cso ló dó szer -
zõ dé se ket, és az azok hoz kap cso ló dó teljesítésigazolá -
sokat.

(10) A hi te le sí té si te vé keny sé get meg fele lõen do ku -
men tál ni kell, rög zít ve az el vég zett mun kát, a hi te le sí tés
ered mé nye it, va la mint sza bály ta lan sá gok és hi bák fel tá rá -
sa ese tén a meg tett in téz ke dé se ket.

(11) A hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet a
(2) és (5) be kez dés sze rin ti el len õr zé sek el vég zé sét köve -
tõen hi te le sí té si nyi lat ko za tot ál lít ki a pro jekt part ner ré -
szé re.

20.  §

A tech ni kai se gít ség nyúj tás for rá sok ter hé re fel me rült
költ sé gek hi te le sí té sét, va la mint az eh hez kap cso ló dó

19.  § (1)–(2) be kez dés sze rin ti fel ada to kat a kö zös Irá nyí tó 
Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság vég zi.

A pénzügyi lebonyolítás részletes szabályai

Társfinanszírozási források fogadására és kifizetésére
szolgáló kincstári bankszámlák

21.  §

(1) A prog ra mok ha zai társ fi nan szí ro zá sát a for rás gaz da 
biz to sít ja a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó -
ság ál tal a Kincs tár ban meg nyi tott fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá kon ke resz tül.

(2) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lák fe lett a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti
Ha tó ság ren del ke zik.

(3) A bank szám lák fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got két 
be je len tett sze mély együt tes alá írá sá val le het gya ko rol ni.

(4) A bank szám lák ve ze té sé vel kap cso la tos bár mi ne mû
költ ség el szá mo lá sa köz vet le nül a köz pon ti költ ség ve tés -
bõl tör té nik a Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet ter hé re.

(5) A bank szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si 
meg bí zást min den eset ben az IMIR 2007–2013-ban kell
ki ál lí ta ni.

(6) Az IMIR 2007–2013-ban ki ál lí tott át uta lá si meg bí -
zá so kat elekt ro ni kus for má ban kell pénz ügyi tel je sí tés re
át ad ni a Kincs tár nak.

(7) A Kincs tár a bank szám la ki vo na tot két ere de ti pél -
dány ban ál lít ja elõ. Az egyik pél dányt a kö zös Irá nyí tó Ha -
tó ság nak, a má sik pél dányt pe dig a kö zös Irá nyí tó Ha tó -
ság, il let ve Nem ze ti Ha tó sá got mû köd te tõ köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ré szé re kül di meg.

22.  §

(1) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság
gon dos ko dik fo rint le bo nyo lí tá si bank szám lák prog ra -
mon kén ti meg nyi tá sá ról a Kincs tár ban.

(2) A le bo nyo lí tá si fo rint bank szám la a part ner ha zai
társ fi nan szí ro zás ra jo go sult költ sé ge i nek ha zai társ fi nan -
szí ro zás ból tör té nõ meg té rí té sé re, il let ve a ha zai part ner
ál tal bár mi lyen jog cí men tör té nõ vissza fi ze té sé re szol gál.

(3) A bank szám lák fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got két 
be je len tett sze mély együt tes alá írá sá val le het gya ko rol ni.

(4) A bank szám lák ve ze té sé vel kap cso la tos bár mi ne mû
költ ség el szá mo lá sa köz vet le nül a köz pon ti költ ség ve tés
ter hé re tör té nik a Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet ter hé re.

(5) A bank szám lák nak év vé gé vel nem ma rad hat egyen -
le ge, ezért a bank szám la fö lött ren del ke zõk nek leg ké sõbb
a de cem ber havi utol só elõt ti ban ki mun ka na pon gon dos -
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kod ni uk kell az egyen leg nek a vo nat ko zó elõirányzat-
 felhasználási ke ret szám lá ra tör té nõ vissza ve ze té sé rõl.

(6) A le bo nyo lí tá si fo rint bank szám lák fe lett a kö zös
Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság ren del ke zé si jo -
got biz to sít a pénz ügyi át uta lá si egy ség nek.

(7) A bank szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si 
meg bí zást min den eset ben az IMIR 2007–2013-ban kell
ki ál lí ta ni.

(8) Az IMIR 2007–2013-ban ki ál lí tott át uta lá si meg bí -
zá so kat elekt ro ni kus for má ban kell pénz ügyi tel je sí tés re
át ad ni a Kincs tár nak.

(9) A Kincs tár a bank szám la ki vo na tot két ere de ti pél -
dány ban ál lít ja elõ. Az egyik pél dányt a pénz ügyi át uta lá si
egy ség nek, a má sik pél dányt pe dig a kö zös Irá nyí tó Ha tó -
ság, il let ve Nem ze ti Ha tó sá got mû köd te tõ köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ré szé re kül di meg.

23.  §

A Kincs tár ál tal ki ál lí tott bank szám la ki vo na tok ada ta it
a bank szám la fe lett ren del ke zõk nek az IMIR
2007–2013-ban a kéz hez vé telt kö ve tõ 5 mun ka na pon be -
lül kell rög zí te ni, és a rög zí tést kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül 
jó vá hagy ni.

Hazai társfinanszírozás forráslehívása és kifizetése

24.  §

A ha zai társ fi nan szí ro zás ra vo nat ko zó fi ze té si ké rel met
a part ner a hi te le sí té si nyi lat ko zat ki ál lí tá sát köve tõen
nyújt ja be a hi te le sí tés re ki je lölt szer ve zet ál tal jó vá ha -
gyott el szá mol ha tó költ sé gek fo rint össze ge alap ján a
pénz ügyi át uta lá si egy ség nek, a hi te le sí té si nyi lat ko zat tal
és az el szá mol ha tó költ sé ge ket tar tal ma zó szám la össze sí -
tõ vel együtt.

25.  §

(1) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság
biz to sít ja a ha zai társ fi nan szí ro zás össze gé nek ren del ke -
zés re ál lá sát a le bo nyo lí tá si fo rint bank szám lá kon, an nak
ér de ké ben, hogy a ha zai part ner ha zai társ fi nan szí ro zás ra
jo go sult szám lái vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le -
sen do ku men tá ló bi zony la tai alap ján õt meg il le tõ ha zai
társ fi nan szí ro zás össze ge ki fi ze tés re ke rül jön.

(2) A ha zai társ fi nan szí ro zás ter hé re el szá mol ha tó költ -
sé ge ket és ezek alap ján a ki uta lan dó ha zai társ fi nan szí ro -
zás össze gét min den eset ben fo rint ban kell meg ál la pí ta ni.
A fo rint tól el té rõ pénz nem ben ki ál lí tott szám la vagy
egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi -

zony lat ese tén a szám lán vagy egyéb, a gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony la ton sze rep lõ ha zai
társ fi nan szí ro zás össze gét a szám lán vagy egyéb, a gaz da -
sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony la ton meg je -
lölt fi zi kai tel je sí tés idõ pont já ban ér vé nyes, a Ma gyar
Nem ze ti Bank (a továb biak ban: MNB) ál tal köz zé tett de -
vi za-kö zé pár fo lya mon kell fo rint ra át szá mí ta ni. Az MNB
ál tal nem jegy zett pénz nem ben ki ál lí tott szám la ese tén a
szám lá hoz kap cso ló dó tá mo ga tá si össze get a szám lán
meg je lölt fi zi kai tel je sí tés idõ pont já ban ér vé nyes Eu ró pai
Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett de vi za-kö zé pár fo lya mon
kell eu ró ra át vál ta ni. Az át szá mí tott fo rint ér ték bõl a ha zai
társ fi nan szí ro zá si rész ke rül ki fi ze tés re a part ner ré szé re.

(3) A pénz ügyi át uta lá si egy ség össze ál lít ja az IMIR
2007–2013-ban a prog ra mon ként össze sí tett ha zai társ fi -
nan szí ro zás for rás le hí vá si do ku men tá ci ót, amely az IMIR
2007–2013-ba rög zí tett, hi te le sí tett szám lák ada ta i nak
össze sí té sét je len ti, majd elekt ro ni ku san és nyom ta tott for -
má ban be nyújt ja jó vá ha gyás ra a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság,
il let ve Nem ze ti Ha tó ság hoz.

(4) A for rás le hí vá si do ku men tá ció alap ján a kö zös Irá -
nyí tó, il let ve Nem ze ti Ha tó ság 8 mun ka na pon be lül min ta -
vé te les el len õr zést in dít hat, amely rõl ér te sí ti a pénz ügyi
át uta lá si egy sé get. Amennyi ben a kö zös Irá nyí tó, il let ve
Nem ze ti Ha tó ság el len õr zést in dít, azt kö te les 5 mun ka na -
pon be lül le foly tat ni, és an nak ered mé nyé rõl ér te sí te ni a
pénz ügyi ki fi ze té si egy sé get és a Kö zös Tech ni kai Tit kár -
sá got. Amennyi ben a kö zös Irá nyí tó, il let ve Nem ze ti Ha -
tó ság 8 mun ka na pon be lül nem ér te sí ti a pénz ügyi ki fi ze té -
si egy sé get és a Kö zös Tech ni kai Tit kár sá got, il let ve
amennyi ben az el len õr zés so rán min dent rend ben ta lál, in -
téz ke dik a jó vá ha gyott ha zai társ fi nan szí ro zá si összeg elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról az adott prog ram fo -
rint le bo nyo lí tá si szám lá ra tör té nõ uta lá sá ról.

(5) A for rás le hí vás jó vá ha gyá sa után a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról csak ak kor le het
át uta lást kez de mé nyez ni, ha az ada tok az IMIR
2007–2013-ban rög zí tés re és jó vá ha gyás ra ke rül tek.

(6) A pénz ügyi át uta lá si egy ség a bank szám lán tör tént
jó vá írás ról  szóló bank szám la ki vo nat kéz hez vé te lét kö ve tõ 
5 mun ka na pon be lül in dít ja a part ne rek bank szám lá i nak
ja vá ra a ha zai társ fi nan szí ro zás össze gét fo rint ban.

(7) A fo rint le bo nyo lí tá si bank szám lá ról csak ak kor le -
het át uta lást kez de mé nyez ni, ha az ada tok IMIR
2007–2013-ban rög zí tés re és jó vá ha gyás ra ke rül tek.

Technikai Segítségnyújtás forráslehívása

26.  §

(1) A Tech ni kai Se gít ség nyúj tás ból fi nan szí ro zott te vé -
keny sé gek a kö zös Mo ni tor ing Bi zott ság ál tal el fo ga dott
egye di TA pro jek tek ke re té ben ke rül nek meg valósításra.
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(2) A prog ra mok in du lá sa kor a lik vi di tás biz to sí tá sa ér -
de ké ben a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó -
ság a prog ra mok ban részt ve võ or szá gok társ fi nan szí ro zá -
sa i ból gör dü lõ elõ le get biz to sít a prog ra mok végrehajtá -
sára.

(3) A prog ra mok vég re haj tá sa so rán fel me rült kö zös te -
vé keny sé gek költ sé ge i rõl a Kö zös Tech ni kai Tit kár ság
havi el szá mo lást ké szít.

(4) A prog ra mok vég re haj tá sa so rán fel me rült költ sé ge -
ket a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság hi -
te le sí ti.

(5) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság
hi te le sí té sét köve tõen a pénz ügyi át uta lá si egy ség gon dos -
ko dik a kö zös sé gi hoz zá já ru lás és a ha zai társ fi nan szí ro zás 
for rás le hí vá si do ku men tá ci ók el ké szí té sé rõl, majd a le bo -
nyo lí tá si bank szám lá kon jó vá írt tá mo ga tá si össze gek ki fi -
ze té sé rõl a tech ni kai ve ze tõ part ner szám lá já nak ja vá ra a
13. és a 25.  § vo nat ko zó be kez dé se i ben le ír tak sze rint.

(6) A prog ram ban részt ve võ kül föl di part ner or szág(ok)
nem ze ti társ fi nan szí ro zá si ré szé rõl a pénz ügyi át uta lá si
egy ség ál tal ki ál lí tott for rás le hí vást a kö zös Irá nyí tó Ha tó -
ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság jó vá hagy ja, majd a kö zös Irá -
nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság gon dos ko dik a jó -
vá ha gyott összeg nek az adott part ner or szág(ok) társ fi nan -
szí ro zá si össze gé nek ke ze lé sé re nyi tott Tech ni kai Se gít -
ség nyúj tás euró part ner or szág társ fi nan szí ro zá si bank -
szám lá ról a tech ni kai ve ze tõ part ner szám lá já ra tör té nõ át -
uta lá sá ról.

Szabálytalanságok kezelése

27.  §

(1) A kö zös Irá nyí tó Ha tó sá got, il let ve Nem ze ti Ha tó sá -
got mû köd te tõ köz pon ti költ ség ve té si szerv, és a hi te le sí -
té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet ve ze tõ je (a továb -
biak ban: a sza bály ta lan sá gi vizs gá la tot le foly ta tó szer ve -
zet ve ze tõ je), va la mint a kö zös Iga zo ló Ha tó ság ki je lö li
– jog sza bály vagy meg ál la po dás alap ján – a szer ve zet ha -
tás kö ré be tar to zó, a sza bály ta lan sá gi ügyek nyil ván tar tá -
sá ért és je len té sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé get vagy sze -
mélyt (a továb biak ban: sza bály ta lan ság-fe le lõs).

(2) A sza bály ta lan ság-fe le lõs

a) gon dos ko dik a sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sá ról,
va la mint

b) össze ál lít ja a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos ne -
gyed éves je len té se ket,

c) gon dos ko dik az IMIR 2007–2013 sza bály ta lan sá -
gok kal kap cso la tos ada tok kal tör té nõ fel töl té sé rõl,

d) kap cso la tot tart és együtt mû kö dik az OLAF Ko or di -
ná ci ós Iro dá val és a kö zös Iga zo ló Ha tó ság gal.

28.  §

(1) A sza bály ta lan sá gi vizs gá la tot le foly ta tó szer ve zet
ve ze tõ je sza bály ta lan ság gya nú já ról  való tu do más szer zés
ese tén, amennyi ben a gya nú meg ala po zott, kö te les – a sza -
bály ta lan ság-fe le lõs út ján – sza bály ta lan sá gi vizs gá la ti el -
já rást le foly tat ni. A vizs gá lat meg in dí tá sá val egy ide jû leg
dönt het a ki fi ze té sek fel füg gesz té sé rõl.

(2) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság
vagy a hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet azon
tag ja, aki a tá mo ga tá si fo lya mat bár mely sza ka szá ban sza -
bály ta lan ság gya nú ját ész le li, vagy aki nek ilyen gya nú tu -
do má sá ra jut, kö te les ha la dék ta la nul írás ban rög zí te ni azt,
és meg kül de ni a szer ve ze te sza bály ta lan ság-fe le lõ sé nek.

(3) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság
ve ze tõ je a tu do más szer zést köve tõen ha la dék ta la nul dönt
ar ról, hogy a tu do má sá ra ju tott sza bály ta lan sá gi gya nút ki -
vizs gál ja, vagy a vizs gá lat le foly ta tá sá ra a hi te le sí té si te -
vé keny ség re ki je lölt szer ve zet ve ze tõ jét kéri fel, és egy út -
tal át ad ja a kap cso ló dó do ku men tu mo kat.

(4) Amennyi ben az Eu ró pai Bi zott ság, a kö zös El len õr -
zé si Ha tó ság, a kö zös Iga zo ló Ha tó ság vagy más, el len õr -
zést vég zõ szer ve zet sza bály ta lan ság gya nú já ról ér te sí ti a
kö zös Irá nyí tó Ha tó sá got, il let ve Nem ze ti Ha tó sá got mû -
köd te tõ köz pon ti költ ség ve té si szerv ve ze tõ jét, ak kor a
szerv ve ze tõ je (vagy dön té se alap ján az érin tett szer ve zet
ve ze tõ je) kö te les el ren del ni a sza bály ta lan sá gi vizs gá la ti
el já rást, vagy in téz ked ni ar ról, hogy a hi te le sí té si te vé -
keny ség re ki je lölt szer ve zet a sza bály ta lan sá gi vizs gá la ti
el já rást le foly tas sa. Ha a kö zös Irá nyí tó Ha tó sá got, il let ve
Nem ze ti Ha tó sá got mû köd te tõ köz pon ti költ ség ve té si
szerv ve ze tõ je az el len õr zést vég zõ szerv meg ál la pí tá sa it
el fo gad ja, to váb bi vizs gá lat le foly ta tá sa nél kül meg ál la -
pít hat ja a sza bály ta lan sá got.

(5) A hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet ál tal
in dí tott sza bály ta lan sá gi vizs gá lat le foly ta tá sá nak jo gát a
kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság ve ze tõ je
az IMIR 2007–2013-ban tör té nõ rög zí tést kö ve tõ 5 mun -
ka na pon be lül ma gá hoz von hat ja. Er rõl a dön té sé rõl írás -
ban ér te sí ti a hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet
ve ze tõ jét, és a sza bály ta lan ság vizs gá la ti el já rás ban érin -
tett egyéb ér de kel te ket, va la mint fel szó lít ja a hi te le sí té si
te vé keny ség re ki je lölt szer ve ze tet az alá tá masz tó do ku -
men tu mok meg kül dé sé re.

(6) A hi te le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet sza -
bály ta lan ság-fe le lõ se a ren del ke zés re álló ere de ti do ku -
men tu mo kat – má so lat meg tar tá sa mel lett – az (5) be kez -
dés sze rin ti meg ke re sés tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül
meg kül di a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó -
ság ré szé re.

(7) A sza bály ta lan ság-fe le lõs a sza bály ta lan ság gya nú -
ját, az el já rás meg in dí tá sá nak vagy el uta sí tá sá nak té nyét,
az el já rás le zá rá sát, a vizs gá lat ered mé nyét a tu do más szer -
zést, il let ve az el já rá si cse lek ményt kö ve tõ 2 mun ka na pon
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be lül rög zí ti az IMIR 2007–2013-ban. Az el já rás meg in dí -
tá sá ról, eset le ges fel füg gesz té sé rõl, le zá rá sá ról, a ki fi ze té -
sek fel füg gesz té sé rõl a sza bály ta lan ság-fe le lõs tá jé koz tat -
ja az el já rás ban érin tet te ket.

29.  §

(1) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat ered mé nyé rõl – a sza -
bály ta lan ság hi á nyá nak meg ál la pí tá sa ese té ben is – a sza -
bály ta lan ság-fe le lõs sza bály ta lan ság-vizs gá la ti je len tést
ké szít.

(2) A sza bály ta lan ság-vizs gá la ti je len tés nek leg alább a
kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) az érin tett pro jekt meg ne ve zé sét, azo no sí tó szá mát,
a part ner azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat,

b) a sza bály ta lan ság gal érin tett összeg mér té két fi nan -
szí ro zá si for rá son ként,

c) a sza bály ta lan sá gi gya nú ról  való tu do más szer zés
mód ját és ide jét,

d) a sza bály ta lan sá gi gya nú rö vid össze fog la lá sát,
e) a vizs gá lat ban köz re mû kö dõk meg ne ve zé sét,
f) a meg vizs gált do ku men tu mok, kö rül mé nyek és té -

nyek fel so ro lá sát,
g) amennyi ben a tény ál lás tisz tá zá sá hoz szük ség volt

az érin tet tek meg hall ga tá sá ra, a meg hall ga tott sze mé lyek
meg ne ve zé sét, a meg hall ga tás, il let ve a hely szí ni vizs gá lat 
so rán ké szült jegy zõ könyv nek a vizs gá la tot vég zõ és a
meg hall ga tott, il let ve a hely szí ni vizs gá lat so rán je len lévõ 
sze mé lyek alá írá sá val el lá tott pél dá nyát,

h) a meg hall ga tott, il let ve a hely szí ni vizs gá lat so rán
je len lévõ sze mély nek a g) pont sze rin ti jegy zõ könyv tar -
tal má val kap cso la tos egyet nem ér té se ese tén az erre uta ló
zá ra dé kot,

i) a vizs gá lat so rán meg ál la pí tott kö vet kez te té se ket, és
az azt alá tá masz tó do ku men tu mok nak a sza bály ta lan -
ság-fe le lõs ál tal hi te le sí tett má so la tát.

(3) A sza bály ta lan ság té nyé nek meg ál la pí tá sa ese tén a
sza bály ta lan ság-vizs gá la ti je len tés nek tar tal maz nia kell
to váb bá:

a) a meg sér tett ren del ke zé sek re tör té nõ hi vat ko zást,
b) an nak meg ál la pí tá sát, hogy a sza bály ta lan ság az

 Európai Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott je len tés té te li kö te -
le zett ség alá tar to zik-e,

c) an nak meg ál la pí tá sát, hogy a sza bály ta lan ság rend -
szer jel le gû sza bály ta lan ság nak mi nõ sül-e,

d) az al kal ma zan dó in téz ke dés re vo nat ko zó ja vas la tot.

(4) A sza bály ta lan sá gi vizs gá la tot le foly ta tó szer ve zet
ve ze tõ je a sza bály ta lan ság-vizs gá la ti je len tés alap ján dönt
a sza bály ta lan ság vagy an nak hi á nya meg ál la pí tá sá ról és a
vizs gá lat le zá rá sá ról.

(5) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat le zá rul hat:
a) an nak meg ál la pí tá sá val, hogy nem tör tént sza bály ta -

lan ság és az el já rás in téz ke dés nél kü li meg szün te té sé vel,
vagy

b) a sza bály ta lan ság meg tör tén tét meg ál la pí tó, az el já -
rást le zá ró és in téz ke dést el ren de lõ dön tés sel.

(6) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat alap ján meg ál la pí tott
al kal ma zan dó in téz ke dést a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let -
ve Nem ze ti Ha tó ság ve ze tõ je ál la pít ja meg, a hi te le sí té si
te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet ál tal le foly ta tott el já rás
ese té ben a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó -
ság ve ze tõ jé nek jóvá kell hagy nia.

30.  §

(1) Az el já rás ered mé nyé rõl a sza bály ta lan ság-fe le lõs a
dön tés tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül ér te sí ti a sza bály -
ta lan sá gi vizs gá lat ban érin tet te ket.

(2) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat le zá rá sá nak idõ pont ja a 
29.  § (5) be kez dés sze rin ti dön tés ho za tal nap ja.

(3) A sza bály ta lan sá gi vizs gá la tot a kö zös Irá nyí tó Ha -
tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság nak és a hi te le sí té si te vé -
keny ség re ki je lölt szer ve zet nek a sza bály ta lan ság gya nú -
já nak a sza bály ta lan ság-fe le lõs tu do má sá ra ju tá sá tól szá -
mí tott 45 nap tá ri na pon be lül le kell zár nia.

(4) Ha a sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sá hoz más ha tó ság
elõ ze tes dön té se vagy szak ér tõi vizs gá lat szük sé ges, a sza -
bály ta lan sá gi vizs gá la tot fel füg geszt he ti a ha tás kör rel ren -
del ke zõ ha tó ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ig, il let ve a
szak vé le mény kéz hez vé te lé ig. A fel füg gesz tés idõ tar ta ma
az el in té zé si ha tár idõ be nem szá mít be. A kö zös Irá nyí tó
Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság a sza bály ta lan sá gi vizs -
gá lat fel füg gesz té sé nek el ren de lé sé vel egy ide jû leg dönt -
het a ki fi ze té sek fel füg gesz té sé nek el ren de lé sé rõl.

31.  §

Rend szer jel le gû sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sá ról a
sza bály ta lan sá gi vizs gá la tot le foly ta tó szer ve zet sza bály -
ta lan ság-fe le lõ se kö te les a szer ve zet bel sõ el len õr zé sét a
kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó sá got, a kö -
zös El len õr zé si Ha tó sá got és a kö zös Iga zo ló Ha tó sá got
15 mun ka na pon be lül ér te sí te ni.

32.  §

(1) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság
biz to sít ja, hogy a már ki fi ze tett, de sza bály ta la nul fel hasz -
nált tá mo ga tá si össze gek a ked vez mé nye zet tek tõl be haj -
tás ra ke rül je nek. A be haj tott összeg kö zös sé gi hoz zá já ru -
lá si ré szét az euró le bo nyo lí tá si bank szám lán tör té nõ jó vá -
írás ról  szóló bank szám la ki vo nat kéz hez vé te lét kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül a meg fe le lõ kö zös prog ram szám lá ra
kell vissza utal ni. A be haj tott összeg ha zai társ fi nan szí ro -
zá si ré szét pe dig a fo rint le bo nyo lí tá si bank szám lán tör té -
nõ jó vá írás ról  szóló bank szám la ki vo nat kéz hez vé te lét kö -
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ve tõ 5 mun ka na pon be lül az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -
ret szám lá ra kell vissza utal ni.

(2) Az Eu ró pai Bi zott ság tól ér ke zõ, ma gyar part nert
érin tõ vissza fi ze tés re irá nyu ló fel szó lí tás ese tén, amennyi -
ben a sza bály ta lan ság ban érin tett összeg be hajt ha tat lan,
ak kor az Áht. 13/C.  § ér tel mé ben a sza bály ta lan sá gért fe le -
lõs, il let ve an nak hi á nyá ban a sza bály ta la nul fel hasz nált
for rást fo lyó sí tó fe je zet költ ség ve té sé bõl kell az érin tett
össze get a vo nat ko zó prog ram euró le bo nyo lí tá si bank -
szám lá já ra vissza pó tol ni.

(3) Amennyi ben a sza bály ta lan ság ban érin tett össze ge -
ket a prog ram zá rá sá ig nem si ke rült be haj ta ni, ak kor a be -
haj tás ra tett kí sér le tek és in téz ke dé sek va la mennyi do ku -
men tá ci ó ját leg alább a prog ram zá rá sát kö ve tõ har ma dik
év vé gé ig prog ra mon kén ti bon tás ban meg kell õriz ni.

(4) A kö zös Iga zo ló Ha tó ság a vo nat ko zó kö zös prog -
ram szám lá ján jó vá írt összeg gel csök ken tett át uta lás
igény lés do ku men tá ci ót nyújt be az Eu ró pai Bi zott ság nak.

33.  §

(1) Min den ne gye dé vet kö ve tõ négy hé ten be lül a hi te -
le sí té si te vé keny ség re ki je lölt szer ve zet a sza bály ta lan sá gi 
vizs gá lat in dí tá sá ról, a meg tett in téz ke dé sek rõl és azok
ered mé nye i rõl az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott
for má ban je len tést küld a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve
Nem ze ti Ha tó ság ré szé re.

(2) Min den ne gye dé vet kö ve tõ öt hé ten be lül a kö zös
Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság a sza bály ta lan -
sá gi vizs gá la tok in dí tá sá ról, a meg tett in téz ke dé sek rõl és
azok ered mé nye i rõl je len tést küld a kö zös Irá nyí tó Ha tó sá -
got, il let ve Nem ze ti Ha tó sá got mû köd te tõ köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ré szé re. A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve
Nem ze ti Ha tó ság to váb bá ki mu ta tást küld a kö zös Irá nyí tó 
Ha tó sá got, il let ve Nem ze ti Ha tó sá got mû köd te tõ köz pon ti
költ ség ve té si szerv ré szé re az adott ne gyed év ben be haj tás -
ra váró, a be haj tá si el já rá sok meg in dí tá sá nak éve sze rint
osz tá lyo zott össze gek rõl, il let ve tá jé koz tat ja a be haj tott
össze gek új ra fel hasz ná lá sá nak mód já ról.

(3) Min den ne gye dé vet kö ve tõ 6 hé ten be lül a kö zös Irá -
nyí tó Ha tó sá got mû köd te tõ köz pon ti költ ség ve té si szerv a
sza bály ta lan sá gi el já rá sok in dí tá sá ról, a meg tett in téz ke -
dé sek rõl és azok ered mé nye i rõl az Eu ró pai Bi zott ság ál tal
meg ha tá ro zott for má ban je len tést küld a kö zös Iga zo ló
Ha tó ság ré szé re.

34.  §

(1) Min den ne gye dé vet kö ve tõ hét hé ten be lül a kö zös
Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó sá got mû köd te tõ
köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal be nyúj tott ne gyed éves

je len té sek alap ján a kö zös Iga zo ló Ha tó ság kö te les je len -
tést kül de ni az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da ré szé re az
1828/2006/EK ren de let alap ján a je len tés té te li kö te le zett -
sé get el érõ, a prog ra mok le bo nyo lí tá sa so rán ta pasz talt
sza bály ta lan sá gok ról vagy vissza élé sek rõl, az ezek kel
kap cso lat ban meg tett in téz ke dé sek rõl, ille tõ leg a fo lya -
mat ban levõ köz igaz ga tá si, bí ró sá gi el já rá sok hely ze té rõl.
A je len tést az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da meg kül di az
 Európai Bi zott ság (Eu ró pai Csa lás el le nes Hi va tal) ré szé re, 
il let ve an nak sze mé lyes ada to kat nem tar tal ma zó ki vo na -
tát a kö zös El len õr zé si Ha tó ság nak tá jé koz ta tá sul.

(2) A ne gye dik ne gyed éves je len tés hez csa tol va a kö zös 
Iga zo ló Ha tó ság, a kö zös Irá nyí tó Ha tó sá got, il let ve Nem -
ze ti Ha tó sá got mû köd te tõ köz pon ti költ ség ve té si szerv ál -
tal ne gyed éven te be nyúj tott je len té sek alap ján éven te egy -
szer ki mu ta tást küld az OLAF Ko or di ná ci ós Iro dá nak a
be haj tás ra váró össze gek rõl, a be haj tá si el já rás meg in dí tá -
sá nak éve sze rin ti cso por to sí tás ban, ame lyet az OLAF
 Koordinációs Iro da to váb bít az Eu ró pai Bi zott ság (Eu ró -
pai Csa lás el le nes Hi va tal) felé, il let ve an nak sze mé lyes
ada to kat nem tar tal ma zó ki vo na tát a kö zös El len õr zé si Ha -
tó ság nak tá jé koz ta tá sul.

V. Fejezet

AZ ÉVES SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

35.  §

(1) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve a Nem ze ti Ha tó ság 
szám vi te li be szá mo lá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez
éves szám vi te li be szá mo lót kell ké szí te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti éves be szá mo lót a kö zös
Irá nyí tó Ha tó ság nak, a Nem ze ti Ha tó ság nak, il let ve a
szám vi te li fel ada tok át ru há zá sa ese tén a pénz ügyi át uta lá si 
egy ség nek kell ké szí te nie.

(3) Az éves be szá mo lót a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, a
Nem ze ti Ha tó ság, il let ve a szám vi te li fel ada tok át ru há zá sa 
ese tén a pénz ügyi át uta lá si egy ség az IMIR 2007–2013
ana li ti ká já ból le kér he tõ lis ta alap ján ké szí ti el, prog ra -
mon kén ti bon tás ban.

(4) Az éves be szá mo ló (mér leg, ered mény ki mu ta tás, ki -
egé szí tõ mel lék let) el ké szí té sé nek ha tár ide je min den év
má jus 31-e.

36.  §

Az éves be szá mo ló el ké szí té sé re olyan szak em bert kell
al kal maz ni, aki meg fe lel a szám vi te li tör vény 151.  §-ában
fog lalt ké pe sí tés re és gya kor lat ra vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek nek.
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VI. Fejezet

ELLENÕRZÉS

Folyamatba épített ellenõrzés

37.  §

A pénz ügyi le bo nyo lí tás és a fo lya mat ba épí tett el len õr -
zés el já rás rend je it a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem -
ze ti Ha tó ság hagy ja jóvá.

A közös ellenõrzési hatóság hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtása

38.  §

Az 1080/2006/EK ren de let ér tel mé ben a prog ram kö zös 
El len õr zé si Ha tó sá gát az 1083/2006/EK ren de let 62. cik -
ké ben elõ írt fel ada ta i nak el lá tá sa so rán az el len õri cso port
se gí ti, amely ben a prog ram ban részt vevõ va la mennyi tag -
ál lam egy-egy kép vi se lõ je he lyet kap. Az el len õri cso por -
tot a kö zös El len õr zé si Ha tó ság leg ké sõbb a prog ram jó vá -
ha gyá sá ról  szóló ha tá ro zat kel té tõl szá mí tott há rom hó na -
pon be lül lét re hoz za és mû köd te ti. Az el len õri cso port ki -
dol goz za és el fo gad ja el já rá si sza bály za tát, amely rög zí ti
az el len õr zé sek le foly ta tá sá nak el já rás rend jét is. A kö zös
El len õr zé si Ha tó ság az el len õri cso port ál tal meg vi ta tott
je len té se ket, a cso port ülé se i rõl ké szült em lé kez te tõ ket tá -
jé koz ta tá sul meg kül di a kö zös Iga zo ló Ha tó ság, va la mint a 
kö zös Irá nyí tó Ha tó ság ré szé re.

Ellenõrzési tervezés (stratégia és éves terv)

39.  §

(1) A kö zös El len õr zé si Ha tó ság koc ká zat elem zés alap -
ján – az el len õri cso port el já rás rend je sze rint – biz to sít ja az 
el len õr zé si stra té gia el ké szí té sét, il let ve – szük ség ese tén – 
an nak mó do sí tá sát.

(2) A kö zös El len õr zé si Ha tó ság a prog ram jó vá ha gyá -
sá tól szá mí tott 9 hó na pon be lül be nyújt ja az el len õr zé si
stra té gi át az Eu ró pai Bi zott ság nak és az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter nek.

(3) Amennyi ben az Eu ró pai Bi zott ság az el len õr zé si
stra té gia kéz hez vé te lét kö ve tõ 3 hó na pon be lül ész re vé telt
tesz a be nyúj tott stra té gi á ra vo nat ko zó an, a kö zös El len õr -
zé si Ha tó ság – figye lembe véve az el len õri cso port el já rás -
rend jé ben fog lal ta kat – kö te les az Eu ró pai Bi zott ság ál tal a 
vá lasz adás ra meg ha tá ro zott idõn be lül az el len õr zé si stra -
té gi át fe lül vizs gál ni és az ész re vé te lek re vo nat ko zó vá la -
szo kat az Eu ró pai Bi zott ság nak meg kül de ni.

(4) A kö zös El len õr zé si Ha tó ság éven te fe lül vizs gál ja
az el len õr zé si stra té gi át.

Az irányítási és ellenõrzési rendszerek felállításának
értékelése

40.  §

(1) Az 1083/2006/EK ren de let 71. cik ke sze rin ti – az
irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek fel ál lí tá sá ról, va la mint
az 1083/2006/EK ren de let 58–62. cikk nek  való meg fe le -
lés rõl  szóló – ér té ke lés és je len tés el ké szí té sé rõl a kö zös
El len õr zé si Ha tó ság gon dos ko dik – az el len õri cso port ál -
tal el fo ga dott el já rás rend nek meg fele lõen – az elsõ idõ kö zi 
ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa elõtt vagy a prog ram jó vá ha -
gyá sát kö ve tõ leg ké sõbb ti zen két hó na pon be lül.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér té ke lés kri té ri u ma it
– figye lembe véve az El len õri Cso port el já rás rend jé ben
fog lal ta kat – a kö zös El len õr zé si Ha tó ság ha tá roz za meg.

Rendszerellenõrzés

41.  §

(1) Az 1083/2006/EK ren de let 62. cik ké vel kap cso la tos
rend szer el len õr zé sek le foly ta tá sát – figye lembe véve az
el len õri cso port el já rás rend jé ben fog lal ta kat – a kö zös El -
len õr zé si Ha tó ság biz to sít ja.

(2) A kö zös El len õr zé si Ha tó ság az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott rend szer el len õr zé sek rõl ké szült el len õr zé si 
je len tést a je len tés le zá rá sát köve tõen ha la dék ta la nul, de
leg ké sõbb 5 mun ka na pon be lül meg kül di a kö zös Iga zo ló
Ha tó ság, va la mint a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság ré szé re.

Mintavételes Ellenõrzés

42.  §

(1) A kö zös El len õr zé si Ha tó ság – figye lembe véve az
el len õri cso port el já rás rend jé ben fog lal ta kat – biz to sít ja a
tel jes tá mo gat ha tó ki adá sok min ta vé te les el len õr zé sét. Az
el len õr zé sek min ta vé te le zé si alap ja a kö zös Iga zo ló Ha tó -
ság ál tal az Eu ró pai Bi zott ság felé iga zolt költ ség.

(2) A kö zös El len õr zé si Ha tó ság ré szé re kor lát lan hoz -
zá fé rést kell biz to sí ta ni az IMIR 2007–2013 rend szer ben
tá rolt ada tok hoz.

(3) A kö zös El len õr zé si Ha tó ság a min ta vé te les el len õr -
zé sek rõl ké szült el len õr zé si je len tést a je len tés le zá rá sát
köve tõen ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 5 mun ka na pon be -
lül meg kül di a kö zös Iga zo ló Ha tó ság, va la mint a kö zös
Irá nyí tó Ha tó ság ré szé re.
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Intézkedési Tervekre Vonatkozó Különleges Szabályok

43.  §

(1) A prog ra mok vég re haj tá sá ban vagy el len õr zé sé ben
érin tett – ma gyar or szá gi il le tõ sé gû – szerv vagy ha tó ság
ve ze tõ je kö te les va la mennyi vo nat ko zó, a prog ra mok kal
össze füg gõ el len õr zé si je len tés alap ján in téz ke dé si ter vet
ké szí te ni – amennyi ben a je len tés ben rá vo nat ko zó, in téz -
ke dést igény lõ meg ál la pí tás sze re pel –, és fe le lõs an nak
vég re haj tá sá ért, il let ve a vég re haj tás nyo mon kö ve té sé ért.

(2) Az in téz ke dé si ter ve ket azok el ké szül tét kö ve tõ
15 na pon be lül kö te les meg kül de ni

a) a hi te le sí tés sel meg bí zott szerv a kö zös Irá nyí tó Ha -
tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság a kö zös Iga zo ló Ha tó ság és
a kö zös El len õr zé si Ha tó ság ré szé re;

b) a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság és Nem ze ti Ha tó ság a
 közös Iga zo ló Ha tó ság és a kö zös El len õr zé si Ha tó ság
 részére;

c) a kö zös Iga zo ló Ha tó ság a kö zös El len õr zé si Ha tó -
ság ré szé re.

Zárónyilatkozatok

44.  §

(1) A prog ram vég sõ el szá mo lá sá hoz kap cso ló dó an a
zá ró nyi lat ko zat ki adá sá hoz szük sé ges el len õr zé sek vég re -
haj tá sát – figye lembe véve az el len õri cso port el já rás rend -
jé ben fog lal ta kat – a kö zös El len õr zé si Ha tó ság biz to sít ja.

(2) A kö zös irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je a prog ram vár ha tó 
le zá rá sát a zá rás idõ pont ját meg elõ zõ év ok tó ber 15-ig jel -
zi a kö zös El len õr zé si Ha tó ság nak, hogy a zá ró nyi lat ko zat
ki adá sá hoz kap cso ló dó el len õr zé se ket ter vez ni tud ja.

(3) A prog ra mok le zá rá sá ról a kö zös Irá nyí tó Ha tó ság
ve ze tõ je a le zá rást kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül tá jé koz tat -
ja a kö zös El len õr zé si Ha tó sá got.

(4) A kö zös El len õr zé si Ha tó ság a vég sõ egyen leg át -
uta lá si igény lés do ku men tá ci ói, il let ve a pro jekt zá ró je len -
tés alap ján – figye lembe véve az el len õri cso port el já rás -
rend jé ben fog lal ta kat – biz to sít ja a zá ró nyi lat ko zat ki adá -
sá hoz szük sé ges el len õr zé sek le foly ta tá sát. A kö zös El len -
õr zé si Ha tó ság – figye lembe véve az el len õri cso port el já -
rás rend jé ben fog lal ta kat – biz to sít ja a záró el len õr zé si je -
len tés és a zá ró nyi lat ko zat el ké szí té sét, me lye ket 2017.
már ci us 31-ig meg küld az Eu ró pai Bi zott ság nak.

(5) Amennyi ben az Eu ró pai Bi zott ság az (1)–(4) be kez -
dés nek meg fele lõen be nyúj tott zá ró nyi lat ko zat kéz hez vé -
te lét kö ve tõ 5 hó na pon be lül vé le ményt tesz a be nyúj tott
zá ró nyi lat ko zat tar tal má ra vo nat ko zó an, a kö zös El len õr -
zé si Ha tó ság – az el len õri cso port be vo ná sá val – kö te les az 
Eu ró pai Bi zott ság ál tal a vá lasz adás ra meg ha tá ro zott idõn
be lül a zá ró nyi lat ko za tot fe lül vizs gál ni és az ész re vé te lek -
re vo nat ko zó vá la szo kat az Eu ró pai Bi zott ság nak meg -
küldeni.

45.  §

(1) A prog ra mok 1083/2006/EK ren de let 88. cik ke sze -
rin ti rész le ges le zá rá sa ese tén az érin tett ki adá sok jog sze -
rû sé gét és sza bály sze rû sé gét ér té ke lõ rész le ges le zá rás ról
 szóló nyi lat ko zat ki adá sá hoz szük sé ges el len õr zé se ket a
kö zös El len õr zé si Ha tó ság biz to sít ja.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zé sek alap ján a kö -
zös El len õr zé si Ha tó ság – az el len õri cso port bevonásá -
val – in téz ke dik az 1083/2006/EK ren de let 62. cik ke sze -
rint rész le ges le zá rás ról  szóló nyi lat ko zat ki ál lí tá sá ról, me -
lyet adott év de cem ber 31-ig meg kell kül de ni az Eu ró pai
Bi zott ság nak.

Beszámolás

46.  §

(1) A kö zös Irá nyí tó Ha tó ság, il let ve Nem ze ti Ha tó ság
min den év ben el ké szí ti az irá nyí tá si és el len õr zé si rend -
szer vál to zá sa i ról  szóló be szá mo lót, me lyet szep tem ber
30-ig meg küld a kö zös El len õr zé si Ha tó ság ré szé re. Az
irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek vál to zá sá ról  szóló be -
szá mo ló a (2) be kez dés sze rin ti éves el len õr zé si je len tés
ré sze.

(2) Az 1083/2006/EK ren de let 62. cik ké nek meg fele -
lõen a kö zös El len õr zé si Ha tó ság min den év ok tó ber 31-ig
– az el len õri cso port és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – biz to sít ja a prog ram el len -
õr zé si stra té gi á já val össz hang ban, az adott év jú ni us 30-án
zá ru ló 12 hó na pos idõ szak so rán vég zett el len õr zé sek
ered mé nye it meg ál la pí tó és a prog ram irá nyí tá si és el len -
õr zé si rend sze ré ben fel tárt eset le ges hi á nyos sá gok ról be -
szá mo ló éves el len õr zé si je len tés el ké szí té sét.

(3) A 2015. jú li us 1. után el vég zen dõ el len õr zé sek re vo -
nat ko zó in for má ci ó kat a kö zös El len õr zé si Ha tó ság a 44.  § 
sze rin ti zá ró nyi lat ko za tot alá tá masz tó záró el len õr zé si je -
len tés ke re té ben – figye lembe véve az el len õri cso port el -
já rás rend jé ben fog lal ta kat – biz to sít ja 2017. de cem ber
31-ig.

(4) A kö zös El len õr zé si Ha tó ság 2008 és 2015 kö zött
min den év de cem ber 31-ig gon dos ko dik az éves el len õr zé -
si je len tés be nyúj tá sá ról az Eu ró pai Bi zott ság nak.

47.  §

(1) Az 1083/2006/EK ren de let 62. cik ké vel össz hang -
ban a kö zös El len õr zé si Ha tó ság min den év ok tó ber 31-ig
– figye lembe véve az el len õri cso port el já rás rend jé ben
fog lal ta kat – in téz ke dik a 41–42.  § alap ján ki adan dó éves
el len õr zé si je len té sek el ké szí té se ér de ké ben.
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(2) A kö zös El len õr zé si Ha tó ság 2008 és 2015 kö zött
min den év de cem ber 31-ig be nyújt ja a vé le ményt az Eu ró -
pai Bi zott ság nak.

VII. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az IMIR 2007–2013-ra vonatkozó speciális szabályok

48.  §

(1) Ha az adott idõ szak ban az IMIR 2007–2013 mo dul -
ja i nak al kal ma zá sa egyes fel ada tok el lá tá sát nem biz to sít -
ja, ak kor a pro jek tek vég re haj tá sá val össze füg gõ en az
adott mo dul ban el nem vé gez he tõ fel ada tok, ki fi ze té sek
ren de zé sé nek do ku men tá lá sát az érin tett fe le lõs szer ve zet
mû kö dé si ké zi köny vé ben rész le te zett mó don kell biz to sí -
ta ni, és utó la go san, ha la dék ta la nul gon dos kod ni kell az
érin tett mo dul(ok)ban az ada tok tel jes körû rög zí té sé rõl.
Amennyi ben az IMIR 2007–2013 fi nan szí ro zá si mo dul ja
nem biz to sít ja az adott át uta lá si meg bí zás rög zí té sét, ak kor 
az érin tett fe le lõs szer ve zet mû kö dé si ké zi köny vé ben rész -
le te zett meg fe le lõ do ku men tált ság mel lett az át uta lá si
meg bí zás ki ál lí tá sa az IMIR 2007–2013-on kí vül is, elekt -
ro ni kus uta lás nél kül pa pír ala pon is ren dez he tõ. Ez eset -
ben az érin tett szer vek nek biz to sí ta ni uk kell az IMIR
2007–2013-on kí vü li uta lás do ku men tá lá sá nak alá tá masz -
tá sát. A kö zös sé gi hoz zá já ru lás for rás le hí vá sok és az
 Európai Uni ó val tör té nõ el szá mo lá sok be nyúj tá sa az IMIR 
2007–2013-ban tel jes kö rû en rög zí tett ada tok alap ján, ki -
zá ró lag az IMIR 2007–2013-ban el ké szí tett do ku men tu -
mok kal tör tén het.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a fel ada tok pa pír 
ala pon tör té nõ el vég zé sé nek kö te le zett sé ge vo nat ko zik az
ér te sí té si, tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gek re is.

(3) Az adat gaz da fel ada ta it a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség (a továb biak ban: NFÜ) lát ja el, az adat gaz da jo ga it
az NFÜ el nö ke gya ko rol ja, il let ve kö te le zett sé gei õt ter he -
lik.

49.  §

(1) Az INTERREG III Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
prog ra mok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
8/A.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel, ez zel egy -
ide jû leg a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az adat gaz da fel ada ta it a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség (a továb biak ban: NFÜ) lát ja el, az adat gaz da jo ga it
az NFÜ el nö ke gya ko rol ja, il let ve kö te le zett sé gei õt ter -
helik.”

(2) Az R. 18.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez -
dés sel:

„(5) A Ki fi ze tõ Ha tó ság a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis
30-ig kül di meg szám vi te li be szá mo ló ját az Irá nyí tó Ha tó -
ság ré szé re, amely nek ré szei a mér leg, az ered mény-ki mu -
ta tás és a ki egé szí tõ mel lék let.

(6) Az Irá nyí tó Ha tó ság az INTERREG prog ram ra vo -
nat ko zó össze sí tett éves szám vi te li be szá mo lót a tárgy évet 
kö ve tõ év má jus 30-ig ké szí ti el.”

50.  §

(1) Az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sá val meg valósuló, és egyes nem zet -
kö zi meg ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott prog ra mok
mo ni tor ing rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl
 szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Korm. ren de let) 18.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Bár mely ha son ló célú rend szer fej lesz té se, mely -
nek fel ada ta nem ze ti cél tá mo ga tá sok vagy az Eu ró pai
Unió ál tal nyúj tott és más nem zet kö zi tá mo ga tá sok nyo -
mon kö ve té se és ke ze lé se, csak az EMIR fe lett tu laj do no si
jo go kat gya kor ló adat gaz dá val tör tént elõ ze tes egyez te tést 
köve tõen kez dõd het meg. A Nem ze ti Fej lesz té si Ter vet és
a Ko hé zi ós Ala pot, va la mint az Új Ma gyar or szág Fej lesz -
té si Ter vet érin tõ rend szer fej lesz té sé hez az EMIR fe lett
tu laj do no si jo go kat gya kor ló adat gaz dá nak elõ ze tes hoz -
zá já ru lá sa szük sé ges, ilyen célú rend sze rek nek kap cso lód -
ni uk kell az EMIR-hez, és az zal egy sé ges rend szert kell
ké pez ni ük.”

(2) A Korm. ren de let 20.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez -
dés sel egé szül ki, és az ere de ti (2) és (3) be kez dés szá mo -
zá sa (3) és (4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az EMIR rend szer hoz zá fé ré se i vel kap cso la tos,
(1) be kez dés sze rin ti el já rá sok pon tos sza bá lyo zá sa ér de -
ké ben az NFÜ el nö ke jo go sult ság ke ze lé si sza bály za tot, il -
let ve a rend szer biz ton sá gos fel hasz ná lá sá nak fel té te le it
meg ha tá ro zó in for ma ti kai biz ton sá gi sza bály za tot ha tá roz
meg a 2.  § (1) be kez dés a) pont sze rin ti tá mo ga tá si rend -
szer mû köd te té sé ben részt ve võ in téz mé nyek szá má ra.
E sza bály za to kat az NFÜ hi va ta los in ter ne tes ol da lán hoz -
zá fér he tõ vé tesz.”

(3) A Korm. ren de let 24.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez -
dés sel egé szül ki, és az ere de ti (3) és (4) be kez dés (4) és
(5) be kez dés re vál to zik:

„(3) A 2.  § (1) be kez dés a) pont sze rin ti tá mo ga tá si
rend szer mû köd te té sé ben részt ve võ in téz mé nyek a 20.  §
(2) be kez dé se sze rin ti EMIR in for ma ti kai biz ton sá gi sza -
bály zat ál tal meg fo gal ma zott, a fel hasz ná ló in téz mé nyek -
re és sze mé lyek re vo nat ko zó biz ton sá gi elõ írásokat a 20.  §
(2) be kez dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 3 hó na pon be lül ér vé -
nye sí te ni kö te le sek sa ját szer ve ze tük te kin te té ben.”
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51.  §

(1) A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap, va la mint az Elõ csat la ko zá si
Tá mo ga tá si Esz köz és az Eu ró pai Szom széd sá gi és Part -
ner sé gi Esz köz pénz ügyi ala pok egyes, a te rü le ti együtt -
mû kö dés hez kap cso ló dó prog ram ja i ból szár ma zó tá mo ga -
tá sok ha zai fel hasz ná lá sá nak in téz mé nye i rõl  szóló
49/2007. (III. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de -
let) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„g) nem ze ti ha tó ság: adott ope ra tív prog ram ma gyar

rész vé te lé ért és a társ fi nan szí ro zá si le bo nyo lí tá si rend sze -
ré ért, va la mint az adott ope ra tív prog ram ke re té ben fel me -
rült ki adá sok hi te le sí té se ér de ké ben el len õr zé si rend szer
lét re ho zá sá ért fe le lõs szer ve zet;”

(2) A Ren de let 2.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„i) el len õri cso port: adott ope ra tív prog ram kö zös el len -

õr zé si ha tó sá gát se gí tõ nem zet kö zi mun ka cso port, mely be
az adott prog ram ban részt vevõ part ner or szá gok de le gál -
nak ta go kat;”

(3) A Ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se ki egé szül a kö -
vet ke zõ j) pont tal:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„j) kö zös irá nyí tó ha tó ság: az 1083/2006/EK eu ró pai

par la men ti és ta ná csi ren de let 60-as cik ke, a 718/2007/EK
bi zott sá gi ren de let 103. cik ke sze rin ti, il let ve a
951/2007/EK bi zott sá gi ren de let 15. cik ke sze rin ti te vé -
keny sé ge ket el lá tó szer ve zet. Amennyi ben az ope ra tív
prog ram kö zös irá nyí tó ha tó sá ga Ma gyar or szá gon ke rül
fel ál lí tás ra, ak kor ez a szer ve zet egy ben a nem ze ti ha tó ság
fel ada ta it is el lát ja.”

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

„(2) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek e)–f) pont já ban meg ha tá -
ro zott prog ram vo nat ko zá sá ban

a) a kö zös irá nyí tó ha tó ság: a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség nem zet kö zi együtt mû kö dé si prog ra mo kért fe le lõs
szer ve ze ti egy sé ge;

b) a kö zös iga zo ló ha tó ság: Pénz ügy mi nisz té ri um,
Nem ze ti Prog ram en ge dé lye zõ Iro da;

c) a kö zös el len õr zé si ha tó ság: a Kor mány za ti El len õr -
zé si Hi va tal;

d) az elõ csat la ko zá si tá mo ga tá si esz köz (IPA) lét re ho -
zá sá ról  szóló 1085/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá -
sá ról  szóló 2007. jú ni us 12-i 718/2007/EK bi zott sá gi ren -
de let 108. cik ké ben fog lalt fel adat el lá tá sá val meg bí zott
szerv: a Váti Kht.”

(5) A Ren de let 3.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (3) be -
kez dés sel, és az ere de ti (3)–(5) be kez dé se (4)–(6) be kez -
dés re vál to zik:

„(3) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek g) pont já ban meg ha tá ro -
zott prog ram vo nat ko zá sá ban

a) a kö zös irá nyí tó ha tó ság: a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség nem zet kö zi együtt mû kö dé si prog ra mo kért fe le lõs
szer ve ze ti egy sé ge;

b) az eu ró pai szom széd sá gi és part ner sé gi tá mo ga tá si
esz köz lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek
meg ha tá ro zá sá ról  szóló 1638/2006/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let ke re té ben fi nan szí ro zott, ha tá ro -
kon át nyú ló együtt mû kö dé si prog ra mok vég re haj tá si sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 2007. au gusz tus 9-i
951/2007/EK bi zott sá gi ren de let 39. cik ké ben fog lalt fel -
adat el lá tá sá val meg bí zott szerv: a Váti Kht.”

(6) A Ren de let 3.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az 1.  § (3) be kez dé sé nek c), d), va la mint i)–k) pont já -
ban meg ha tá ro zott prog ram vo nat ko zá sá ban]

„b) az el len õri cso port ma gyar tag ja: a Kor mány za ti
 Ellenõrzési Hi va tal.”

(7) A Ren de let 3.  §-a (5) be kez dé sé nek c)–d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az 1.  § (3) be kez dé sé nek l) és m) pont já ban meg ha tá ro -
zott prog ram vo nat ko zá sá ban]

„c) az 1080/2006/EK ren de let 16. cik ké ben fog lalt fel -
adat el lá tá sá val meg bí zott szerv: a VÁTI Kht.

d) az el len õri cso port ma gyar tag ja: a Kor mány za ti
 Ellenõrzési Hi va tal.”

52.  §

Az iker in téz mé nyi (twin ning) prog ram fej lesz té si te vé -
keny sé gé nek el lá tá sá ról  szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. ren -
de let 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg az iker in téz mé -
nyi prog ram és pro jekt jei le bo nyo lí tá sá nak – a pá lyá zá si
for mák meg ha tá ro zá sá nak, a pá lyá za ti anya gok tar tal má -
nak, a pá lyá zás le bo nyo lí tá sá nak, va la mint a szer zõ dé sek
meg kö té sé nek és a pro jek tek meg valósításának – rész le tes
sza bá lya it.”

Záró rendelkezések

53.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, ez zel egy ide jû leg az R. 17.  §-a (5) be kez dé sé nek
c) pont ja, a 17.  §-ának (7) be kez dé se, a 31.  §-ának (2) be -
kez dé se, va la mint a 31.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja a
ha tá lyát vesz ti.
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54.  §

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) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai 
Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos 
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2006. jú li us 11-i
1083/2006/EK ta ná csi ren de let;

b) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ról és az
1783/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2006. jú li us 5-i 1080/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let;

c) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai 
Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos 
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 1083/2006/EK ta ná -
csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ról  szóló 1080/2006/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná -
csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ha tá -
ro zá sá ról  szóló 2006. de cem ber 8-i 1828/2006/EK bi zott -
sá gi ren de let;

d) az elõ csat la ko zá si tá mo ga tá si esz köz (IPA) lét re ho -
zá sá ról  szóló 2006. jú li us 17-i 1085/2006/EK ta ná csi ren -
de le te;

e) az elõ csat la ko zá si tá mo ga tá si esz köz (IPA) létre -
hozásáról  szóló 1085/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj -
tá sá ról  szóló 2007. jú ni us 12-i 718/2007/EK bi zott sá gi
ren delet.

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

A Kormány
36/2008. (II. 23.) Korm.

rendelete

a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- 
és hatáskörérõl  szóló 

163/2006. (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.  §

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3.  §
(8) be kez dé se a kö vet ke zõ új c)–e) pon tok kal egé szül ki:

[A mi nisz ter az in for ma ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben]
„c) elõ ké szí ti az in for má ci ós tár sa da lom ki tel je sí té sé -

hez, va la mint az in fo kom mu ni ká ci ós szek tor fej lesz tés hez
kap cso ló dó stra té gi á kat;

d) gon dos ko dik a c) pont ban meg ha tá ro zott stra té gi ák -
hoz kap cso ló dó prog ra mok vég re haj tá sá ról, kü lö nös
 tekintettel

da) a szé les sá vú inf ra struk tú ra fej lesz té sé hez szük -
séges kor mány za ti in téz ke dé sek meg té te lé rõl, kez de mé -
nye zé sé rõl,

db) az in ter ne tes tar ta lom kí ná lat bõ ví té sé hez, kor sze -
rû sí té sé hez szük sé ges kor mány za ti in téz ke dé sek meg té te -
lé rõl, kez de mé nye zé sé rõl,

dc) a di gi tá lis sza ka dék fel szá mo lá sá hoz, a di gi tá lis
írás tu dás el ter jesz té sé hez szük sé ges kor mány za ti intéz -
kedések meg té te lé rõl és kez de mé nye zé sé rõl, kü lö nö sen
a kö zös sé gi in ter net-hoz zá fé ré si pon tok ki ala kí tá sá val és
mû köd te té sé vel, il let ve az in ter net hasz ná la tot népszerû -
sítõ mo ti vá ci ós prog ra mok elõ ké szí té sé vel és vég re haj tá -
sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa ré vén,

dd) az e-gaz da ság ha zai fej lesz té sé hez szük sé ges kor -
mány za ti in téz ke dé sek meg té te lé rõl, kez de mé nye zé sé rõl;

e) in téz ke dé se ket tesz az in fo kom mu ni ká ci ós esz kö zök 
és al kal ma zá sok gaz da ság ban tör té nõ fel hasz ná lá sá nak
ösz tön zé se ér de ké ben.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon 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
37/2008. (II. 23.) Korm.

rendelete

az egészségbiztosítási szervek és az egészségbiztosítási
szolgáltatások hatósági felügyeletével kapcsolatos

hatásköri szabályokról

A Kor mány az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló
2008. évi I. tör vény 172.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) ha tá -
lya alá tar to zó egész ség biz to sí tá si szer vek fe lett az Egész -
ség biz to sí tá si Fel ügye let gya ko rol ja az egész ség biz to sí tás
ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 2006. évi CXVI. tör vény ben
(a továb biak ban: Ebftv.) 1.  § (2) be kez dé se a) pont já nak
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aa) al pont ja sze rin ti egész ség biz to sí tók vo nat ko zá sá ban
meg ál la pí tott egész ség biz to sí tá si ha tó sá gi fel ügye le ti ha -
tás kö rö ket.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt jog kö ré ben az Egész ség -
biz to sí tá si Fel ügye let el len õr zi az Ebtv. ren del ke zé se i nek
az egész ség biz to sí tá si szer vek ál ta li be tar tá sát, e ren del ke -
zé sek meg sér té se ese tén az Ebftv.-ben fog lalt in téz ke dé se -
ket al kal maz za.

(3) Az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let el lát ja az
Ebftv.-ben az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok vo nat ko -
zá sá ban meg ál la pí tott egész ség biz to sí tá si ha tó sá gi fel -
ügye le ti fel ada to kat az (1) be kez dés sze rin ti egész ség biz -
to sí tá si szer vek és az Ebftv. sze rin ti egész ség ügyi szol gál -
ta tók kö zött kö tött szer zõ dés alap ján nyúj tott szol gál ta tá -
sok te kin te té ben.

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és
2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát veszti.

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

A Kormány
38/2008. (II. 23.) Korm.

rendelete

az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó
szervezetek és a titkos információgyûjtésre, 

illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek
együttmûködésének rendjérõl  szóló 

180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 77.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az elekt -
ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény 182.  §
(2) be kez dés f) pont já ban, va la mint a bün te tõ el já rás ról
 szóló 1998. évi XIX. tör vény 604.  § (1) be kez dés b) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1.  §

Az elekt ro ni kus hír köz lé si fel ada to kat el lá tó szer ve ze -
tek és a tit kos in for má ció gyûj tés re, il let ve tit kos adat szer -
zés re fel ha tal ma zott szer ve ze tek együtt mû kö dé sé nek

rend jé rõl  szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban

a) kom mu ni ká ció: az Eht. 159/A.  § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fogalom;

b) kom mu ni ká ció tar tal ma: a kom mu ni ká ció so rán to -
váb bí tott – be széd vagy nem be széd jel le gû in for má ci ót
hor do zó ana lóg vagy di gi tá lis – jel, jel zés (a kí sé rõ adat ki -
vé te lé vel), füg get le nül annak megjelenési formájától;

c) a tit kos in for má ció gyûj tés esz kö zei és mód sze rei al -
kal ma zá si fel té te le it az Eht. 92.  §-ának (4)–(5) be kez dé se
sze rint biz to sí tó rend szer, il let ve be ren de zés: az elekt ro ni -
kus hír köz lõ be ren de zé sek és az elekt ro ni kus hír köz lõ há -
ló za tok együt te sé nek azon in teg rált, il let ve ki egé szí tõ ré -
sze, amely tit kos in for má ció gyûj tés re vo nat ko zó igény ki -
elé gí té sét te szi le he tõ vé oly mó don, hogy a meg is mer ni kí -
vánt in for má ci ó kat – a kom mu ni ká ció tar tal mát és a kom -
mu ni ká ci ó val össze füg gõ kí sé rõ ada to kat – az egyéb in for -
má ci ók tól el kü lö nít ve, ere de ti for má ban hoz zá fér he tõ vé
te szi a tit kos in for má ció gyûj tés re fel ha tal ma zott szer ve zet
ré szé re;

d) szak tech ni kai esz köz: az elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tó hasz ná la tá ban lévõ he lyi sé gé ben, lé te sít mé -
nyé ben el he lye zett, a tit kos in for má ció gyûj tés re fel ha tal -
ma zott szer ve zet tu laj do nát ké pe zõ vagy jog sze rû hasz ná -
la tá ban lévõ, a tit kos in for má ció gyûj tés vég re haj tá sa so rán 
az ada tok fo ga dá sá val, fel dol go zá sá val, to váb bí tá sá val és
rögzítésével kapcsolatos funkciókat megvalósító eszköz;

e) kí sé rõ adat: az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó
há ló za tá ban és az zal össze füg gõ in for ma ti kai rend sze re i -
ben egy adott kom mu ni ká ci ó val össze füg gés ben az adott
szol gál ta tás tel je sí té sé vel kap cso lat ban ke let ke zõ, il let ve
az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó há ló za tá ban ren del -
ke zés re álló adat.”

2.  §

Az R. 3.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az Eht. 92.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt tá jé -
koz ta tá si kö te le zett ség ke re té ben az elekt ro ni kus hír köz lé -
si szol gál ta tó az ál ta la biz to sí tott elõ fi ze tõi és fel hasz ná lói
hoz zá fé ré sek, mû köd te tett elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat,
ille tõ leg nyúj tott szol gál ta tá sok te kin te té ben a Nem zet biz -
ton sá gi Szak szol gá lat (a továb biak ban: NBSZ) ké ré sé re
kö te les meg ad ni mind azo kat az ada to kat, in for má ci ó kat,
ame lyek a tit kos in for má ció gyûj tés esz kö ze i nek, mód sze -
re i nek al kal ma zá sá hoz és egyéb fel té te le i nek meg ha tá ro -
zá sá hoz, va la mint a tit kos in for má ció gyûj tés sel kap cso la -
tos fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ge sek.
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(2) Amennyi ben az NBSZ-szel kö zölt, (1) be kez dés
sze rin ti ada tok ban olyan vál to zás kö vet ke zik be, amely ki -
ha tás sal van a tit kos in for má ció gyûj tés esz kö ze i nek, mód -
sze re i nek al kal ma zá sá ra, egyéb fel té te le i nek meg ha tá ro -
zá sá ra, il let ve a tit kos in for má ció gyûj tés sel kap cso la tos
fel ada tok vég re haj tá sá ra, az elekt ro ni kus hír köz lé si szol -
gál ta tó kö te les ar ról az NBSZ-t ér te sí te ni.”

3.  §

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

„(1) A kül sõ en ge dély hez nem kö tött tit kos in for má ció -
gyûj tés so rán a tit kos in for má ció gyûj tés re fel ha tal ma zott
szer ve ze tek az NBSZ-en ke resz tül, vagy köz vet le nül az
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó tól ké rel me zik az Eht.
156.  §-ának (9) be kez dé sé ben, 157.  §-ának (10) be kez dé -
sé ben, il let ve 159/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ada tok szol gál ta tá sát.”

4.  §

Az R. 6.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za ton
foly ta tott kom mu ni ká ció tar tal ma és a kí sé rõ ada tok meg is -
me ré sé hez igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz te ri vagy bí rói en -
ge dély szük sé ges, a tit kos in for má ció gyûj tés re fel ha tal ma -
zott szer ve ze tek igé nye i nek ki elé gí té sét – kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett – az NBSZ lát ja el.

(2) A kom mu ni ká ció a 2.  § c) és d) pont já ban meg ha tá -
ro zott rend szer, il let ve esz köz igény be vé te lé vel ki nyer he -
tõ tar tal mát és an nak kí sé rõ ada tát az elekt ro ni kus hír köz lé -
si szol gál ta tó tól ki zá ró lag az NBSZ igé nyel he ti, il let ve a
szol gál ta tó eze ket az ada to kat csak az NBSZ ré szé re ad -
hat ja át. Amennyi ben az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta -
tó az elõ fi ze tõ ál tal kez de mé nye zett vagy fo ga dott kom -
mu ni ká ció tar tal mát bár mely mó don meg vál toz tat ja, kó -
dol ja vagy tö mö rí ti, a kom mu ni ká ció tar tal mán a vissza -
ala kí tott, de kó dolt vagy tö mö rí tés elõt ti ala kot kell érteni.

(3) A kül sõ en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tés 
vég re haj tá sa az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó al kal -
ma zot ta i nak sze mé lyes köz re mû kö dé se nél kül tör té nik.
Amennyi ben a vég re haj tá sá hoz az elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tó al kal ma zot ta i nak sze mé lyes köz re mû kö dé se
bár mely ok ból el en ged he tet le nül szük sé ges, a konk rét fel -
adat vég re haj tá sát az NBSZ írás ban ren de li meg az elekt -
ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó tól.”

5.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó vi se li a

2.  § c) pont já ban meg ha tá ro zott rend szer, va la mint az
5.  §-ban meg ha tá ro zott ada tok át adá sát biz to sí tó adat kap -
cso lat és egyez te tett fe lü let ki épí té sé nek összes költ sé gét.

(2) Az alap ki épí té sû mo ni tor ing al rend szer és a ki lé pé si
pont kö zöt ti össze köt te tés ki ala kí tá sá nak költ sé gei az
elekt ro ni kus hír köz lé si szolgáltatót terhelik.

(3) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó vi se li az (1) és 
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott rend sze re ket érin tõ, az ál -
ta la vég re haj tott rend szer-, il let ve szol gál ta tás fej lesz tés,
va la mint az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó szer ve ze ti
át ala kí tá sa kö vet kez té ben fel me rü lõ fej lesz té si költsé -
geket.

(4) A kom mu ni ká ció tar tal má nak, a kí sé rõ ada tok nak,
va la mint az 5.  §-ban meg ha tá ro zott ada tok nak a tit kos in -
for má ció gyûj tés re fel ha tal ma zott szer ve ze tek ré szé re tör -
té nõ át adá sa té rí tés men tes.

(5) Amennyi ben az NBSZ az alap ki épí té sû nél na gyobb
ka pa ci tá sú mo ni tor ing al rend szer ki épí té sét igény li, en nek 
több let költ sé gei az NBSZ-t terhelik.

(6) Amennyi ben a 3.  § (3) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott he lyi ség ese té ben az NBSZ igé nye – he lyi -
sé gen ként – meg ha lad ja a 6 m2-t, ab ban az eset ben az
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó a több let igény re vo nat -
ko zó an költ ség té rí tés re jo go sult. E te kin tet ben az elekt ro -
ni kus hír köz lé si szol gál ta tók egy más kö zöt ti hely meg osz -
tá sá ra vo nat ko zó költ ség szá mí tá si el vek az irány adók.

(7) A 3.  § (3) be kez dé sé nek e) és f) pont já ban fog lal tak
mun ka ren den kí vü li tel je sí té se ese tén az elekt ro ni kus hír -
köz lé si szol gál ta tó ab ban az eset ben igé nyel he ti tény le ge -
sen fel me rült költ sé gei meg té rí té sét, amennyi ben al kal ma -
zott já nak ki fe je zet ten e fel ada tok  miatti sze mé lyes igény -
be vé te le is szük sé ges a vég re haj tás hoz.”

6.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § A tit kos in for má ció gyûj tés sel össze füg gõ te vé -

keny ség vég zé sé ben, va la mint a 2.  § c) és d) pont ja i ban, il -
let ve az Eht. 92. §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt rend szer,
be ren de zés te le pí té sé ben, üze mel te té sé ben, rend szer fel -
ügye le té ben, ja ví tá sá ban, kar ban tar tá sá ban az a sze mély
ve het részt, aki az Nbtv.-ben meg ha tá ro zott „C” tí pu sú
nem zet biz ton sá gi el len õr zé sen meg fe lelt és ren del ke zik az 
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je
ál tal az NBSZ egyet ér té sé vel ki adott meg bí zás sal. A meg -
bí zást írás ba kell fog lal ni.”
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7.  §

(1) Ez a ren de let 2008. már ci us 15-én lép ha tály ba, és a
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 5.  §
(2) be kez dé se, 17.  § (3) be kez dés e) pont ja, to váb bá 21.  §
(2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 3.  §
(3) be kez dés b) pont já ban, va la mint 4.  § (1) és (2) be kez -
dé sé ben az „Eht. 92.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben” szö -
veg rész he lyé be az „Eht. 92.  §-ának (4)–(5) be kez dé sé -
ben” szö veg, 8.  § (1) be kez dé sé ben a „2.  § a) és b) pont ja i -
ban” szö veg rész he lyé be a „2.  § c) és d) pont ja i ban” szö -
veg, 11.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a „2.  § a) pont ja sze rin ti
rend szer be, il let ve a 2.  § b) pont ja sze rin ti esz köz zel” szö -
veg rész he lyé be a „2.  § c) pont ja sze rin ti rend szer be, il let -
ve a 2.  § d) pont ja sze rin ti esz köz zel” szö veg, 15.  §-ában a
„2.  § a) és b) pont ja i ban, il let ve az Eht. 92.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „2.  § c) és d) pont ja i -
ban, il let ve az Eht. 92.  §-ának (5) be kez dé sé ben” szö veg,
16.  §-ában a „2.  § a) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „2.  §
c) pont já ban” szö veg, 17.  § (3) be kez dés d) pont já ban a
„2.  § a) pont ja” szö veg rész he lyé be a „2.  § c) pont ja” szö -
veg, i) pont já ban az „Eht. 92.  §-ának (4) be kez dé sé ben”
szö veg rész he lyé be az „Eht. 92.  §-ának (6) be kez dé sé ben”
szö veg lép.

8.  §

E ren de let 3.  §-a a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való
meg fe le lést szol gál ja:

az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/24/EK irány el ve 
(2006. már ci us 15.) a nyil vá no san el ér he tõ elekt ro ni kus
hír köz lé si szol gál ta tá sok nyúj tá sa, il let ve a nyil vá nos hír -
köz lõ há ló za tok szol gál ta tá sa ke re té ben elõ ál lí tott vagy
fel dol go zott ada tok meg õr zé sé rõl és a 2002/58/EK irány -
elv mó do sí tá sá ról.

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

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1008/2008. (II. 23.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz
Hitelprogramról

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get
foly ta tó és je len leg is fenn ál ló be ru há zá si célú bank hi tel lel 
ren del ke zõ me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok szá má ra meg -
hir de tés re ke rül jön az Új Ma gyar or szág Ag rár For gó esz -
köz Hi tel prog ram (a továb biak ban: Prog ram) 20 mil li árd
fo rint ke ret összeg gel;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

2. vál lal ja, hogy az MFB Zrt. ál tal eu ró ban meg ha tá ro -
zott éven túli le já ra tú hi tel fel vé te lek hez, köt vény ki bo csá -
tá sok hoz kap cso ló dó an a Prog ram fi nan szí ro zá sá hoz
20 mil li árd fo rint mér té kig a Ma gyar Köz tár sa ság 2008.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény
36.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé re a
Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról  szóló 2001.
évi XX. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a pénz -
ügy mi nisz ter az MFB Zrt.-vel ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la -
po dást köt; a Prog ram fu tam ide je az ár fo lyam-fe de ze ti
meg ál la po dás szem pont já ból 6 év, az ár fo lyam-fe de ze ti
meg ál la po dás je len ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé nek nap ján a
Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal kö zölt, hi va ta los HUF/EUR
de vi za ár fo lya mon át szá mí tott de vi za összeg re vonatkozik.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. Ez a ha tá ro zat köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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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.



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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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