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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kor mány
147/2008. (V. 24.) Korm.

ren de le te

a di gi tá lis át ál lás for rá sa i nak át me ne ti
fel hasz ná lá si szabályairól

A Kor mány

a mû sor ter jesz tés és a di gi tá lis át ál lás sza bá lya i ról szó ló 
2007. évi LXXIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Dtv.) 53. §
(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 el jár va,

an nak ér de ké ben, hogy a di gi tá lis át ál lás költ sé ge i nek
fe de zé sé re szol gá ló for rá sok a fel hasz ná lá suk ra vo nat ko zó 
rész le tes sza bá lyok meg al ko tá sát kö ve tõ en tel jes egé szé -
ben fel hasz nál ha tó ak le gye nek,

a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1. §

A di gi tá lis át ál lás költ sé ge i nek fe de zé sé re szol gá ló,
a Dtv. 45. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott for rá sok nem
hasz nál ha tó ak fel.

2. §

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

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

69/2008. (V. 24.) FVM
ren de le te

a cu kor ipar szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tá sá nak
egyes kér dé se i rõl szó ló

80/2006. (XI. 23.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -

ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A cu kor ipar szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tá sá nak
egyes kér dé se i rõl szó ló 80/2006. (XI. 23.) FVM ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) 1. § (1) be kez dés a) pont ja a követ -
kezõ ac) al pont tal egé szül ki:

[1. § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) Cu kor ré pa-ter me lõ: az a ter mé sze tes vagy jogi sze -

mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár -
sa ság, aki a Cu kor ré pa Ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge
(a to váb bi ak ban: CTOSZ) tag ja, és]

„ac) CTOSZ tag ság gal ren del ke zõ ter me lõi cso port tag -
ja ként, a Cu kor Ter mék ta nács nál nyil ván tar tott sa ját, vagy 
a ter me lõi cso port szál lí tá si joga alap ján, a cu kor gyár tó
vál lal ko zás cu kor ter me lé sé hez cu kor ré pát ter melt, a kvó -
tá ról tör té nõ le mon dás sal érin tett gaz da sá gi évet meg elõ zõ 
há rom gaz da sá gi év va la me lyi ké ben.”

(2) Az R. 1. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé -
szül ki:

[1. § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„d) Ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról szó ló

81/2004. (V. 4.) FVM ren de let sze rint mû kö dõ, elõ ze te sen
vagy vég le ge sen el is mert szö vet ke zet vagy kor lá tolt fe le -
lõs sé gû tár sa ság, amely a fen ti re fe ren cia-idõ szak ban tag -
jai ál tal ter melt cu kor ré pát a cu kor gyár tó vál lal ko zás szá -
má ra ér té ke sí tet te.”

2. §

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

„(1) A Ta nács 320/2006/EK ren de le te (a to váb bi ak ban:
Ta ná csi ren de let) 3. cikk (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
há nyad az aláb bi ak sze rint osz lik meg:

a) rész ben azon cu kor ré pa-ter me lõk jo go sul tak, ame -
lyek nek a szer ke zet át ala kí tás ban részt vevõ kvó ta jo go sult -
hoz kap cso ló dó szál lí tá si jo guk a kvó ta le mon dás kö vet -
kez té ben rész ben vagy egész ben meg szû nik, és in teg rá to ri
vagy ér té ke sí té si szer zõ dés sel, va la mint a tény le ges tel je -
sí tést alá tá masz tó, a kvó ta jo go sult vagy a ter me lõi cso port
ál tal ki ál lí tott bi zony la tok kal iga zol ják, hogy a (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott idõ szak ban le szál lí tot ták a cu kor ré -
pát a cu kor gyár tó vál lal ko zás nak, és ren del kez nek az adott 
tér sé gi cu kor ré pa-ter me lõk szö vet sé gi tag sá gát iga zo ló
do ku men tum mal; a szál lí tá si jog – e ren de let al kal ma zá sá -
ban – a kvó ta le mon dás kö vet kez té ben ak kor te kint he tõ
rész ben vagy egész ben meg szûnt nek, ha az zal a kvó ta le -
mon dás sal érin tett gaz da sá gi évet meg elõ zõ nap tá ri év de -
cem ber 31-én a cu kor ré pa-ter me lõ ren del ke zett;
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b) rész ben azok a gép ipa ri be szál lí tók jo go sul tak, akik
cu kor ré pa-ter me lõ vel, ter me lõi cso port tal vagy in teg rá tor -
ral kö tött szer zõ dés sel és a tel je sí tést alá tá masz tó bi zony -
la tok kal iga zol ják, hogy me zõ gaz da sá gi gé pe ik kel az
a) pont sze rin ti cu kor ré pa-ter me lõk nek a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott idõ szak ban szol gál ta tást vé gez tek, és ren -
del kez nek az adott tér sé gi cu kor ré pa-ter me lõk szö vet sé gé -
nek nyi lat ko za tá val arra vo nat ko zó an, hogy a gép meg fe -
lel a szer ke zet át ala kí tá si terv ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek;

c) azok, a gyár tól 100 km kör ze ten kí vül esõ ter me lõk,
akik szer zõ dé ses aján lat hi á nyá ban szál lí tá si jo guk kal nem 
tud tak élni, a ki e sõ éve ik re, a ki nem hasz nál ha tó szál lí tá si
jo guk 50%-áig jo go sul tak kár ta la ní tás ra.”

(2) Az R. 2. § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[2. § (2) A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
(a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Ér te sí tõ ben, il let ve a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um hon lap ján köz le mény ben te szi
köz zé:]

„b) a Bi zott ság 968/2006/EK ren de le te (a to váb bi ak -
ban: Bi zott sá gi ren de let) 6. cikk (1) be kez dés c) pont ja
sze rin ti – e ren de let 1. szá mú mel lék le tén túl elõ írt – szo -
ciális és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat,”

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

„(3) Az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben elõ írt egyes
mi ni má lis egye di nem ze ti elõ írá sok al kal ma zá sa alól a mi -
nisz ter köz le mény ben fel men tést ad hat.”

(4) Az R. 2. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A ter mesz té si ada tok át lag ér té ke i nek ki szá mí tá sa -
kor a kvó tá ról tör té nõ le mon dást meg elõ zõ há rom cu kor
gaz da sá gi év idõ sza ká ban tör tént, a cu kor gyár tó vál lal ko -
zás – in teg rá to ron ke resz tü li be szál lí tás ese tén az in teg rá -
tor, ter me lõi cso por ton ke resz tül tör tént be szál lí tás ese tén
a ter me lõi cso port – ál tal vég zett be szál lí tá so kat kell az
aláb bi ak sze rint fi gye lem be ven ni:

a) amennyi ben a cu kor ré pa-ter me lõk szer ke zet át ala kí -
tás ban részt vevõ kvó ta jo go sult hoz kap cso ló dó szál lí tá si
joga tel jes mér ték ben meg szû nik, a cu kor ré pa-ter me lõn -
ként le iga zolt tény le ges be szál lí tás át la gát kell fi gye lem be
ven ni; az (1) be kez dés alap ján szá mí tott tá mo ga tá si ke ret -
összeg fel osz tá sa a cu kor ré pa-ter me lõk kö zött az át la gos
be szál lí tá suk mennyi sé gé nek ará nyá ban tör té nik; a szá mí -
tást 140 kg/t cu kor ki ho za tal alap ján szá mí tott 16%-os cu -
kor tar tal mú cu kor ré pá ra át szá mít va kell el vé gez ni az egy -
sé ges kvó ta ré pa – a ko ráb bi sza bá lyo zás sze rint az „A” és
„B” cu kor ré pa – alap ján;

b) amennyi ben a cu kor ré pa-ter me lõk szer ke zet át ala kí -
tás ban részt vevõ kvó ta jo go sult hoz kap cso ló dó szál lí tá si
joga rész ben szû nik meg, az a) pont ban fog lal ta kon túl, a
tá mo ga tás ki szá mí tá sa kor csök ken tést kell al kal maz ni a
meg ma ra dó szál lí tá si jo gok ará nyá ban.”

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

„(5) A gép ipa ri be szál lí tók ré szé re a tá mo ga tás ke ret -
össze gét azon cu kor ré pa-ter mesz tés re al kal mas gé pek ér -
ték vesz té se ará nyá ban kell fel osz ta ni, ame lyek más cé lok -
ra már nem hasz nál ha tó ak. Az aláb bi ak ban fel so rolt, a
kvó ta le mon dás sal érin tett gaz da sá gi év kez de tét meg elõ zõ 
tíz nap tá ri év va la me lyi ké ben üzem be he lye zett gé pek ve -
he tõk fi gye lem be, a szám lá val iga zolt net tó be szer zé si ár -
hoz vagy pénz ügyi lí zing fi nan szí ro zás ese tén a lí zing cég
ál tal ki bo csá tott tõ ke szám lán fel tün te tett net tó gép ér ték -
hez ké pest szá mí tott évi 10%-os, nap ra ará nyo sí tott li ne á -
ris ér ték csök ke nés sel szá mol va:

a) cu kor ré pa-ve tõ gé pek,

b) cu kor ré pa-fe je zõ, -ki sze dõ, -fel sze dõ gé pek,

c) cu kor ré pa-be ta ka rí tó gé pek (pél dá ul ön já ró, egy -
menetes),

d) a cu kor ré pa-mû ve lés hez kö tött sor köz mû ve lõ gé pek,

e) cu kor ré pa-tisz tí tó gé pek,

f) priz ma ta ka ró gé pek,

g) ki kö ze lí tõ gé pek.”

(6) Az R. 2. §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) Amennyi ben a gép ipa ri be szál lí tók ré szé re jó vá ha -
gyott összeg nem éri el a Ta ná csi ren de let 3. cikk (5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás
össze gé nek 10 %-át, a fenn ma ra dó összeg re a ter me lõk jo -
go sul tak a (4) be kez dés ben fog lal tak sze rint.”

(7) Az R 2. §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) A vissza adott kvó ta alap ján az (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott cu kor ré pa ter me lõk

a) 2008/2009. gaz da sá gi évre vo nat ko zó an a Ta ná csi
ren de let 3. cikk (7) be kez dé se sze rin ti ki egé szí tõ tá mo ga -
tás ra jo go sul tak,

b) 2007/2008. gaz da sá gi évre vo nat ko zó an a Ta ná csi
ren de let 3. cikk (8) be kez dé se sze rin ti vissza me nõ le ges ki -
egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sul tak a ko ráb ban meg ítélt tá -
mo ga tá si összeg ará nyá ban.”

3. §

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

„(3) Az in teg rá to rok – a (4) be kez dés ben rög zí tet tek ki -
vé te lé vel – kö te le sek a tá mo ga tást a jo go sult cu kor ré -
pa-ter me lõk ré szé re an nak ki fi ze té sét kö ve tõ 15 na pon be -
lül to váb bí ta ni. Amennyi ben a tá mo ga tás nem ke rül to váb -
bí tás ra ha tár idõn be lül, úgy jo go su lat la nul igény be vett tá -
mo ga tás nak mi nõ sül, és az in teg rá tor a jegy ban ki alap ka -
mat két sze re sé vel nö vel ten kö te les vissza fi zet ni. Eb ben az
eset ben az MVH hi va tal ból foly tat ja le az el já rást, amely
so rán meg ál la pít ja az in teg rált ter me lõ nek köz vet le nül
járó tá mo ga tá si össze get.”
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(2) Az R. 3. §-a a kö vet ke zõ új (4)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki, és az ere de ti (4) be kez dés szá mo zá sa (6) be kez dés -
re vál to zik:

„(4) Az in teg rá tor kö te les a tá mo ga tá si össze gek uta lá -
sát kö ve tõ 40 na pon be lül az MVH felé be nyúj ta ni az
egyes in teg rált ter me lõk re vo nat ko zó tá mo ga tá si összeg
rész le tes ki szá mí tá sát, va la mint az át uta lás té nyét bi zo nyí -
tó do ku men tu mo kat (pl. bank szám la ki vo nat má so la ta).
Az in teg rá to rok és a ve lük szer zõ dé ses kap cso lat ban álló
cu kor ré pa-ter mesz tõk meg ál la pod hat nak a tá mo ga tá si
összeg egé szé nek vagy an nak egy ré szé nek fej lesz té si cél -
ra tör té nõ kö zös fel hasz ná lá sá ról.

(5) Amennyi ben az in teg rá tor úgy dönt, hogy a tá mo ga -
tás köz vet len igény lé sé nek jo go sult sá gát át en ge di az in -
teg rál tak ré szé re, meg kell kér nie az in teg rál tak, a kvó ta jo -
go sult és a Tér sé gi Cu kor ré pa Szö vet sé ge elõ ze tes írá sos
be le egye zé sét a 2. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat -
vány se gít sé gé vel. Eb ben az eset ben az in teg rált köz vet le -
nül nyújt hat ja be ké rel mét az MVH ré szé re. E ren del ke zés
a ter me lõi cso port ra és tag ja i ra is meg fe le lõ en alkalmaz -
ható.”

4. §

Az R. 8. §-a a kö vet ke zõ c)–d) pon tok kal egé szül ki:
(8. § E 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 tar tal maz za:)
„c) a Ta nács 1261/2007/EK ren de le te (2007. ok tó -

ber 9.) a Kö zös sé gen be lül a cu kor ipar szer ke zet át ala kí tá -
sá ra szol gá ló ide ig le nes rend szer meg ál la pí tá sá ról szó ló
320/2006/EK ren de let mó do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 1264/2007/EK ren de le te (2007. ok tó -
ber 26.) a Kö zös sé gen be lül a cu kor ipar szer ke zet át ala kí -

tá sá ra szol gá ló ide ig le nes rend szer meg ál la pí tá sá ról szó ló
320/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló 968/2006/EK
ren de let mó do sí tá sá ról.”

5. §

Az R. e ren de let mel lék le té vel egé szül ki, és ez zel egy -
ide jû leg az R. mel lék le té nek szá mo zá sa 1. szá mú mel lék -
let re vál to zik.

6. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pést kö ve tõ har ma dik na pon
ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 
a) 2. § (2) be kez dés a) pont ja,
b) 3. § (2) be kez dé sé bõl „e ren de let ha tály ba lé pé sét kö -

ve tõ 15 na pon be lül” szö veg rész,
c) mel lék le té nek I. A szer ke zet át ala kí tá si terv ben sze -

rep lõ szo ci á lis kö te le zett ség vál la lá sok kal kap cso la tos
egye di nem ze ti elõ írá sok rész k) pont já nak má so dik mon -
da ta,

d) mel lék le té nek I. A szer ke zet át ala kí tá si terv ben sze -
rep lõ szo ci á lis kö te le zett ség vál la lá sok kal kap cso la tos
egye di nem ze ti elõ írá sok rész l) pont ja
ha tá lyát vesz ti.

Gráf  Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Mel lék let a 69/2008. (V. 24.) FVM ren de let hez

[2. szá mú mel lék let a 80/2006. (XI. 23.) FVM ren de let hez]

I.

Nyi lat ko zat

az in teg rá tor és az in teg rált kö zöt ti meg ál la po dás ról

1. In teg rá tor neve: ..............................................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szá ma: ..........................................................................................................................................................

In teg rá tor ként az igé nyel he tõ cu kor ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás ról le mond tam, amellyel egy idõ ben a tá mo ga tás
köz vet len igény lé sé nek jo go sult sá gát – a be szál lí tott répa mennyi sé gé vel ará nyos mó don – át en ge dem az ál ta lam in teg -
rált ter me lõk ré szé re. Ez ál tal a Cu kor ipa ri Szer ke zet át ala kí tá si Tá mo ga tá si Ké rel met az MVH ré szé re nem nyúj tom be.

…………………………….

In teg rá tor

2. In teg rált neve: ................................................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szá ma: ..........................................................................................................................................................

Tu do má sul ve szem, hogy az igé nyel he tõ cu kor ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tást az in teg rá tor köz vet le nül nem ve szi
igény be.

Az In teg rá tor – a be szál lí tott répa mennyi sé gé vel ará nyos mó don – a tá mo ga tás köz vet len igény lé sé nek jo go sult sá gát ré -
szem re át en ge di, erre te kin tet tel a Cu kor ipa ri Szer ke zet át ala kí tá si Tá mo ga tá si Ké rel met az MVH ré szé re ma gam nyúj -
tom be az aláb bi mel lék le tek csa to lá sá val:

a) tel je sí tést alá tá masz tó, a Ma gyar Cu kor ZRt./Mát ra Cu kor ZRt. és az in teg rá tor ál tal kö zö sen ki ál lí tott iga zo lást a
2008/2009. gaz da sá gi évet meg elõ zõ há rom cu kor gaz da sá gi év ben le szál lí tott cu kor ré pa mennyi ség rõl,

b) a Tér sé gi Cu kor ré pa ter me lõk Szö vet sé ge ál tal ki ál lí tott tag sá got iga zo ló do ku men tum az in teg rá tor tag sá gi kö te le -
zett sé gé nek tel je sí té sé re vo nat ko zó an,

c) je len nyi lat ko zat egy ere de ti pél dá nya.

Tu do má sul ve szem, hogy amennyi ben a szük sé ges adat la pot és mel lék le te ket nem – vagy hi á nyos mó don – nyúj tom be,
ak kor a tá mo ga tás össze gé re nem le szek jo go sult.

…………………………….

In teg rált
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II.

Nyi lat ko zat

a tá mo ga tá si jo go sult ság át en ge dé sé rõl

1. In teg rá tor neve: ..............................................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szá ma: ..........................................................................................................................................................

In teg rá tor ként nyi lat ko zom, hogy az igé nyel he tõ cu kor ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás ról le mon dok az aláb bi ok miatt:

...........................................................................................................................................................................................,

és ez zel egy idõ ben a tá mo ga tás köz vet len igény lé sé nek jo go sult sá gát át en ge dem az ál ta lam in teg rált ter me lõk ré szé re.

A jo go sult ság mér té ke:

– 2005/2006. év vo nat ko zá sá ban (t): ................................................................................................................................

– 2006/2007. év vo nat ko zá sá ban (t): ................................................................................................................................

– 2007/2008. év vo nat ko zá sá ban (t): ................................................................................................................................

Nyi lat ko zom, hogy a 4. pont ban fel so rolt in teg rál ta kat a mó do sí tott Köz le mény meg kül dé sé vel tel jes kö rû en tá jé koz tat -
tam a tá mo ga tás köz vet len igény lé sé nek mód já ról és fel té te le i rõl.

……………………………………….

In teg rá tor

2. Cu kor gyár tó vál lal ko zás:

Cu kor gyár tó vál lal ko zás ként nyi lat ko zom, hogy a fent ne ve zett in teg rá tor a fent em lí tett há rom gaz da sá gi év ben a Cu kor 
Ter mék ta nács nál nyil ván tar tott, rész ben át en ge dett szál lí tá si joga alap ján a fen ti mennyi ség ben cu kor ré pát ter mel te tett.

Te kin tet tel arra, hogy az in teg rá tor a szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás köz vet len igény lé sé nek jo go sult sá gát át en ge di
a 4. pont ban fel so rolt in teg rál tak ré szé re, vál la lom, hogy a lis tán sze rep lõ in teg rál tak ré szé re a le szál lí tott répa mennyi sé -
gé rõl szó ló ki ál lí tan dó iga zo lást – az in teg rá tor ral kö zö sen – köz vet le nül a ter me lõk ne vé re ál lí tom ki.

……………………………………….

Ma gyar Cu kor ZRt./Mát ra Cu kor Zrt.

3. Tér sé gi Cu kor ré pa ter me lõk Szö vet sé ge:

Szö vet ség ként nyi lat ko zom, hogy az in teg rá tor az ál tal át en ge dett szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás köz vet len igény lé sé -
nek jo go sult sá ga alap ján, a 4. pont ban fel so rolt in teg rál tak ré szé re az in teg rá tor tag sá gi kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re
vo nat ko zó iga zo lást köz vet le nül a ter me lõk ré szé re is ki ál lí tom.

……………………………………….

Tér sé gi
Cu kor ré pa ter me lõk Szö vet sé ge
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4. In teg rál tak lis tá ja

Sor szám In teg rál tak neve Re giszt rá ci ós szá ma In teg rált címe
2004/2005. év ben

 le szál lí tott mennyi ség
(t)

2005/2006. év ben
 le szál lí tott mennyi ség

(t)

2006/2007. év ben
 le szál lí tott mennyi ség

(t)
In teg rált alá írá sa

2
0

0
8
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
1/2008. (V. 24.) NFGM

rendelete

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felügyelete alá,
a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti
kezelésû elõirányzatok 2008. évi felhasználásának

rendjérõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 
124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény 53.  § (6) be kez dé sé ben, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 53.  § (7) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénzügy -
miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl

 szóló 2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: költ ség -
ve té si tör vény) 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
XIX. Uni ós fej lesz té sek fe je zet hez tar to zó fe je ze ti keze -
lésû elõ irány za tok ra,

b) 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.) 46.  § (5) be kez dé se alap ján év köz ben meg ál la pí tott
új elõ irány za tok ra, valamint

c) a 2007. év nek, il let ve az azt meg elõ zõ költ ség ve té si
évek nek a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (a to váb bi ak -
ban: NFÜ) fel ügye le te alá tar to zó azon elõ irány zat aira,
ame lyek ki zá ró lag elõ zõ évi ma rad vánnyal ren del kez nek,
és fel hasz ná lá suk 2007. de cem ber 31-ig nem zá rult le.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) el len jegy zés: az Ámr. 134.  § (9)–(12) be kez dé sé ben

sza bá lyo zott te vé keny ség;
b) ér vé nye sí tés: az Ámr. 135.  § (3)–(6) be kez dé sé ben

sza bá lyo zott te vé keny ség;
c) kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma: az Ámr. 2.  §

67. pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok, be le ért ve az
ope ra tív prog ra mok tech ni kai se gít ség nyúj tás és a Vég re -
haj tás Ope ra tív Prog ram pro jekt je i re oda ítélt tá mo ga tás ról 
 szóló dön tés alá írt do ku men tu mát;

d) elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma: az
Ámr. 2.  § 68. pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok;

e) kö te le zett ség vál la lás: az Ámr. 134.  § (1)–(8), il let ve
(13)–(14) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség;

f) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé se: az Ámr. 134.  §
(9)–(12) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség;

g) szak mai tel je sí tés iga zo lá sa: az Ámr. 135.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség;

h) utal vá nyo zás: az Ámr. 136.  §-ában sza bá lyo zott
 tevékenység;

i) utal vá nyo zás el len jegy zé se: az Ámr. 137.  §-ában sza -
bá lyo zott te vé keny ség;

j) eu ró pai uni ós tá mo ga tás, il let ve eu ró pai uni ós for -
rás: az Ámr. 2.  § 80. pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás;

k) vég re haj tá si szer zõ dés: az EGT Fi nan szí ro zá si
 Mechanizmus és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
vég re haj tá si rend jé rõl  szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. ren -
de let [a továb biak ban: 242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let]
3.  § (1) be kez dés z) pont ja sze rin ti szer zõ dés;

l) TS NFÜ pro jekt: az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz -
mus és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus tech ni kai
se gít ség nyúj tás ke ret ter hé re tar tal mi lag és for ma i lag rész -
le te sen ki dol go zott, meg fe le lõ pénz ügyi hát tér rel és vég re -
haj tá si üte me zés sel ren del ke zõ, az NFÜ-t mint ked vez mé -
nye zet tet érin tõ fel adat;

m) kom po nens: egy in téz ke dés nek a programkiegé -
szítõ do ku men tum ban, il let ve az Ak ció terv ben meg ha tá -
ro zott ele me;

n) tá mo ga tá si konst ruk ció: egy pá lyá za ti ki írás, il let ve
egy vagy több ha son ló cél lal meg va ló su ló ki emelt pro jekt,
il let ve nagy pro jekt;

o) ala pok: az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap, az
Eu ró pai Szo ci á lis Alap, a Ko hé zi ós Alap, az Elõ csat la ko -
zá si Tá mo ga tá si Esz köz, az Eu ró pai Szom széd sá gi és Part -
ner sé gi Esz köz, a 2004–2006 prog ra mo zá si idõ szak vo -
nat ko zá sá ban az elõ zõ ek ben fel so rol ta kon kí vül az Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap, va la -
mint a Ha lá sza ti Ori en tá ci ós Pénz ügyi Esz köz, il let ve
 Európai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap (EMVA).

(2) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa so rán az e ren de let -
ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az ál lam há ztar tás ról
szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.),
az Ámr., a 242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let, to váb bá
a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let ren del ke zé se it kell
 alkalmazni.

Az elõirányzatok rendeltetésszerû felhasználása

3.  §

(1) Az elõ irány zat szak mai tel je sí tést iga zo ló ja – az
éves be szá mo ló, il let ve a zár szám adás ke re té ben – kö te les
az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ré szé re szö ve ges ér té ke lést
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adni az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról, a meg va ló sí tott szak -
mai cé lok ról és a ne ve sí tett fel ada tok vég re haj tá sá ról.

(2) Az elõ irány zat fe lett szak mai fel ügye le tet gya kor ló
szer ve ze ti egy ség nek a kö te le zett ség vál la lá so kat és azok
szak mai tel je sí té sét fi gye lem mel kell kí sér nie, va la mint
a kö te le zett ség vál la lás sal ter helt, de fel hasz ná lás ra nem
ke rü lõ ma rad vány össze gek rõl írás ban tá jé koz tat nia kell
az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ jét.

(3) A kö te le zett ség vál la ló gon dos ko dik az elõ irány zat
– fel hasz ná lá si cél ja i nak, jog cí me i nek meg fe le lõ – fel -
hasz ná lá sá ról. A kö te le zett ség vál la ló fe le lõs ség gel tar to -
zik az elõ irány zat ter hé re tör té nõ fel hasz ná lás cél- és sza -
bály sze rû sé gé nek be tar tá sá ért és be tar ta tá sá ért.

(4) A fe je zet hez vagy más fe je zet hez tar to zó költ ség ve -
té si szer vek ré szé re át adott for rá sok ter hé re tör té nõ fi nan -
szí ro zás kor, az elõ irány za tot át adó szak mai szer ve zet elõ -
írásainak be tar tá sa mel lett, az át ve võ in téz mény bel sõ sza -
bály za tai sze rint kell el jár ni.

4.  §

(1) Az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Áhsz.) ren del ke zé sei sze rint vég zett könyv ve ze té si jel le -
gû, va la mint az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ 
pénz ügyi, ügy vi te li fel ada tok le bo nyo lí tá sá val, amennyi -
ben azt az elõ irány zat össze tett sé ge, nagy ság rend je in do -
kol ja, az NFÜ el nö ke kül sõ szer ve ze te ket is meg bíz hat.

(2) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos
kincs tá ri és bank i ju ta lé ko kat (dí ja kat) – az eu ró pai uni ós
for rá so kat tar tal ma zó elõ irány za tok ki vé te lé vel – az „Az
EU-tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges tech ni kai
 segítségnyújtás” elõ irány zat ter hé re kell el szá mol ni, et tõl
el tér ni az NFÜ el nö ké nek en ge dé lyé vel le het.

(3) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zõ
 követelés be hajt ha tat lan ná mi nõ sít he tõ, amennyi ben az
Áhsz. 5.  § 3. pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sül -
nek. A kö ve te lés eset le ges be hajt ha tat lan ná tör té nõ mi nõ -
sí té sé rõl a kö te le zett ség vál la ló gon dos ko dik. A be hajt ha -
tat lan ság té nyét és mér té két bi zo nyí ta ni kell. A be hajt ha -
tat lan kö ve te lés le írá sa nem mi nõ sül az Áht. 108.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti kö ve te lés rõl való le mon dás nak.

5.  §

(1) A fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont elõ irány za tok
ese té ben a Fi nan szí ro zá si Alap ok mányt az NFÜ el nö ke
hagy ja jóvá.

(2) A fi nan szí ro zás meg kez dé sé hez szük sé ges alap ok -
má nyo kat az elõ irány zat ter hé re kö te le zett ség vál la lás ra
jo go sult sze mély en ge dé lye zi.

(3) A tel je sí té sek iga zo lá sá ra az alap ok má nyok ban
meg je lölt – szak ma i lag fe le lõs – sze mély jo go sult.

(4) A fel adat fi nan szí roz ás ok má nya it az NFÜ to váb bít ja 
a Ma gyar Ál lam kincs tár hoz.

6.  §

Az „Uni ós prog ra mok cél tar ta lé kai” elõ irány zat a rész -
ben eu ró pai uni ós for rás ból fi nan szí ro zott prog ra mok, pro -
jek tek elõ re nem lát ha tó ki adá sa i nak fi nan szí ro zá sá ra
hasz nál ha tó fel, kü lö nö sen az aláb bi ese tek ben:

a) sza bály ta lan sá gi ese tek bõl adó dó kö ve te lé sek ki -
egyen lí té se ab ban az eset ben, ha az összeg be haj tá sá ra irá -
nyu ló kí sér le tek, in téz ke dé sek nem jár tak ered ménnyel,

b) az Eu ró pai Bi zott ság gal való el szá mo lá sok ból adó -
dó ár fo lyam-kü lön bö zet el szá mo lá sa,

c) ha a ked vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok ból va la -
mely, a ko ráb bi ak ban eu ró pai uni ós for rás ból fi nan szí ro -
zott tá mo ga tá si szer zõ dés nem fi nan szí roz ha tó uni ós for -
rás ból, de a szer zõ dés ben fog lal tak meg va ló sí tá sá ban az
ál la mot kö te le zett ség ter he li, il let ve a pro jekt megvalósí -
tásához nem ze ti ér dek fû zõ dik.

7.  §

A 6.  § sze rin ti ese tek ben a cél tar ta lék ter hé re tör té nõ
 finanszírozást a 6. § b) pont já ban meg ha tá ro zott fi ze té si
kö te le zett ség ese tén az Iga zo ló Ha tó ság, a 6. § a), c) pont ja 
sze rin ti ese tek ben az adott prog ra mért fe le lõs irá nyí tó
 hatóság kez de mé nye zi. A cél tar ta lék fel hasz ná lás ról  szóló
igényt az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ré szé re kell el jut tat ni.
Ez zel egy ide jû leg a 6. § c) pont ja sze rin ti fi nan szí ro zá si
igény rõl a pénz ügy mi nisz tert tá jé koz tat ni kell. Az NFÜ
a be ér ke zett igé nye ket idõ ren di sor rend ben dol goz za fel,
és a cél tar ta lék elõ irány zat ter hé re elõ irány zat-át cso por to -
sí tás sal tel je sí ti. Amennyi ben a cél tar ta lék ere de ti elõ -
irány za ta tel jes összeg ben fel hasz ná lás ra ke rül, a 6.  § sze -
rin ti ki adá sok fe de ze tét az uni ós be vé te lek za var ta lan le hí -
vá sa ér de ké ben az adott prog ram, pro jekt tá mo ga tá si elõ -
irány za ta ter hé re kell biz to sí ta ni.

8.  §

Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok el té rõ fel hasz -
ná lá sa az aláb bi ese tek ben le het sé ges:

a) az elõ irány zat azo nos jog cí men, más fe je zet nél tör -
té nõ meg ál la po dá son ala pu ló fel hasz ná lá sa azon ak ció ter -
vek ben ne ve sí tett, a Kor mány ál tal jó vá ha gyott és eu ró pai
uni ós tá mo ga tás ra szá mot tar tó ki emelt pro jek tek ön ré szé -
nek biz to sí tá sa cél já ból, ame lyek ese tén az ön rész biz to sí -
tá sa köz pon ti költ ség ve té si szerv fel ada ta,
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b) a rész ben az eu ró pai uni ós for rás ter hé re jó vá ha gyott 
prog ra mok, pro jek tek Eu ró pai Bi zott ság felé el nem
 számolható ki adá sa i nak fi nan szí ro zá sa,

c) a 7.  §-ban meg ha tá ro zott ese tek ben (elég te len mér -
tékû cél tar ta lék).

9.  §

Az elõ irány za tok nak a 8.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rin -
ti fel hasz ná lá sá ról a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze -
tõ je dönt az zal a kor lá to zás sal, hogy amennyi ben az elõ -
irány zat-fel hasz ná lás össze ge a 8.  § b) és c) pont já ban
meg ha tá ro zott ese tek ben el éri pro jek ten ként, il let ve
össze sen a 300 mil lió fo rin tot, ak kor a pénz ügy mi nisz ter
jó vá ha gyá sa szük sé ges.

10.  §

Amennyi ben a 8.  §-ban rög zí tett ki fi ze té sek az eu ró pai
uni ós tá mo ga tás ter hé re el szá mol ha tó vá vál nak, a tel je sí -
tett ki fi ze té sek re jutó be vé te le ket azok ra a költ ség ve té si
elõ irány za tok ra kell tel je sí te ni, ame lyek rõl a ki fi ze té sek
tel je sül tek.

11.  §

Az 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott, rész ben az eu ró pai
uni ós for rás ból fi nan szí ro zott elõ irány za tok fel hasz ná lá sa
so rán a mel lék let ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek, kom po -
nen sek, il let ve tá mo ga tá si konst ruk ci ók ese té ben, a mel -
lék let ben meg ha tá ro zott ked vez mé nye zet tek szá má ra fej -
lesz té si tá mo ga tás pá lyáz ta tás nél kül nyújt ha tó. A tá mo ga -
tás meg íté lé sét ez eset ben is meg kell elõz nie a projekt -
javaslat ki dol go zá sá nak és ér té ke lé sé nek.

Az elõirányzatokból nyújtható támogatás

12.  §

(1) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok ból – az eu ró pai uni ós for rá so kat tar tal ma zó
elõ irány za tok ki vé te lé vel – az NFÜ el nö ké nek egye di dön -
té se alap ján ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek ré szé re
– a fe je zet és az adott elõ irány zat szak mai cél ja i val össz -
hang ban – tá mo ga tott szer ve ze ten ként éven te ma xi mum
7 mil lió Ft vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás nyújt ha tó.

(2) Azo nos szer ve zet ré szé re is mé telt tá mo ga tás csak
ab ban az eset ben ad ha tó, ha a ked vez mé nye zett az elõ zõ
tá mo ga tást cél sze rint hasz nál ta fel és er rõl sza bály sze rû en 
el szá molt.

13.  §

(1) Az EGT, Nor vég Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló
pro jek tek (XIX/2/6/4) vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tá si
konst ruk ció meg hir de té sét, mint elõ ze tes kö te le zett ség -
vál la lást az NFÜ el nö ke hagy ja jóvá.

(2) A PROMEI Mo der ni zá ció és Eu ro at lan ti In teg rá ci ós 
Pro jekt iro da Kht., to váb bá a Ma gyar Vállalkozásfejlesz -
tési Kft. ré szé re a „Vég re haj tás Ope ra tív Prog ram” elõ -
irány zat ból nyújt ha tó tá mo ga tás, mely nek össze gét az
NFÜ tá mo ga tá si szer zõ dés ben, az an nak mel lék le tét ké pe -
zõ költ ség ve té si terv alap ján ál la pít ja meg. A tá mo ga tás
ki zá ró lag az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv program -
jainak vég re haj tá sát tá mo ga tó, a Prog ram ak ció terv ben
rög zí tett fel ada tok el lá tá sá ra hasz nál ha tó fel.

(3) A 2. cím 7. al cím 6. jog cím cso port hoz tar to zó
2007-tõl in du ló EU-nagy be ru há zá sok és kom plex prog -
ramok elõ ké szí té se elõ irány zat-ma rad vány ból nyúj tott
 támogatások fel té te lei te kin te té ben a 2007 utá ni EU tá mo -
ga tá sok hoz kap cso ló dó ter ve zés és EU nagy be ru há zá sok
elõ ké szí té se fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló 29/2005. (VII. 22.) TNM ren de let
ren del ke zé sei irány adók.

14.  §

(1) A tá mo ga tás csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ az
ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó össz költ ség nek a
 saját résszel csök ken tett össze ge után, ha az igény lõ nek a
tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott be szer zé se kap csán áfa le vo -
ná si joga nincs. Amennyi ben áfa le vo ná si jog gal ren del ke -
zik, úgy a tá mo ga tás a vissza igé nyel he tõ áfa össze gé vel
csök kent ve igé nyel he tõ.

(2) Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott egye di vagy pá lyá -
za ti tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa idõ ará nyo san vagy utó la go -
san, a ked vez mé nye zett ál tal be nyúj tott el szá mo lá sok
alap ján – tel je sít mény ará nyo san – tör tén het, me lyet a
 támogatási szer zõ dés ben rög zí te ni kell.

(3) A ked vez mé nye zett mû kö dé sé hez nyúj tott tá mo ga -
tá sok biz to sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik. Az idõ ará nyos tól
el té rõ fo lyó sí tást a ked vez mé nye zett meg fe le lõ in do kok -
kal alá tá masz tott írás be li ké re lem mel kez de mé nyez he ti.
Az idõ ará nyos tól el té rõ fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re – a
szer zõ dés mó do sí tá sá val – a tá mo ga tást nyúj tó jo go sult.
A tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás ki vé te lé vel a ked vez -
mé nye zet tek a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról utó lag, leg ké -
sõbb a költ ség ve té si évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig kö te le sek
el szá mol ni.

(4) Tá mo ga tá si elõ leg egy összeg ben vagy rész le tek ben
tör té nõ fo lyó sí tá sá ra – az Ámr. 91.  §-ának figye lembe -
véte lével – csak ak kor ke rül het sor, ha a tel je sít mény ará -
nyos fi nan szí ro zás a tá mo ga tá si cél meg va ló sí tá sát nem
 teszi le he tõ vé. Tá mo ga tá si elõ leg fo lyó sí tá sá ra a tá mo ga -
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tá si szer zõ dés ben rög zí tett összeg ben és fel té te lek nek
meg fele lõen ke rül het sor.

(5) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa azon na li ha tállyal fel füg -
geszt he tõ, és a már ki utalt tá mo ga tás vissza fi ze té se ír ha tó
elõ, ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás igény lé se kor
 lényeges kö rül mény rõl, tény rõl va lót lan ada tot szol gál ta -
tott, il let ve a tá mo ga tást a meg je lölt cél tól el té rõ en hasz -
nál ja, vagy hasz nál ta fel.

(6) Tá mo ga tá si elõ leg rész le tek ben tör té nõ fi nan szí ro -
zá sá nak mód ját a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí te ni kell,
mely le het gör dü lõ jel le gû, il let ve a to váb bi fo lyó sí tás fel -
té te le ként ki köt he tõ az elõ leg gel való el szá mo lás.

15.  §

(1) Az egyes ope ra tív prog ra mok elõ irány za ta i nak ál la -
mi tá mo ga tá si szem pon tú fel hasz ná lá sát kü lön mi nisz te ri
ren de le tek (jog cím ren de le tek) sza bá lyoz zák.

(2) Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak és Ko hé zi ós 
Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok ese té -
ben az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ jé nek dön -
té se alap ján – figye lembe véve az Ámr. 91.  § (4) be kez dé -
sé ben fog lal ta kat – in do kolt eset ben biz to sít ha tó elõleg -
fizetés a ked vez mé nye zett ré szé re. Az elõ leg fi ze tés re
 vonatkozó ja vas la tot – amennyi ben az in do kolt ság ese tei
az (1) be kez dés sze rin ti jog cím ren de let ben nem ke rül tek
rész le te zés re – az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ jén ke resz tül ter jesz ti elõ egyet ér tés re a pénz -
ügy mi nisz ter ré szé re.

Elõirányzatonkénti eljárási és hatásköri szabályok

16.  §

(1) Az I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv al cím (XIX/2/1), va -
la mint az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ope ra tív prog -
ra mok al cím (XIX/2/4) vonatkozásában – a (2), (3) és
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel –

a) kö te le zett ség vál la ló: az ope ra tív prog ram irá nyí tó
ha tó sá gá nak (a továb biak ban: OP IH) ve ze tõ je vagy az
 általa írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OP IH ve ze tõ je vagy
az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az OP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély.

(2) A KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás jog cím cso port
(XIX/2/1/6) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(3) A Vég re haj tás Ope ra tív Prog ram jog cím cso port
(XIX/2/4/22) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(4) Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram jog -
cím cso port (XIX/2/1/2) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az  OP IH ve ze tõ je vagy az ál ta -
la írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az OP IH pénz -
ügyi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Me zõ gaz da sá gi és
 Vidékfejlesztési Hi va tal ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki -
je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély, az
Ámr. 135.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt kép zett ség gel ren del -
ke zõ sze mély;

e) utal ványt el len jegy zõ: az OP IH pénz ügyi ve ze tõ je
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az OP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély.

17.  §

(1) Az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog -
ram jai jog cím cso port (XIX/2/2/1) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ Nem zet kö zi Együtt -
mû kö dé si Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá gá nak (a to váb bi ak -
ban: NFÜ NEP IH) ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;
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c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je 
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély.

(2) Az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés jogcím -
csoport (XIX/2/2/2) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ Hu mán Erõ for rás-
Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá gá nak (a to váb bi ak ban: NFÜ
HEP IH) ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ HEP IH ve ze tõ je 
vagy az ál ta la ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ HEP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély.

18.  §

A Te rü le ti Együtt mû kö dés al cím (XIX/2/5) vo nat ko zá -
sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy
az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je 
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély.

A 2004–2006 programozási idõszakban a Kohéziós
Alapból származó támogatásokhoz kapcsolódó
költségvetési elõirányzatok eljárási és hatásköri

szabályai

19.  §

(1) A 2. cím 3. al cím Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val
meg va ló su ló pro jek tek ese té ben éven te, il let ve új pro jekt
in dí tá sa kor vagy már fo lya mat ban levõ pro jekt mó do sí tá -
sa kor a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet nek az
Ámr. 72.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott és az
Ámr. 5. szá mú mel lék le té ben rész le te zett „Fi nan szí ro zá si

Alap ok mány ISPA for rás ból/Ko hé zi ós Alap ból Szár ma zó
Tá mo ga tás sal Meg va ló su ló Pro jek tek re” do ku men tu mot
(a továb biak ban: Fi nan szí ro zá si Alap ok mány) kell a
(2) be kez dés ben fog lal tak sze rint el ké szí te ni.

(2) A Fi nan szí ro zá si Alap ok mánnyal kap cso la to san:
a) ki töl tõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet, il let ve a ked vez -

mé nye zett ve ze tõ je ál tal írás ban ki je lölt sze mély;
b) ,,Kö te le zett ség vál la ló alá írá sa” he lyén alá író: a

 Finanszírozási Alap ok mány 5. pont já ban meg ha tá ro zott
elõ irány zat fö lött ren del ke zõ sze mély;

c) el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je vagy az
 általa írás ban ki je lölt sze mély;

d) jó vá ha gyó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
 kijelölt sze mély.

(3) Az (1) be kez dés sze rint ki töl tött do ku men tum egy, a
Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) ál tal
alá írt pél dá nyát a Kincs tár az Ámr. 73. § (1) be kez dé se
 szerint meg kül di a Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó sá gá nak
(a továb biak ban: KA IH).

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány za tok
vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a Fi nan szí ro zá si Alap ok mány
5. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint a köz re mû kö dõ szer -
ve zet ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Fi nan szí ro zá si Alap ok -
mány 7. pont já ban a ki töl tés kor meg ha tá ro zott sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je ál tal
írás ban ki je lölt, az Ámr. 135.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt
kép zett ség gel ren del ke zõ sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet 
pénz ügyi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je,
 illetve a Fi nan szí ro zá si Alap ok mány 7. pont já ban a ki töl -
tés kor meg ha tá ro zott sze mé lyek.

Egyéb uniós elõirányzatok eljárási és hatásköri
szabályai

20.  §

Az EGT, Nor vég Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro -
jek tek jog cím cso port (XIX/2/6/4) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a Köz pon ti Pénz ügyi és Szer -
zõ dés kö tõ Egy ség (a továb biak ban: KPSZE) igaz ga tó ja
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély, a tech ni kai se gít -
ség nyúj tás ter hé re in dí tott TS NFÜ pro jek tek ese té ben az
NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a 242/2006. (XII. 5.)
Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dés r) pont já ban meg ha tá ro -
zott sze mély; a tech ni kai se gít ség nyúj tás ter hé re in dí tott
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TA NFÜ pro jek tek ese té ben az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: a KPSZE ve ze tõ je vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély.

21.  §

(1) Az „EU DIRECT in for má ci ós egy sé gek há ló za ta”
elõ irány zat cél ja a la kos ság ál ta lá nos eu ró pai uni ós tá jé -
koz ta tá sa ál lan dó ügy fél szol gá lat, könyv tár fenn tar tá sá -
val, va la mint ki te le pü lé sek kel.

(2) Az „Igaz ga tá si Part ner ség” elõ irány zat cél ja, hogy
a part ner sé gek meg kö té sé vel együtt mû kö dé se ket hoz zon
lét re a tag ál la mok és a Bi zott ság cse lek vé si esz kö zei kö -
zött, és hogy ko or di nál ja az Eu ró pai Uni ó ról  szóló in for -
má ci ós és kom mu ni ká ci ós te vé keny sé ge i ket egy kö zös
meg egye zés sel el fo ga dott kom mu ni ká ci ós terv ál tal,
amely nek vég re haj tá sát min den fél vo nat ko zó for rá sai
 finanszírozzák.

(3) Az EU DIRECT in for má ci ós egy sé gek há ló za ta jog -
cím cso port (XIX/2/6/1), az Igaz ga tá si Part ner ség jog cím -
cso port (XIX/2/6/2) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a KPSZE igaz ga tó ja vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a KPSZE igaz ga tó ja
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: a KPSZE ve ze tõ je vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély.

22.  §

(1) A „Sváj ci Alap tá mo ga tá sá val meg va ló su ló pro jek -
tek” elõ irány zat cél ja el sõ sor ban olyan fej lesz té si te rü le tek 
– biz ton ság, sta bi li tás, re for mok, hu mán erõ for rás- és tár -
sa da lom fej lesz tés, ma gán szek tor tá mo ga tá sa, kör nye zet -
vé de lem és inf ra struk tú ra – tá mo ga tá sa, ame lyek az el kö -
vet ke zen dõ évek ben más for rás ból nem len né nek finan -
szírozhatók.

(2) A Sváj ci Alap tá mo ga tá sá ból meg va ló su ló pro jek tek 
jog cím cso port (XIX/2/6/3) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ elnö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je 
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi
 vezetõje vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély.

Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok eljárási
és hatásköri szabályai

23.  §

(1) A Köz re mû kö dõi in téz mény rend szer tá mo ga tá sa
elõ irány zat cél ja a Nem ze ti Fej lesz té si Terv, az
INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ra mok, va la -
mint az Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés le bo nyo lí tá sá hoz 
kap cso ló dó, köz re mû kö dõ szer ve ze ti te vé keny ség tá mo -
ga tá sa, to váb bá ki egé szí tõ tá mo ga tás nyúj tá sa a prog ram-
vég re haj tá si te vé keny sé gek fel gyor sí tá sa ér de ké ben.

(2) A Köz re mû kö dõi in téz mény rend szer tá mo ga tá sa
jog cím cso port (XIX/2/7/2) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az érin tett, eu ró pai uni ós
for rás sal ren del ke zõ prog ram irá nyí tó ha tó sá gá nak ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

24.  §

(1) Az EU-tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges
tech ni kai se gít ség nyúj tás elõ irány zat a kö zös sé gi tá mo ga -
tá sok ko or di ná lá sá val össze füg gõ, az Eu ró pa Unió alap ja i -
ból nem fe de zett, nem el szá mol ha tó, azon ban a prog ra mok 
le bo nyo lí tá sá hoz el en ged he tet len te vé keny sé gek kiadá -
sainak fe de ze té re szol gál.

(2) Az EU-tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges tech -
ni kai se gít ség nyúj tás jog cím cso port (XIX/2/7/1) vonatko -
zásában

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;
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b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ szak ma i lag ille -
té kes fõ osz tály ve ze tõ je vagy fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

25.  §

(1) A „Mo der ni zá ci ós és Eu ro at lan ti In teg rá ci ós
 Projektiroda tá mo ga tá sa” elõ irány zat cél ja a PROMEI
Mo der ni zá ció és Eu ro at lan ti In teg rá ci ós Pro jekt iro da Kht.
mû kö dé sét biz to sí tó tá mo ga tás fo lyó sí tá sa.

(2) A Mo der ni zá ci ós és Eu ro at lan ti In teg rá ci ós Pro jekt -
iro da tá mo ga tá sa jog cím cso port (XIX/2/7/3) vonatkozá -
sában

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

26.  §

A KEOP de ro gá ci ós pro jek tek ka mat tá mo ga tá sa jog -
cím cso port (XIX/2/7/4) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Kör nye zet vé del mi
Prog ra mok Irány ító Ha tó ság ve ze tõ je vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

27.  §

Az Uni ós prog ra mok cél tar ta lé kai al cím (XIX/2/8) vo nat -
ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

28.  §

A 2007-tõl in du ló egye di pro jek tek és kom plex fej lesz -
té sek elõ ké szí té sé nek de cent ra li zált tá mo ga tá sa jog cím -
cso port (XIX/2/7/5) elõ irány zat-ma rad vány vonatkozá -
sában

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Stra té gi ai és Ér té ke lé si
Fõ osz tály ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mé -
lyek;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

29.  §

Az Ámr. 46.  § (5) be kez dé se alap ján év köz ben meg ál la -
pí tott – e ren de let 16–18.  §-ába nem ér ten dõ – új elõ irány -
za tok vo nat ko zá sá ban:

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.
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Záró rendelkezések

30.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség fel ügye le te alá, a
XIX. EU In teg rá ció fe je zet be tar to zó egyes fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok 2007. évi fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl
 szóló 9/2007. (III. 22.) MeHVM ren de let, az INTERREG
Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ra mok ból, va la mint 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 rend jé rõl  szóló
20/2007. (VIII. 2.) MeHVM ren de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti 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, a Ko hé zi ós Alap ból, az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból, va la -
mint a Ha lá sza ti Ori en tá ci ós Pénz ügyi Esz köz bõl szár -
mazó tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó egyes fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl  szóló 21/2007.
(VIII. 23.) MeHVM–FVM együt tes ren de let.

31.  §

A „2007-tõl in du ló EU nagy be ru há zá sok és kom plex
prog ra mok elõ ké szí té se” jog cím cso port (XIX/2/7/6) elõ -

irány zat-ma rad vá nya te kin te té ben a 2007 utá ni EU tá mo -
ga tá sok hoz kap cso ló dó ter ve zés és EU nagy be ru há zá sok
elõ ké szí té se fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló 29/2005. (VII. 22.) TNM ren de let
17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„17.  § Az 1.  §-ban meg je lölt elõ irány zat te kin te té ben
a kö te le zett ség vál la lás sal, va la mint a ki fi ze té sek en ge dé -
lye zé sé vel kap cso la tos ha tás kö rök a kö vet ke zõk:

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély;

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: kör nye zet vé del mi tár gyú 
szer zõ dé sek ese té ben a Kör nye zet vé del mi Ope ra tív Prog -
ra mok Irá nyí tó Ha tó ság ve ze tõ je, köz le ke dé si tár gyú szer -
zõ dé sek ese té ben – a „4. sz. fõút Mo nor–Pi lis el ke rü lõ sza -
kasz épí té se” c. pro jekt ki vé te lé vel – a Köz le ke dé si Ope ra -
tív Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó ság ve ze tõ je, a „4. sz. fõút
Mo nor–Pi lis el ke rü lõ sza kasz épí té se” köz le ke dé si tár gyú
pro jekt és az Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa – Pécs 2010 új
egye di pro jekt szer zõ dé sei es eté ben a Re gi o ná lis Fej lesz -
tés Ope ra tív Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó ság ve ze tõ je vagy az
 általuk írás ban ki je lölt sze mé lyek;

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély;

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély;

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.”

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fejlesz tési és gaz da sá gi mi nisz ter
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Melléklet az 1/2008. (V. 24.) NFGM rendelethez

Intézkedések, komponensek, illetve kedvezményezettek, amelyek esetében, illetve amelyek számára
fejlesztési támogatás pályáztatás nélkül nyújtható

Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram

A hu mán erõ for rás-fej lesz tés re gi o ná -
lis di men zi ó já nak erõ sí té se

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil
szer ve ze tek ka pa ci tás épí té se
1. Kom po nens: A he lyi köz igaz ga tás
ka pa ci tás épí té se kép zé si prog ra mok
ré vén

Kor mány za ti Sze mély ügyi Szolgál -
tató és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz -
pont; re gi o ná lis köz igaz ga tá si
hi va ta lok

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil
szer ve ze tek ka pa ci tás épí té se
2. Kom po nens: A te rü let fej lesz tés -
ben érin tett in téz mé nyek, va la mint
a ci vil sze rep lõk ka pa ci tás épí té se

VÁTI Kht.

3.1. A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil
szer ve ze tek ka pa ci tás épí té se
3. Kom po nens: Re gi o ná lis és kis tér -
sé gi szin tû együtt mû kö dé sek ösz tön -
zé se

Re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök sé gek,
Ba la ton In teg rá ci ós Kht.

3.2. He lyi fog lal koz ta tá si kez de mé -
nye zé sek tá mo ga tá sa
3. Kom po nens: A he lyi fog lal koz ta -
tá si kez de mé nye zé sek hosszú távú
fenn tart ha tó sá gá hoz szük sé ges szak -
mai ka pa ci tá sok ki épí té se és meg erõ -
sí té se

Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít -
vány

3.4. Ré gió spe ci fi kus szak mai kép zé -
sek tá mo ga tá sa
1. Kom po nens: A re gi o ná lis mun ka -
erõ-pi a ci ke res let és kí ná lat kö zöt ti
össz hang erõ sí té se

Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra,
ke res ke del mi és ipar ka ma rák

3.4. Ré gió spe ci fi kus szak mai kép zé -
sek tá mo ga tá sa
2. Kom po nens: Szak kép zé si és szak -
mai to vább kép zé si prog ra mok
le bo nyo lí tá sa

VÁTI Kht.

Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram

Be ru há zá sösz tön zé si elõ irány zat 1.3. Pro-ak tív be ru há zá sösz tön zé si
ta nács adás

ITD Hun ga ry Non pro fit Köz hasz nú
Zrt. (ITD Hun ga ry Zrt.)

Kis- és kö zép vál lal ko zá sok fejlesz -
tése elõ irány zat

2.2. Vál lal ko zói kul tú ra és is me re tek
fej lesz té se /
2.2.1. Alap szin tû ta nács adás kom po -
nens

He lyi vál lal ko zói köz pon tok
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Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram

Kör nye zet vé del mi elõ irány zat 1.5. Ter mé szet vé de lem és fenntart -
ható ár víz vé de lem

1.5. nem ze ti park igaz ga tó sá gok,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga -
tó sá gok, Víz ügyi és Környezetvé -
delmi Köz pon ti Igaz ga tó ság

1.6. A le ve gõ szennye zés és a zaj ter -
he lés mé ré se

1.6. Kör nye zet vé del mi, természet -
védelmi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek;
Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta;
Kör nye zet vé del mi és Vízgazdálko -
dási Ku ta tó In té zet

Köz le ke dé si inf ra struk tú ra fej lesz té se 
elõ irány zat

2.1. A fõ út há ló zat mû sza ki szín vo na -
lá nak eme lé se

2.1. NIF Zrt.

2.2. Kör nye zet ba rát köz le ke dé si
 infrastruktúra fej lesz té se

2.2. MÁV Zrt.; Észak-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó ság (ÉDUKÖVIZIG), Ma hart-Sza -
bad ki kö tõ Zrt.

Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram

Ak tív mun ka erõ-pi a ci po li ti kák tá mo -
ga tá sa

1.1. A mun ka nél kü li ség meg elõ zé se
és ke ze lé se /
1.1.1. Mun ka nél kü li és inak tív sze -
mé lyek tar tós mun ka nél kü li vé vá lá sá -
nak meg elõ zé se, mun ka erõ-pi a ci
in teg rá ci ó juk elõ se gí té se

Re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok

1.2. ÁFSZ mo der ni zá ci ó ja /
1.2.1. ÁFSZ mo der ni zá ci ó ja

Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal,
to váb bá re gi o ná lis mun ka ügyi köz -
pon tok

Tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de -
lem a mun ka erõ pi ac ra tör té nõ be lé pés 
se gít sé gé vel

2.1. Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók
esély egyen lõ sé gé nek biz to sí tá sa az
ok ta tá si rend szer ben /
2.1.1. A hát rá nyos hely ze tû, el sõ sor -
ban a roma és sa já tos ne ve lé si igé nyû
gyer me kek, ta nu lók ok ta tá sá ban érin -
tett szak em be rek kép zé se, az in teg rá -
ci ós ok ta tás sal kap cso la tos ok ta tá si
prog ra mok ki fej lesz té se

„Su li No va” Köz ok ta tás-fej lesz té si és
Pe da gó gus-to vább kép zé si Köz hasz nú 
Tár sa ság (jog utód lás után: Edu ca tio
Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht.)

2.2. A tár sa dal mi be fo ga dás elõ se gí -
té se a szo ci á lis te rü le ten dol go zó
szak em be rek kép zé sé vel, va la mint a
szo ci á lis és mun ka ügyi szol gál ta tá sok 
együtt mû kö dé si mo dell jé nek ki dol go -
zá sá val

Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té -
zet, Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va -
tal
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Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

Egész éle ten át tar tó ta nu lás és al kal -
maz ko dó ké pes ség tá mo ga tá sa

3.1. Az egész éle ten át tar tó ta nu lás -
hoz szük sé ges kész sé gek, ké pes sé gek 
és kom pe ten ci ák fej lesz té se /
3.1.1. Pe da gó gu sok és ok ta tá si szak -
ér tõk fel ké szí té se kom pe ten cia ala pú
kép zés és ok ta tás fel ada ta i ra

„Su li No va” Köz ok ta tás-fej lesz té si és
Pe da gó gus-to vább kép zé si Köz hasz nú 
Tár sa ság (jog utód lás után: Edu ca tio
Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht.), Ok ta -
tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, Edu ca -
tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht.

3.2. A szak kép zés tar tal mi, mód szer -
ta ni és szer ke ze ti fej lesz té se /
3.2.1. Új szak kép zé si szer ke zet ki ala -
kí tá sa

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép -
zé si In té zet, Edu ca tio Tár sa dal mi
Szol gál ta tó Kht., Aper tus Köz ala pít -
vány

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek
fej lesz té se /
3.5.1. Kor sze rû fel nõtt kép zé si mód -
sze rek ki dol go zá sa és al kal ma zá sa

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép -
zé si In té zet, Fog lal koz ta tá si és
Szo ci á lis Hi va tal, Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pon tok

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek
fej lesz té se  /
3.5.2. In téz mény há ló zat ki ala kí tá sa a 
hát rá nyos hely ze tû fel nõt tek di gi tá lis
ok ta tá sá nak és szak mai kép zé sé nek
tá mo ga tá sá ra és fog lal koz ta tá suk elõ -
se gí té sé re

Aper tus Köz ala pít vány

3.5. A fel nõtt kép zés rend sze ré nek
fej lesz té se /
3.5.3. Lépj egyet elõ re

Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal

Az ok ta tá si, szo ci á lis és egész ség ügyi 
inf ra struk tú ra fej lesz té se

4.3. Egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej -
lesz té se az el ma ra dott ré gi ók ban /
4.3.1. Re gi o ná lis egész ség cent rum
mo dell in téz mény lét re ho zá sa

Deb re ce ni Egye tem Or vos és Egész -
ség tu do má nyi Cent rum

Vég re haj tás Ope ra tív Prog ram

1. A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ért
 felelõs köz pon ti és ho ri zon tá lis in téz -
mé nyek mû köd te té se és fej lesz té se

1.1. A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs köz pon ti in téz mé nyek ka pa ci -
tá sá nak biz to sí tá sa;
1.2. Az in téz mény rend szer egé szé -
nek fel ké szü lé sét se gí tõ kép zé si,
hu mán erõ for rás me nedzs ment prog ra -
mok ki dol go zá sa és vég re haj tá sa

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség,
Pénz ügy mi nisz té ri um, Nem ze ti Prog -
ram en ge dé lye zõ Iro da, Kor mány za ti
El len õr zé si Hi va tal, Ma gyar Ál lam -
kincs tár, Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz -
té si Kft., PROMEI Mo der ni zá ció és
Eu ro at lan ti In teg rá ci ós Pro jekt iro da
Kht.
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Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

2. A tá mo ga tá sok mi nõ sé gi fel hasz -
ná lá sá hoz szük sé ges esz köz rend szer

2.1. Az EU elõ írásainak meg fe le lõ,
egy ben az in téz mény rend szer ben dol -
go zók mun ká ját tá mo ga tó IT rend szer 
fej lesz té se;
2.2. Fej lesz té si prog ra mok ér té ke lé -
se, a fo lya ma tos ér té ke lés rend sze ré -
nek mû köd te té se, ta nul má nyok,
út mu ta tás;
2.3. A le het sé ges ked vez mé nye zet tek 
és a szé le sebb köz vé le mény tá jé koz -
ta tá sa;
2.4. Le het sé ges ked vez mé nye zet tek
fel ké szí té se, szak ér tõi há ló zat a mi nõ -
sé gi pro jek tek elõ ké szí té se és meg va -
ló sí tá sa ér de ké ben

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség

EGT, Nor vég Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jek tek

Tech ni kai se gít ség nyúj tás Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség,
Pénz ügy mi nisz té ri um, Nem ze ti Prog -
ram en ge dé lye zõ Iro da

A 3-as szá mú fõ for gal mi út mel let ti
la kó te rü let zaj el le ni vé del me

Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta

A ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés fej -
lesz té se a ma gya r–uk rán ha tá ron

VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si
és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa ság

Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram

AVOP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás AVOP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás FVM, Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal
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IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga
jog egy sé gi határozata

2/2008. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Bün -
tetõ Jog egy sé gi Ta ná csa a Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb
ügyé sze ál tal in dít vá nyo zott jog egy sé gi el já rás ban Bu da -
pes ten, a 2008. év má jus hó 14. nap ján tar tott nyil vá nos
ülé sen meg hoz ta a kö vet ke zõ

jog egy sé gi ha tá ro za tot:

Ha a bün te tõ el já rás olyan bûn cse lek mény miatt van
 folyamatban, amellyel kap cso lat ban va gyon el kob zás nak
le het he lye és ala po san tar ta ni kell at tól, hogy an nak ki elé -
gí té sét meg hi ú sít ják, a va gyon el kob zás sal el von ha tó
 vagyon, va gyon rész vagy va gyon tárgy zár alá vé te le ak kor 
is el ren del he tõ, ha a nyo mo zás is me ret len tet tes el len
 folyik, vagy ter helt té nyil vá ní tás ra nem ke rült sor.

IN DO KO LÁS

A Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé sze a bün te tõ el já -
rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény (Be.) 440. §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja alap ján jog egy sé gi el já rás lefolyta -
tását kez de mé nyez te és – a Be. 439. §-a (1) be kez dé se
a) pont já nak má so dik for du la tá ra hi vat koz va – az egy sé -
ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a fel me rült
elvi kér dés ben jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá -
nyoz ta.

I.

A leg fõbb ügyész az in dít vá nyá ban je lez te, hogy a nem
a ter helt ál tal bir to kolt va gyon tár gyak va gyon el kob zás



cél já ból tör té nõ – a Be. 159. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik 
for du la tán ala pu ló – zár alá vé te lé vel kap cso la to san az
ítél ke zé si gya kor lat ban el té rõ ál lás pont ala kult ki.

En nek alá tá masz tá sá ul az aláb bi bí ró sá gi ha tá ro za tok ra
hi vat ko zott:

1. A kü lö nö sen je len tõs kárt oko zó csa lás bûn tet te
miatt is me ret len tet tes el len 29015-137/2007.bü. szám
alatt fo lya mat ban lévõ bün te tõ ügy ben a Fõ vá ro si Fõ -
ügyész ség négy kü lön bö zõ bank szám lán el he lye zett pénz -
összeg zár alá vé te lét in dít vá nyoz ta.

Az in dít vány ban írt tény ál lás sze rint egy bu da pes ti bank 
al kal ma zott ja – két gaz da sá gi tár sa ság kö zött lét re jött
meg ál la po dás tól el tér ve – 3 815 000 eu rót jo go su lat la nul
egy har ma dik gaz da sá gi tár sa ság szám lá já ra utalt át,
amely rõl utóbb az összeg egy ré szét két más sze mély
 magánszámlájára utal ták to vább.

A Fõ vá ro si Fõ ügyész ség a Btk. 77/B. §-a (1) be kez dé sé -
nek a) pont ja és a Be. 159. §-ának (2) be kez dé se alap ján
in dít vá nyoz ta a zár alá vé tel el ren de lé sét.

A Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság a 2007. jú li us 19-én
kelt 13.Bny.862/2007/2. szá mú vég zé sé vel az in dít ványt
el uta sí tot ta. A ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint a Be.
159. §-ának (2) be kez dé sé bõl egy ér tel mû en ki tû nik, hogy
zár alá vé tel nek csak ak kor van he lye, ha a bün te tõ ügy nek
már van ter helt je, ugyan is a gya nú sí tot ti ki hall ga tás so rán
tett nyi lat ko zat tar tal ma lé nye ges an nak meg íté lé se szem -
pont já ból, hogy fenn áll-e a ki elé gí tés meg hi ú sí tá sá nak
 veszélye.

Az ügyé szi fel leb be zés alap ján má sod fo kon el já ró
 Fõvárosi Bí ró ság a 2007. au gusz tus 10. nap ján meg ho zott
28.Bnf.1501/2007/2. szá mú hely ben ha gyó vég zé sé ben
 hivatkozott arra, hogy a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá nak
 ténye és a zár alá ve he tõ va gyon fel lel he tõ vol ta ön ma gá -
ban – bi zo nyí té kok nél kül – még nem ele gen dõ a ki elé gí -
tés meg hi ú sí tá sá ra tö rek vés alap pal tör té nõ fel té te le zé sé re. 
Utalt to váb bá a má sod fo kú bí ró ság arra is, hogy a Be.
159. §-a (2) be kez dé se elsõ és má so dik for du la tá nak
össze ve té sé bõl ki tû nõ en a nem a ter helt ál tal bir to kolt
 vagyon zár alá vé te le sem ki zárt, ám erre csak ak kor ke rül -
het sor, ha az el já rás nak már van ter helt je.

2. A pénz mo sás bûn tet te és más bûn cse lek mé nyek
miatt is me ret len tet tes el len 2/2007.bü. szám alatt in dult
bün te tõ ügy ben a nyo mo zás ada tai sze rint egy is me ret len
sze mély – lo pott sze mé lyi iga zol ványt fel hasz nál va –
150 000 000 fo rin tot fi ze tett be egy off-sho re cég bank -
szám lá já ra, majd azt át utal tat ta egy kft. szám lá já ra. Az em -
lí tett össze get – 31 606 841 fo rint ki vé te lé vel – egy ma gán -
sze mély ese ti meg bí zás alap ján fel vet te.

A So mogy Me gyei Fõ ügyész ség in dít vá nyoz ta a bank -
szám lák és az azo kon el he lye zett, va la mint az azok ra ér ke -
zõ pénz össze gek zár alá vé te lé nek el ren de lé sét.

A Ka pos vá ri Vá ro si Bí ró ság a 2007. ja nu ár 24-én kelt
13.Bny.15/2007/2. szá mú vég zé sé vel – meg ál la pít va,
hogy a zár alá vé tel nek a Be. 159. §-a (2) be kez dé sé ben

fog lalt tör vé nyi fel té te lei is fenn áll nak – az ügyé szi in dít -
vány nak helyt adott.

A So mogy Me gyei Bí ró ság – a zár alá vé telt el szen ve dõ
jogi kép vi se lõ jé nek fel leb be zé sét el bí rál va – a 2007. feb -
ru ár 16-án meg ho zott Bnyf.19/2007/2. szá mú vég zé sé vel
az el sõ fo kú bí ró ság ha tá ro za tát annyi ban vál toz tat ta meg,
hogy a szám lák ra utóbb ér ke zõ pénz össze gek zár alá vé te -
lét mel lõz te. A ha tá ro zat ban a má sod fo kú bí ró ság hi vat ko -
zott a Be. 159. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik for du la tát
be ik ta tó 2002. évi I. tör vény mi nisz te ri in do ko lá sá ra,
amely nek ér tel mé ben az el kob zást meg ala po zó bûn cse lek -
mény ala pos gya nú ja ese tén az is me ret len tet tes el len in dí -
tott bün te tõ ügy ben is el ren del he tõ a zár alá vé tel.

A jog egy sé gi el já rást in dít vá nyo zó leg fõbb ügyész a
fel me rült elvi kér dés ben a So mogy Me gyei Bí ró ság jogi
ér ve it osz tot ta. Ál lás pont ja sze rint a pol gá ri jogi igény biz -
to sí tá sát szol gá ló zár alá vé tel va ló ban ki zárt azok ban az
ügyek ben, ame lyek ben ter helt nek te kint he tõ sze mély
nincs, mi vel a Be. 54. §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben
pol gá ri jogi igény ki zá ró lag a ter helt tel szem ben ér vé nye -
sít he tõ. Más a hely zet a va gyon el kob zás meg hi ú sí tá sá nak
a ve szé lye ese tén, ugyan is a Be. 159. §-ának (1) és (2) be -
kez dé se le he tõ vé te szi a zár alá vé tel el ren de lé sét arra a
 vagyonelkobzás alá von ha tó va gyon ra is, ame lyet nem a
ter helt bir to kol. Ilyen kor – amennyi ben a ki elé gí tés
 veszélyben fo rog – a szó ban lévõ in téz ke dés al kal ma zá sá -
nak fel té te lei a ter helt té vá lás tól füg get le nül fenn áll nak.

II.

A jog egy sé gi ta nács – mi vel a nem a ter helt bir to ká ban
lévõ va gyon tár gyak va gyon el kob zás cél já ból tör té nõ,
a Be. 159. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik for du la tán ala -
puló zár alá vé te lé vel kap cso lat ban el té rõ ítél ke zé si gya -
kor lat ala kult ki – egyet ér tett a leg fõbb ügyész jog egy sé gi
in dít vá nyá val a te kin tet ben, hogy az egy sé ges ítél ke zé si
gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a bí ró sá gok szer ve ze té rõl
és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI. tör vény (Bszi.)
29. §-ának (1) be kez dé sé re és a Be. 439. §-a (1) be kez dé sé -
nek a) pont já ra fi gye lem mel jog egy sé gi ha tá ro zat ho za ta la 
in do kolt.

III.

A Be. 159. §-ának (1) be kez dé se sze rint a zár alá vé tel
– ame lyet a bí ró ság rend el el – a zár alá vett va gyon tár gyak 
fe let ti ren del ke zé si jo got füg gesz ti fel.

A Be. 159. §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben, ha az el já -
rás olyan bûn cse lek mény miatt fo lyik, amellyel kap cso lat -
ban va gyon el kob zás nak van he lye, il le tõ leg ha pol gá ri jogi 
igényt ér vé nye sí te nek és ala po san le het tar ta ni at tól, hogy
a ki elé gí tést meg hi ú sít ják, ezek biz to sí tá sá ra a ter helt
egész va gyo ná nak, va gyo na meg ha tá ro zott ré szé nek vagy
egyes va gyon tár gya i nak zár alá vé te le ren del he tõ el. A zár
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alá vé tel el ren del he tõ arra a va gyon ra, va gyon rész re, il le -
tõ leg egyes va gyon tárgy ra is, amely re va gyon el kob zás
ren del he tõ el, de ame lyet nem a ter helt bir to kol.

A fen ti ek bõl ki tû nõ en a zár alá vé tel el ren de lé se egy -
részt a va gyon el kob zás, más részt a pol gá ri jogi igény
 kielégítésének biz to sí tá sát szol gál hat ja.

Pol gá ri jogi igényt a Be. 54. §-ának (2) be kez dé se alap -
ján a ma gán fél [il let ve a Be. 54. §-ának (4) be kez dé se sze -
rint az ügyész] ki zá ró lag a ter helt tel szem ben ér vé nye sít -
het. En nek meg fe le lõ en a Be. 159. §-a (2) be kez dé sé nek
elsõ for du la ta a pol gá ri jogi igény biz to sí tá sá ra csak a ter -
helt va gyo ná nak zár alá vé te lét en ge di meg, a más ál tal
 birtokolt va gyon ilyen cél ból tör té nõ zár alá vé te le – a Be.
159. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta ér tel mé ben –
vi szont nem le het sé ges. Eb bõl kö vet ke zõ en az is me ret len
tet tes el len fo lyó el já rás ban a pol gá ri jogi igény ki elé gí té -
sé nek biz to sí tá sát szol gá ló zár alá vé tel al kal ma zá sa fo gal -
mi lag ki zárt.

A bün te tõ jo gi in téz ke dés ként sza bá lyo zott va gyon el -
kob zás ese té ben a Be. 77/B. §-a olyan, a bûn cse lek mény
el kö ve té sé vel össze füg gõ va gyon ele met is ne ve sít, amely
nem, vagy csu pán köz vet ve il leszt he tõ az el kö ve tõ (ter -
helt) va gyo ná nak kö ré be. Így a Btk. 77/B. §-ának (2) be -
kez dé se sze rint va gyon el kob zást kell el ren del ni arra a
bûn cse lek mény el kö ve té sé bõl ere dõ, a bûn cse lek mény
 elkövetése so rán vagy az zal össze füg gés ben szer zett
 vagyonra is, amellyel más – akár gaz dál ko dó szer ve zet –
gaz da go dott. A Btk. 77/B. §-ának (3) be kez dé se ér tel mé -
ben, amennyi ben az el kö ve tõ vagy a gaz da go dott sze mély
meg halt, il let ve a gaz dál ko dó szer ve zet át ala kult, a
 vagyonelkobzást a jog utód dal szem ben kell el ren del ni.

Ugyan ak kor a Be. 569. §-ának (1) be kez dé se pe dig ki fe -
je zet ten ak ként ren del ke zik, hogy az ügyész in dít vá nyá ra
a bí ró ság ha tá roz – egye bek mel lett – a va gyon el kob zás -
ról, ha bün te tõ el já rás sen ki el len nem in dult vagy azt meg -
szün tet ték.

A Be. 159. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt kény szer in -
téz ke dés el ren de lé sé nek elõ fel té te le te hát egy fe lõl az
olyan bûn cse lek mény gya nú ja, amely miatt va gyon el kob -
zás al kal maz ha tó, más fe lõl az an nak biz to sí tá sá ra al kal -

mas, a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel össze füg gõ va gyon
meg lé te, s vé gül az, hogy a ki elé gí tés meg hi ú sí tá sá nak
(e va gyon el vo ná sá nak) meg ala po zott ve szé lye fenn áll jon. 
Az azon ban nem tör vé nyi fel té tel, hogy a va gyon el kob zás
alap já ul szol gá ló va gyon, va gyon rész vagy va gyon tárgy
a ter helt té le gyen, sõt az sem, hogy az ügy nek ter helt je
 legyen. A Be. 159. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik fordu -
lata ér tel mé ben az ilyen, de más ál tal bir to kolt va gyon elem 
zár alá vé te le is el ren del he tõ.

Mind eb bõl vi szont – ki vált kép pen arra te kin tet tel, hogy
a va gyon el kob zás al kal ma zá sát nem aka dá lyoz za az, ha
a bün te tõ el já rás sen ki vel szem ben nem in dult, vagy azt a
Be. 190. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja alap ján az el kö ve tõ 
ki lé té nek meg ál la pít ha tat lan sá ga foly tán meg szün tet ték
– az kö vet ke zik, hogy a Btk. 77/B. §-ában és a Be.
159. §-ának (2) be kez dé sé ben írt tör vé nyi elõ fel té te lek
fenn áll ta ese tén a va gyon el kob zás alá von ha tó, más ál tal
bir to kolt va gyon zár alá vé te lé nek he lye van ak kor is, ha
a bün te tõ el já rás (nyo mo zás) még nem a bûn cse lek mény
el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú sít ha tó sze mély (ter -
helt) el len, ha nem is me ret len el kö ve tõ vel szem ben fo lyik.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ Jog egy sé gi Ta ná csa
ezért – helyt adva a leg fõbb ügyész in dít vá nyá nak – a Be.
442. §-ának (3) be kez dé se alap ján meg tar tott nyil vá nos
ülé sen az egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké -
ben a ren del ke zõ rész ben ír tak sze rint dön tött.

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

Bu da pest, 2008. má jus 14.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Akácz Jó zsef s. k., Dr. Ka to na Sán dor s. k.,
elõ adó bíró  bíró

Dr. Édes Ta más s. k., Dr. Mol nár Gá bor s. k.,
bíró bí ró.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(3300 Eger, Szövetkezet út 6.)

h i r d e t m é n y e

A He ves Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga a föld ren de zõ és föld ki adó
 bizottságokról  szóló 1993. évi II. törvény 4/B.  § (5) be kez dé se alap ján

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart az Aba sár ABASZÖV „FA” hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld tu laj do nú föl dek ki adá sa cél já ból.

I. A sor so lás he lye: Aba sár, Fõ út 179.

II. Sor so lá si idõ pon tok:

1. 2008. jú ni us 24., 10 órá tól
A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: Az Aba sár Szõ lõ-Olt vány ter mesz tõ és Bo rá sza ti Szö vet ke zet FA gaz dál ko dá si 
te rü le tén még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ azon sze mé lyek, akik a 2001. évi
CXVIII. tör vény 5/B.  §-ának (1) be kez dé se alap ján ön ál ló in gat lan ki ala kí tá sá ra meg je lölt AK ér ték re ké rel met nyúj tot -
tak be.

2. 2008. jú ni us 24., 11 órá tól
A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: Az Aba sár Szõ lõ-Olt vány ter mesz tõ és Bo rá sza ti Szö vet ke zet FA gaz dál ko dá si 
te rü le tén még ki nem adott, – 2008 jú ni us 14-i 10 órai sor so lás ra meg hir de tett föld rész le tek bõl vissza ma radt tu laj do ni
há nya dok ra – azon rész arány föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek, akik 1993. 03. 23-ig nem nyúj tot -
tak be ké rel met.

3. 2008. jú ni us 25., 10 órá tól
A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: Az Aba sár Szõ lõ-Olt vány ter mesz tõ és Bo rá sza ti Szö vet ke zet FA gaz dál ko dá si 
te rü le tén még ki nem adott, – 2008. jú ni us 24-i sor so lás ra meg hir de tett föld rész le tek bõl vissza ma radt tu laj do ni há nya -
dok ra – azon rész arány föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek, akik 1993. 03. 23-ig nem nyúj tot tak be
ké rel met.

III. A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Aba sár

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2)
Összes

AK érték
Sor so lan dó
AK érték

Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zá sok

02/6 szán tó 0,2004 5,23

02/14 szán tó 0,1207 3,15

02/21 szán tó 0,0220 0,57

010/4 szán tó 0,6660 17,38

019/7 gyü mölcsös,
szán tó

1,1239 27,52 Bá nya te lek

027/6 szán tó 0,3376 6,45

027/7 szán tó 0,4150 7,93

027/8 szõ lõ 0,1627 9,05 Bá nya te lek

027/12 szõ lõ 0,2995 16,65 Bá nya te lek

027/13 szán tó 0,2261 4,32 Bá nya te lek

027/15 szán tó 0,3112 5,94 Bá nya te lek
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2)
Összes

AK érték
Sor so lan dó
AK érték

Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zá sok

027/17 szán tó 0,1738 3,32 Bá nya te lek

027/19 szán tó 0,0420 0,80 Bá nya te lek

027/21 szán tó 0,1671 3,19 Bá nya te lek

027/36 szán tó 0,0822 1,57 Bá nya te lek

027/38 szõ lõ 0,0375 2,09 Bá nya te lek

027/44 szõ lõ 0,2950 16,40 Bá nya te lek

027/50 szõ lõ 0,1490 8,28 Bá nya te lek

027/60 szõ lõ 0,0738 4,10 Bá nya te lek

027/63 szõ lõ 0,1457 8,10 Bá nya te lek

027/71 szán tó 0,2638 5,04 Bá nya te lek

027/79 szõ lõ 0,2953 16,42 Bá nya te lek

027/80 szõ lõ 0,1471 8,18 Bá nya te lek

027/95 szõ lõ 0,0739 4,11 Bá nya te lek

027/111 szõ lõ 0,3056 16,99

027/112 szõ lõ 0,1518 8,44

027/114 szõ lõ 0,1449 8,06

027/118 szõ lõ 0,3250 18,07

027/123 szõ lõ 0,3495 19,43

027/127 szõ lõ 0,2948 16,39

027/129 szõ lõ 0,2976 16,55

027/130 szõ lõ 0,2622 14,58

027/133 szõ lõ 0,0728 4,05

027/153 szõ lõ 0,0555 3,09

027/154 szán tó 0,3191 6,09

027/165 szán tó 0,3417 6,53

027/172 szán tó 1,2771 24,39

029/74 szõ lõ 0,2804 15,59 Bá nya te lek

029/75 szõ lõ 0,1398 7,77 Bá nya te lek

029/96 szõ lõ 0,3243 18,03 Bá nya te lek

029/99 szõ lõ 0,3561 19,80 Bá nya te lek

029/111 szõ lõ 0,1537 8,55 Bá nya te lek

029/156 szõ lõ 0,2897 16,11 Bá nya te lek

029/162 szõ lõ 0,0529 2,94 Bá nya te lek

029/164 szõ lõ 0,1302 7,24 Bá nya te lek

032/6 szán tó 0,1587 1,21 Bá nya te lek

032/8 szán tó 0,2330 1,77 Bá nya te lek

032/42 szõ lõ 0,1667 9,27 Bá nya te lek

032/59 szán tó 0,1104 0,84 Bá nya te lek

032/117 szõ lõ 0,3002 16,69 Bá nya te lek

040/44 szán tó 0,0940 1,24

040/50 szõ lõ 0,1768 9,83

040/86 szõ lõ 0,1943 10,80

040/122 szõ lõ 0,1448 8,05

040/124 szõ lõ 0,2914 16,20

040/127 szán tó 0,2039 2,69
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2)
Összes

AK érték
Sor so lan dó
AK érték

Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zá sok

040/148 szõ lõ 0,1866 10,37

041/4 gyep, rét 0,1880 2,35

041/6 gyep, rét 0,1027 1,28

041/12 szõ lõ 0,3152 17,53

041/17 szõ lõ 0,5147 28,62

041/20 gyep, rét 0,0937 1,17

041/21 gyep, rét 0,2920 3,65

041/26 szõ lõ 0,1704 9,47

041/27 szõ lõ 0,2620 14,57

044/12 szõ lõ 0,5184 28,82

044/39 szán tó 0,2945 3,89

044/46 szõ lõ 0,2993 16,64

044/88 szõ lõ 0,1722 9,57

044/98 szõ lõ 0,3037 16,89

044/132 szõ lõ 0,3034 16,87

044/136 szõ lõ 0,3049 16,95

060/1 gyep, rét 2,1446 65,20

075/29 gyep, rét 4,0681 50,85 NATURA 2000,
Köz sé gi min ta tér

077/42 szõ lõ 0,3409 16,60

078/1 szõ lõ, gyep,
legelõ

0,9249 21,44 NATURA 2000

078/12 szõ lõ 0,0953 4,64

078/13 szõ lõ 0,1413 6,88

078/17 szõ lõ 0,2947 14,35

078/29 szõ lõ 0,4940 24,06

079/22 szán tó 1,0059 7,64 NATURA 2000

083/5 szán tó 0,4393 3,34 NATURA 2000

083/9 szán tó 1,0583 8,04 NATURA 2000

083/16 szán tó 0,1562 1,19 NATURA 2000

0112/8 szõ lõ 0,3895 29,80

0112/27 szõ lõ 0,3190 17,74

0112/46 szõ lõ 0,5156 25,11

0112/48 szõ lõ 0,2775 13,51

0112/50 szõ lõ 0,3879 18,89

0120/20 szõ lõ 0,4968 16,39

0139/22 szõ lõ 0,3469 16,89

0139/29 szõ lõ 0,3105 15,12

0139/33 szõ lõ 0,2961 14,42

0139/34 szõ lõ 0,3090 15,05

0139/45 szõ lõ 0,3158 15,38

0139/47 szõ lõ 0,3056 14,88

0139/50 szõ lõ 0,2519 12,27

0139/51 szõ lõ 0,3611 17,59

0139/52 szõ lõ 0,3096 15,08
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2)
Összes

AK érték
Sor so lan dó
AK érték

Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zá sok

0139/53 szõ lõ 0,5202 25,33

0139/54 szõ lõ 0,1392 6,78

0148/14 szán tó 0,1001 1,91 Bá nya te lek

0151/5 szõ lõ 0,0998 4,86 Bá nya te lek

Te le pü lés: Gyön gyös

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2)
Összes

AK érték
Sor so lan dó
AK érték

Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zá sok

0135/14 szõ lõ 0,2121 11,79

0135/15 szõ lõ 0,2212 12,30

0135/16 szõ lõ 0,1379 7,67

0135/17 szõ lõ 0,1258 6,99

9522 kert 0,0934 2,60

9538 kert 0,1014 2,82

Te le pü lés: Mar kaz

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2)
Összes

AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zá sok

0120/37 szán tó 0,3418 4,51

Te le pü lés: Pá los vö rös mart

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2)
Összes

AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zá sok

0112 gyep, le ge lõ 2,3989 3,36 NATURA 2000

1001 kert 0,0939 1,24 NATURA 2000

Te le pü lés: Vi son ta

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2)
Összes

AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zá sok

054/64 szõ lõ 0,3237 24,76

054/70 szán tó 0,1579 3,02

054/75 szán tó 1,2661 24,18

078/6 gyep, le ge lõ 0,7949 1,11

083/25 szõ lõ 0,3392 18,86

086/30 gyep, le ge lõ 0,5628 0,79

086/55 gyep, le ge lõ 0,5122 0,72

098/1 szõ lõ 0,5095 24,81

098/2 gyep, le ge lõ 0,4356 0,61

098/6 szõ lõ 0,3240 15,78

098/20 szõ lõ 0,3302 16,08

098/21 szõ lõ 0,4388 21,37

0101/6 szõ lõ 0,3377 11,14

0101/10 szõ lõ 0,3010 14,66

0101/15 gyep, le ge lõ 0,3435 1,06

0102/5 szõ lõ 0,3098 17,22

0127/3 szõ lõ 0,8791 15,30
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2)
Összes

AK ér ték
Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zá sok

0129/3 szõ lõ 0,2396 11,67

0129/4 szõ lõ 0,1797 8,75

0129/16 szõ lõ 0,1695 8,25

0129/17 szõ lõ 0,1638 7,98

0129/18 szõ lõ 0,1447 7,05

0129/40 szõ lõ 0,6960 33,90

0132/28 gyep, rét 0,7343 9,18 Bá nya te lek

0132/29 gyep, rét 3,0285 37,86 Bá nya te lek

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó
 csere-megállapodásokat a Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság figye lembe ve szi. Az egyez sé gen ala pu ló kö zös igényt a sor so -
lás kez de té ig a hely szí nen, a cse rét – amely csak a tu laj don ba ad ha tó föld rész le tek re vo nat ko zik – a sor so lást kö ve tõ
15 na pon be lül le het a Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz írás ban be nyúj ta ni.

A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re ke rül.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt rész arány-tu laj do nos sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot -
tal kép vi sel tet he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
be lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz (1024 Bu da pest, Ke le ti Ká roly u. 24.) cím zett, de a He ves Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz (3300 Eger, Bar kó czy út 7.) be nyúj tott ki fo -
gást nyújt hat be.

Sza bó Jó zsef s. k.,
fõ igaz ga tó

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
k ö z l e m é n y e

A Közi gaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. § (1) be -
kez dé se alap ján – az ed dig kö zzé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát
 teszi köz zé:
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680394F
284850B
452165E
547016A
993385G
786311F
916387D
197116B
423207H
847666E
115010D
458467G

419771C
763296D
305007A
196218F
821940C
305125G
359857E
062406A
652260B
455242A
777871G
813030E

417572A
703519A
175718H
854086C
893068D
619858B
026223A
869890E
815855G
949539E
209990C
237346E

671427H
116286D
734928E
760340H
739373C
341398A
741968D
373422F
271356E
572151D
664518A
068784E

832274E
150447H
060984C
177778G
575044D
826070F
320021D
266060A
682868E
325078D
082205C
474181F
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374554F
670466C
432984C
292580A
032641E
468205E
006681B
044393D
526289F
525693C
977996E
533788B
621779E
763225C
354730F
474802G
394494C
364989F
164179E
822454D
637061D
769499H
661149F
364675H
733354G
659795C
683691A
016521C
994712A
435200G
075403G
131963A
297079H

203538F
302160H
616222C
041570D
388667B
490621D
546357A
599923C
750615C
249364F
598085C
261046A
059734F
199286G
177231B
335110E
662296D
218779B
266702G
512002A
339543A
722907C
939431E
347939H
738810E
812712G
871236A
369170E
758421H
600939B
590196B
038649G
102202H

273556E
353201A
866711C
995983F
213361G
252754C
886823F
297813H
451826C
226342E
651787D
945825E
723391E
720670C
940580C
708703G
649121F
684814D
992231B
676041G
779408F
922920A
864797G
552522F
642645F
589354E
697747C
108614D
377702G
329384E
371540C
066085C
573405E

376249A
495834F
968229E
417642B
723266B
573324B
728976A
276137H
289810D
334005G
539299A
385513G
060119E
512234H
257896G
532741A
441741A
570548C
134054E
919457C
365527G
076314F
861354G
027222B
270942C
554428H
941382D
992231B
967195E
188168A
952443C
266025D
928584B

378583D

865269A

318289D

573824F

474646F

804690B

551411F

271027A

851377D

825867E

357888D

686213H

275564H

778657B

984498C

027160H

708551E

388266D

676209C

136348F

136200E

377657B

651641D

973714H

963285G

990880D

861284A

424811A

562083D

791055D

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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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 el-
ren del te, 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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 lapot .................  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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

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

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
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Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
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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 Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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.
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