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III. Kormány rendeletek

A Kor mány
191/2008. (VII. 30.) Korm.

ren de le te

a tá mo ga tó szol gál ta tás és a kö zös sé gi el lá tá sok
fi nan szí ro zá sá nak rend jé rõl

A Kor mány a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról szó ló 1993. évi III. tör vény 132. § (1) be kez dés
p) pontjá ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. §

(1) E ren de let alap ján a köz pon ti költ ség ve tés vissza
nem té rí ten dõ tá mo ga tást nyújt a szol gál ta tá so kat nyúj tó
szol gál ta tók, in téz mé nyek (a to váb bi ak ban együtt: szol -
gál ta tó) fenn tar tó i nak.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) fenn tar tó: a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -

sok ról szó ló 1993. évi III. tör vény 4. § (1) be kez dés
m) pontja sze rin ti sze mély vagy szer ve zet;

b) szol gál ta tás:
ba) a tá mo ga tó szol gál ta tás,
bb) a pszi chi át ri ai be te gek ré szé re nyúj tott kö zös sé gi

alap el lá tás,
bc) a szen ve dély be te gek ré szé re nyúj tott kö zös sé gi

alap el lá tás [a bb)–bc) al pon tok ban fog lal tak a to váb bi ak -
ban együtt: kö zös sé gi alap el lá tá sok],

bd) a szen ve dély be te gek ré szé re nyúj tott ala csony kü -
szö bû el lá tás (a to váb bi ak ban: ala csony kü szö bû el lá tás);

c) fel adat egy ség:
ca) tá mo ga tó szol gál ta tás ese tén a hal mo zott fo gya té -

kos sá ga vagy au tiz mu sa mi att szo ci á li san rá szo rult sze mé -
lyek se gí té sé vel töl tött 40 perc, más szo ci á li san rá szo rult
sze mé lyek se gí té sé vel töl tött 1 óra, il let ve a szo ci á li san rá -
szo rult sze mé lyek szál lí tá sa köz ben meg tett 5 ki lo mé ter,

cb) pszi chi át ri ai be te gek ré szé re nyúj tott kö zös sé gi
alap el lá tás ese tén a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint
egész év ben szol gál ta tás ban ré sze sü lõ, a BNO 10 kód -
könyv F 20-29, 31-32 vagy 40-42 di ag nó zis kód ba tar to zó
el lá tott,

cc) szen ve dély be te gek ré szé re nyúj tott kö zös sé gi alap -
el lá tás ese tén a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint
egész év ben szol gál ta tás ban ré sze sü lõ, a BNO 10 kód -
könyv F 10-19 di ag nó zis kód ba so rol ha tó, vagy egyéb kó -
ros füg gõ ség ál tal oko zott men tá lis és vi sel ke dé si za va rok -

ban – kü lö nö sen já ték- vagy mun ka szen ve dély ben, társ -
füg gõ ség ben – szen ve dõ el lá tott;

d) hal mo zott fo gya té kos ság: a fo gya té kos sze mé lyek jo -
ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szó ló 1998. évi
XXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Fot.) 23. § (1) be kez dés
f)–g) pontja sze rin ti fo gya té kos ság, va la mint a ma ga sabb
össze gû csa lá di pót lék ra jo go sí tó be teg sé gek rõl és fo gya -
té kos sá gok ról szó ló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) 1. szá mú mel lék le te M) pont já nak
1. al pont ja sze rin ti fo gya té kos ság, to váb bá ha az el lá tott -
nak az R. 1. szá mú mel lék le té nek K) pont já nak 1. al pont ja, 
K) pont já nak 2. al pont ja, vagy az L)–N) pont já ban fog lalt
fo gya té kos sá gok kö zül leg alább két fo gya té kos sá ga van;

e) au tiz mus: a Fot. 23. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti
fo gya té kos ság, va la mint az R. 1. szá mú mel lék le te
N) pont já nak 1. al pont ja sze rin ti fo gya té kos ság;

f) fel adat mu ta tó: a vál lalt, il let ve tel je sí tett fel adat egy -
sé gek szá ma;

g) kö te le zõ en tel je sí ten dõ fel adat mu ta tó: tá mo ga tó
szol gál ta tás ese tén évi 3000 fel adat egy ség, kö zös sé gi
alap el lá tá sok ese tén éves át lag ban 40 fõ, nem egész év ben
tör té nõ tá mo ga tás ese tén ezek idõ ará nyos ré sze;

h) mû kö dé si tá mo ga tás: a szol gál ta tás mû kö dé si, fenn tar -
tá si költ sé ge i hez – kü lö nö sen az al kal ma zot tak sze mé lyi jut -
ta tá sa i hoz, a mû köd te tés do lo gi költ sé ge i hez és az ezek hez
kap cso ló dó köz ter hek hez – adott ál la mi tá mo ga tás;

i) ki egé szí tõ mû kö dé si tá mo ga tás: a 2. § (4) be kez dé se
sze rint nyúj tott mû kö dé si több let tá mo ga tás;

j) fej lesz té si tá mo ga tás: a szol gál ta tás tár gyi fel té te le i -
nek ki ala kí tá sá hoz, bõ ví té sé hez adott ál la mi tá mo ga tás;

k) fi nan szí ro zá si idõ szak: az ál ta lá nos pá lyá za ti el já rás
le foly ta tá sát kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl az azt kö ve tõ har ma -
dik év de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak;

l) igaz ga tó ság: a Ma gyar Ál lam kincs tár re gi o ná lis igaz -
ga tó sá ga.

(3) A he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû -
kö dé sé rõl szó ló 1997. évi CXXXV. tör vény 8. §-a, 9. §-a,
il let ve 16. §-a sze rin ti in téz mé nyi tár su lás (a to váb bi ak -
ban: in téz mé nyi tár su lás) ál tal fenn tar tott szol gál ta tó ese -
tén az e ren de let sze rin ti jo gok és kö te le zett sé gek a tár su lá -
si meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott, en nek hi á nyá ban az
in téz mé nyi tár su lás szék he lye sze rin ti he lyi ön kor mány za -
tot (a to váb bi ak ban együtt: szék hely sze rin ti he lyi ön kor -
mány zat) il le tik, il let ve ter he lik. A szék hely sze rin ti he lyi
ön kor mán yzat nyújt hat be pá lyá za tot, köti meg a fi nan szí -
ro zá si szer zõ dést, a tá mo ga tást a szék hely sze rin ti he lyi
ön kor mány zat nak kell fo lyó sí ta ni, és az zal a szék hely sze -
rin ti he lyi ön kor mány zat szá mol el.

(4) A tá mo ga tó szol gál ta tás és a kö zös sé gi el lá tá sok tá -
mo ga tá sá ra szol gá ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat (a to -
váb bi ak ban: fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat) ter hé re el szá -
mol ha tók a tá mo ga tá si rend szer mû köd te té sé vel össze füg -
gõ ki adá sok, ame lyek mér té ke nem ha lad hat ja meg a fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat 4 szá za lé kát.
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A tá mo ga tó szol gál ta tás és a kö zös sé gi alap el lá tá sok
mû kö dé si tá mo ga tá sa

2. §

(1) A tá mo ga tó szol gál ta tás és a kö zös sé gi alap el lá tá sok 
mû kö dé si tá mo ga tá sa alap tá mo ga tás ból és tel je sít mény tá -
mo ga tás ból áll.

(2) Az alap tá mo ga tás össze ge min den szol gál ta tó ese tén 
meg egye zik.

(3) A tel je sít mény tá mo ga tás a fel adat mu ta tó és az egy
fel adat egy ség re jutó tá mo ga tás szor za ta. Az egy fel adat -
egy ség re jutó tá mo ga tás – a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – min den szol gál ta tó ese té ben meg egye zik.

(4) A szol gál ta tá sok te rü le ti le fe dett sé ge, az el lá tá si hi á -
nyok pót lá sa, a ha té kony szer ve ze ti mû köd te tés elõ se gí té -
se, il let ve a ma ga sabb költ ség gel el lát ha tó te rü le tek el lá tá -
sa ér de ké ben az egy fel adat egy ség re jutó tá mo ga tás meg -
ha tá ro zott el lá tá si te rü let re az ál ta lá nos nál leg fel jebb
20 szá za lék kal ma ga sabb összeg ben is meg ál la pít ha tó.

(5) Tá mo ga tó szol gál ta tás és kö zös sé gi alap el lá tá sok
ese tén a pá lyá zat ban, il let ve a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben
vál lalt fel adat mu ta tó nem le het ke ve sebb a kö te le zõ en tel -
je sí ten dõ fel adat mu ta tó nál.

(6) Tá mo ga tó szol gál ta tás ese tén éven te leg alább 1200
fel adat egy sé get, nem egész év ben tör té nõ tá mo ga tás ese -
tén en nek idõ ará nyos ré szét sze mé lyi se gí tés sel kell tel je -
sí te ni. Ahány fel adat egy ség gel a szol gál ta tó en nél ke ve -
seb bet tel je sít, annyi szál lí tá si szol gál ta tás sal tel je sí tett
fel adat mu ta tó nem ve he tõ fi gye lem be a tel je sí tett fel adat -
mu ta tó meg ha tá ro zá sa so rán.

(7) A tel je sí tett fel adat mu ta tó meg ha tá ro zá sa so rán nem 
ve he tõ fi gye lem be

a) pszi chi át ri ai be te gek ré szé re nyúj tott kö zös sé gi alap -
el lá tás ese tén az a BNO 10 kód könyv F 40-42 di ag nó zis -
kód ba tar to zó el lá tot tak kal tel je sí tett fel adat mu ta tó, amely 
éves szin ten meg ha lad ja az összes fi gye lem be ve he tõ fel -
adat mu ta tó 10 szá za lé kát,

b) szen ve dély be te gek ré szé re nyúj tott kö zös sé gi alap el -
lá tás ese tén az a BNO 10 kód könyv F 10-19 di ag nó zis kód -
ba nem be so rol ha tó el lá tot tak kal tel je sí tett fel adat mu ta tó,
amely éves szin ten meg ha lad ja az összes fi gye lem be ve he -
tõ fel adat mu ta tó 30 szá za lé kát.

Az ala csony kü szö bû el lá tás mû kö dé si tá mo ga tá sa

3. §

(1) Az ala csony kü szö bû el lá tás mû kö dé si tá mo ga tá sa
meg ha tá ro zott el lá tá si te rü let hez ren delt tá mo ga tás sal tör -
té nik.

(2) A mû kö dé si tá mo ga tás alap já ul szol gá ló el lá tá si te -
rü le tet úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az ah hoz tar to zó te le -
pü lé sek ál lan dó la ko sa i nak szá ma össze sen a 30 000 fõt
meg ha lad ja.

(3) Mû kö dé si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ala csony kü szö bû 
el lá tás ese tén a fenn tar tó, il let ve a szol gál ta tó az el lá tás
biz to sí tá sát ka pa ci tás hi ány ra hi vat koz va nem ta gad hat ja
meg.

Pá lyá za ti el já rás

4. §

(1) A pá lyá za tot a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) írja ki.

(2) A pá lyá za tok tí pu sai:
a) ál ta lá nos pá lyá zat,
b) a (4) be kez dés sze rin ti, meg ha tá ro zott el lá tá si te rü -

let re ki írt pá lyá zat,
c) meg hí vá sos pá lyá zat,
d) fej lesz té si pá lyá zat.

(3) Az ál ta lá nos pá lyá za tot a ko ráb bi fi nan szí ro zá si idõ -
szak utol só évé ben, leg ké sõbb jú li us 31-ig kell ki ír ni.

(4) Az ál ta lá nos pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en el lá tat la -
nul vagy rész ben el lá tat la nul ma radt te rü le tek re kü lön is
ki ír ha tó pá lyá zat.

(5) A pá lyá za ti ki írás tar tal maz za kü lö nö sen
a) a pá lyá zat for mai kö ve tel mé nye it,
b) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lyét, ha tár ide jét és mód ját,
c) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le it, el bí rá lá sá nak

szak mai szem pont rend sze rét,
d) tá mo ga tó szol gál ta tás és kö zös sé gi alap el lá tá sok ese -

tén a kö te le zõ en tel je sí ten dõ fel adat mu ta tót, ál ta lá nos pá -
lyá zat ese tén az alap tá mo ga tás és az egy fel adat egy ség re
jutó tá mo ga tás vár ha tó össze gét, egyéb eset ben össze gét, a 
fel adat mu ta tó szá mí tá sá nak mód ját, va la mint ki egé szí tõ
mû kö dé si tá mo ga tás biz to sí tá sa ese tén an nak fel té te le it,

e) ala csony kü szö bû el lá tás ese tén a mû kö dé si tá mo ga -
tás alap já ul szol gá ló el lá tá si te rü le te ket, az egyes el lá tá si
te rü le tek hez tar to zó mû kö dé si tá mo ga tás össze gét és az
adott el lá tá si te rü le ten tá mo gat ha tó szol gál ta tók szá mát,

f) a fel adat el lát ás ra vo nat ko zó szak mai aján lá so kat,
g) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak és a mû kö dé si tá mo ga tás

igény be vé te lé nek rend jét,
h) a pá lyá zat tal be nyúj tan dó do ku men tu mo kat,
i) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le i re,

az az zal szer zett jo go sult sá gok ra, il let ve vál lalt kö te le zett -
sé gek re, az el szá mo lás ra és az el len õr zés tû ré sé nek kö te le -
zett sé gé re, va la mint a mû kö dé si tá mo ga tás jo go su lat lan
igény be vé te lé nek kö vet kez mé nye i re vo nat ko zó in for má -
ci ó kat.
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(6) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét a pá lyá za ti ki -
írás ban úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a pá lyá zat be adá sá ra
a pá lyá zat köz zé té te lét kö ve tõ en leg alább 30 nap áll jon
ren del ke zés re.

(7) A pá lyá za ti ki írást köz zé kell ten ni a mi nisz té ri um,
va la mint a Fog la lkoz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal (a továb -
biakban: FSZH) hon lap ján.

5. §

(1) A pá lyá za tot a szol gál ta tó fenn tar tó ja nyújt hat ja be.

(2) Pá lyá za tot csak olyan szol gál ta tó tá mo ga tá sá ra le het 
be nyúj ta ni, amely a pá lyá zat ban fog lal tak nak meg fe le lõ
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zik, vagy amely nek a meg -
fe le lõ mû kö dé si en ge dé lye irán ti ké rel mét, il let ve a mû kö -
dé si en ge dély mó do sí tá sa, vagy is mé telt ki adá sa irán ti ké -
rel mét be nyúj tot ták.

(3) Egy fenn tar tó azo nos vagy rész ben azo nos el lá tá si
te rü le ten szol gál ta tá son ként egy szol gál ta tó tá mo ga tá sá ra
nyújt hat be pá lyá za tot. Tá mo ga tó szol gál ta tás, il let ve kö -
zös sé gi alap el lá tá sok ese tén egy kis tér ség ben, il let ve egy
fõ vá ro si ke rü let ben egy fenn tar tó szol gál ta tá son ként egy
szol gál ta tó tá mo ga tá sá ra nyújt hat be pá lyá za tot. A fenn -
tar tó ugyan ar ra a szol gál ta tás ra nem nyújt hat be pá lyá za -
tot, ha azo nos vagy rész ben azo nos el lá tá si te rü le ten vagy
tá mo ga tó szol gál ta tás, il let ve kö zös sé gi alap el lá tá sok ese -
tén ugyan ab ban a kis tér ség ben, fõ vá ro si ke rü let ben az ál -
ta la fenn tar tott má sik szol gál ta tó tá mo ga tá sá ra már ren del -
ke zik fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel.

(4) A pá lyá za ti fel té te lek tel je sí té se nem je lent jo go sult -
sá got a pá lyá zat ban meg je lölt össze gû mû kö dé si tá mo ga -
tás igény be vé te lé re.

(5) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell

a) a szol gál ta tó nak a pá lyá zat be nyúj tá sa kor ha tá lyos
sza bá lyok sze rint el ké szí tett szak mai prog ram ját,

b) a mû kö dé si en ge dély má so la tát vagy a mû kö dé si en -
ge dély irán ti ké re lem, il let ve a mû kö dé si en ge dély mó do -
sí tá sa, is mé telt ki adá sa irán ti ké re lem – mû kö dést en ge dé -
lye zõ szerv ál tal ér kez te tett pél dá nyá nak – má so la tát,

c) a szol gál ta tó nak a fi nan szí ro zá si idõ szak ra, il let ve
an nak hát ra lé võ ré szé re el ké szí tett pénz ügyi-gaz dál ko dá si 
ter vét,

d) kö zös sé gi alap el lá tá sok ese tén a kö zös sé gi mun ka -
cso port tag ja i val, va la mint a te rü le ti pszi chi át ri ai, ad dik to -
ló gi ai gon do zó in té zet tel és más egész ség ügyi szol gál ta -
tók kal kö tött, kü lön jog sza bály sze rin ti együtt mû kö dé si
meg ál la po dá sok má so la tát,

e) már mû kö dõ szol gál ta tá sok ese tén az elõ zõ év rõl ké -
szí tett szak mai, mû kö dé si és pénz ügyi be szá mo lót.

(6) Hi á nyo san be adott pá lyá zat ese tén a pá lyá zót egy al -
ka lom mal, a fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pos ha -
tár idõ vel elekt ro ni kus úton hi ány pót lás ra kell fel hív ni.

(7) A pos tai úton be nyúj tott jog nyi lat ko za to kat és más
do ku men tu mo kat ha tár idõ ben be nyúj tott nak kell te kin te -
ni, ha a ha tár idõ le jár tá ig aján lott kül de mény ként pos tá ra
ad ták.

6. §

(1) A pá lyá za to kat az FSZH a be ér ke zést, il let ve a
 hiánypótlást kö ve tõ 10 na pon be lül elõ ké szí ti a pá lyá za ti
bi zott ság (a to váb bi ak ban: bi zott ság) ré szé re. A pá lyá za to -
kat a bi zott ság a be ér ke zett pá lyá za tok elõ ké szí té sét kö ve -
tõ 20 na pon be lül vé le mé nye zi.

(2) Az egyes szol gál ta tá sok ra kü lön bi zott sá got kell lét -
re hoz ni. A bi zott ság tá mo ga tó szol gál ta tás ese tén hat,
egyéb eset ben öt tag ból áll.

(3) A bi zott ság
a) el nö két és egy tag ját a mi nisz ter je lö li ki,
b) egy tag ját az FSZH je lö li ki,
c) egy tag ját a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet je -

lö li ki,
d) egy tag ját az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Ta nács kéri fel,
e) egy tag ját tá mo ga tó szol gál ta tás ese tén az Or szá gos

Fo gya té kos ügyi Ta nács kéri fel.

(4) Nem le het tag ja a bi zott ság nak az a sze mély, aki
a) pá lyá za tot nyúj tott be,
b) a pá lyá zó nak vagy ügy in té zõ és kép vi se le ti szer vé -

nek, il let ve fel ügye lõ szer vé nek tag ja,
c) a pá lyá zó val vagy az ál ta la fenn tar tott bár mely szol -

gál ta tó val mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll,
d) olyan szer ve zet ügy in té zõ és kép vi se le ti szer vé nek,

il let ve fel ügye lõ szer vé nek tag ja, amely a pá lyá zó val vagy
az ál ta la fenn tar tott bár mely szol gál ta tó val szer zõ dé ses
jog vi szony ban áll,

e) az a)–d) pont sze rin ti sze mély hoz zá tar to zó ja.

(5) A bi zott sá got az FSZH mû köd te ti.

(6) A bi zott ság tag jai e te vé keny sé gü kért tisz te let díj ban
nem ré sze sül nek, de jo go sul tak a te vé keny sé gük so rán fel -
me rült, szám lá val iga zolt és in do kolt úti költ sé gük meg té -
rí té sé re.

(7) A bi zott sá gi vé le mé nyek és a bi zott ság mû kö dé sét
érin tõ dön té sek el fo ga dá sá hoz tá mo ga tó szol gál ta tás ese -
tén a bi zott ság leg alább négy tag já nak, egyéb eset ben leg -
alább há rom tag já nak egy be hang zó sza va za ta szük sé ges.

(8) A bi zott ság a 7. § (2)–(4) be kez dé se sze rin ti szem -
pon tok alap ján ja vas la tot tesz a tá mo ga tan dó, il let ve az el -
uta sí tan dó pá lyá za tok ra, to váb bá a 7. § (5) be kez dé sé nek
ca)–cd) al pont ja sze rin ti fel té te lek re. A bi zott ság a 7. §
(5) be kez dé sé nek ca)-cd) al pont ja sze rin ti fel té te lek meg -
ha tá ro zá sá ra a pá lyá zat ban fog lal tak tól el té rõ en is ja vas la -
tot te het. A bi zott ság a ja vas la tát kö te les in do kol ni.

(9) A bi zott sá gi ülés rõl ké szí tett jegy zõ könyv nek tar tal -
maz nia kell a bi zott ság je len lé võ tag ja i nak ne vét, a bi zott -
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sá gi vé le mény meg ho za ta lá nak nap ját, a pá lyá za tok ról ki -
ala kí tott bi zott sá gi vé le ményt és an nak in do ko lá sát, va la -
mint az eset le ges ki sebb sé gi vé le ményt. A jegy zõ könyv
nyil vá nos, abba bár ki be te kint het.

(10) A bi zott ság a mû kö dé si rend jét – az e ren de let ben
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – maga ala kít ja ki.

7. §

(1) A bi zott ság ja vas la tá nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott
8 na pon be lül az FSZH a pá lyá za to kat dön tés re ter jesz ti fel 
a mi nisz ter nek. A mi nisz ter a fel ter jesz tés be ér ke zé sét kö -
ve tõ 8 na pon be lül dönt a nyer tes pá lyá zók sze mé lyé rõl,
va la mint tá mo ga tó szol gál ta tás és kö zös sé gi alap el lá tá sok
tá mo ga tá sá ra ki írt ál ta lá nos pá lyá zat ese tén az alap tá mo -
ga tás és az egy fel adat egy ség re jutó tá mo ga tás ál ta lá nos
össze gé rõl. Az (5) be kez dés ca)–cd) al pont ja sze rin ti
egyéb fel té te lek rõl az FSZH fõ igaz ga tó ja a mi nisz te ri dön -
tés ke re te in be lül, an nak kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 na pon be -
lül dönt.

(2) A dön tést
a) az el lá tá si te rü le ten élõ, szo ci á li san rá szo rult, il let ve a 

szol gál ta tás cél cso port já ba tar to zó sze mé lyek szá ma, va la -
mint tá mo ga tó szol gál ta tás és kö zös sé gi alap el lá tá sok ese -
tén a vál lalt fel adat mu ta tó,

b) a szol gál ta tá sok te rü le ti le fe dett sé ge, el ér he tõ sé ge, az 
el lá tá si te rü let föld raj zi és de mog rá fi ai sa já tos sá gai, va la -
mint az igény be ve he tõ egyéb szo ci á lis és egész ség ügyi
szol gál ta tá sok és azok ka pa ci tá sa,

c) a szol gál ta tó nak – a pénz ügyi-gaz dál ko dá si terv ben
fog lal tak és a vál lalt fel adat mu ta tók alap ján meg ál la pít ha -
tó – ha té kony sá ga,

d) már mû kö dõ szol gál ta tó ese tén a mû kö dést en ge dé -
lye zõ szerv, az FSZH és az igaz ga tó sá gok el len õr zé se so -
rán tett meg ál la pí tá sok,

e) a ren del ke zés re álló költ ség ve té si for rá sok
alap ján kell meg hoz ni.

(3) Tá mo ga tó szol gál ta tás ese tén a pá lyá zat el bí rá lá sa
so rán – ha a pá lyá zat ban vál lalt egyéb fel té te lek azo no -
sak – elõny ben kell ré sze sí te ni azt a fenn tar tót, amely a pá -
lyá za tá ban több, a 2. § (6) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg -
ha la dó fel adat egy ség nyi sze mé lyi se gí tést vál lal.

(4) A pá lyá zat nem tá mo gat ha tó, ha
a) a pá lyá zó a pá lyá za tot ha tár idõn túl nyújt ja be, vagy a 

hi ány pót lá si fel hí vás nak ha tár idõ ben nem vagy nem meg -
fe le lõ en tesz ele get,

b) nem fe lel meg a jog sza bá lyok ban és a pá lyá za ti ki -
írás ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek,

c) a szak mai prog ram ban fog lal tak nin cse nek össz hang -
ban az el lá tá si te rü let szük ség le te i vel és a vál lalt fel adat tal,

d) a pénz ügyi-gaz dál ko dá si terv ben ter ve zett be vé te lek
nem tel je sít he tõ ek, a ki adá sok nem áll nak össz hang ban a
szak mai prog ram ban be mu ta tott sze mé lyi és tár gyi fel té te -

lek kel és a vál lalt fel ada tok kal, vagy a szol gál ta tó mû kö -
dé sé nek pénz ügyi fel té te lei egyéb ok ból nem biz to sí tot tak.

(5) Az FSZH a dön tés rõl – a fõ igaz ga tói dön tést kö ve tõ
8 na pon be lül – írás ban ér te sí ti a pá lyá zó kat. Az ér te sí tés
tar tal maz za

a) a fenn tar tó ne vét, szék he lyét és adó szá mát;
b) a szol gál ta tó ne vét, szék he lyét és – amennyi ben ren -

del ke zik mû kö dé si en ge déllyel – ága za ti azo no sí tó ját;
c) nyer tes pá lyá zat ese tén
ca) az el lá tá si te rü le tet,
cb) tá mo ga tó szol gál ta tás és kö zös sé gi alap el lá tá sok

ese tén a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben az elsõ költ ség ve té si
évre meg ha tá ro zan dó fel adat mu ta tót,

cc) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben az elsõ költ ség ve té si
évre meg ha tá ro zan dó mû kö dé si tá mo ga tás össze gét,

cd) ki egé szí tõ mû kö dé si tá mo ga tás biz to sí tá sa ese tén
an nak fel té te le it,

ce) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té sé hez szük sé ges
do ku men tu mok fel so ro lá sát és azok be nyúj tá sá nak ha tár -
ide jét,

cf) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té sé nek ha tár ide jét;
d) el uta sí tott pá lyá zat ese tén az el uta sí tás in do kát.

(6) A dön tés ér vé nyét vesz ti, ha
a) az (5) be kez dés ca)–cd) al pont ja sze rin ti fel té te lek el -

tér nek at tól, amit a fenn tar tó a pá lyá za tá ban vál lalt, és azt a 
fenn tar tó nem fo gad ja el, vagy

b) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés a dön tés rõl szó ló ér te sí tés -
ben meg je lölt idõ pon tig, a dön tés nek meg fe le lõ jog erõs
mû kö dé si en ge déllyel eb ben az idõ pont ban nem ren del ke -
zõ szol gál ta tó ese tén a mû kö dé si en ge dély, il let ve a mû kö -
dé si en ge dély mó do sí tá sá nak, is mé telt ki adá sá nak jog erõ -
re emel ke dé sét kö ve tõ 30 na pon be lül a fenn tar tó mu lasz -
tá sá ból vagy neki fel ró ha tó egyéb ok ból nem jön lét re,
vagy

c) a fenn tar tó a pá lyá zat ban vagy az ah hoz csa tolt ira -
tok ban szán dé ko san va lót lan ada tot kö zölt, vagy va la mely
je len tõs tényt, kö rül ményt el hall ga tott, fel té ve, hogy a va -
lós ada tok, té nyek, kö rül mé nyek is me re té ben a pá lyá zat
nem ke rült vol na tá mo ga tás ra.

(7) A (6) be kez dés b)–c) pont ja sze rin ti kö rül mé nyek
fenn ál lá sá ról – a ha tár idõ le tel tét, il let ve a va lós ada tok ról,
té nyek rõl, kö rül mé nyek rõl tör té nõ tu do más szer zést kö ve -
tõ 8 na pon be lül – az FSZH ér te sí ti a fenn tar tót.

Meg hí vá sos pá lyá zat

8. §

(1) Ha az ál ta lá nos pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en el lá tat -
la nul vagy rész ben el lá tat la nul ma radt te rü le tek el lá tá sa a
4. § (4) be kez dé se sze rin ti pá lyá zat út ján sem biz to sít ha tó,
a szol gál ta tó meg hí vá sos pá lyá zat út ján is ki vá laszt ha tó.

(2) A meg hí vá sos pá lyá zat ke re té ben leg alább há rom
olyan fenn tar tót kell a pá lyá zat be nyúj tá sá ra fel hív ni,
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amely a szol gál ta tást más el lá tá si te rü le ten biz to sít ja, vagy
amely az el lá tá si te rü le ten vagy an nak egy ré szén más szo -
ci á lis szol gál ta tást biz to sít. E ren del ke zés te kin te té ben az
egy há za kat és egy há zi fenn tar tó nak mi nõ sü lõ szer ve ze te i -
ket, szer ve ze ti egy sé ge i ket, il let ve a tár sa dal mi szer ve ze -
te ket, ala pít vá nyo kat, köz ala pít vá nyo kat és ezek jogi sze -
mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge it egy fenn tar -
tó nak kell te kin te ni.

(3) A pá lyá zat be nyúj tá sá ra való fel hí vás tar tal maz za a
4. § (5) be kez dé se sze rin ti ada to kat, to váb bá a pá lyá zat tal
érin tett el lá tá si te rü le tet.

(4) Meg hí vá sos pá lyá zat ese tén a pá lyá za tot olyan szol -
gál ta tó tá mo ga tá sá ra is be le het nyúj ta ni, amely nem fe lel
meg az 5. § (2) be kez dé se sze rin ti fel té te lek nek. Eb ben az
eset ben a pá lyá zat hoz csa tol ni kell a fenn tar tó nyi lat ko za -
tát ar ról, hogy vál lal ja a meg fe le lõ jog erõs mû kö dé si en ge -
dély nek a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott idõ pon tig tör -
té nõ meg szer zé sét.

(5) Az FSZH a dön tés meg ho za ta la elõtt – a szol gál ta tá -
sok te rü le ti le fe dett sé ge, il let ve a meg fe le lõ mi nõ sé gû és
ka pa ci tá sú szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa ér de ké ben – va la -
mennyi pá lyá zó val egyez tet, és ja vas la tot te het a pá lyá -
zók nak egyes pá lyá zat ban vál lalt fel ada tok, fel adat mu ta -
tók, il let ve az el lá tá si te rü let mó do sí tá sá ra. Az egyez te tés
so rán a pá lyá za ti fel hí vás egyes fel té te lei a mi nisz té ri um
jó vá ha gyá sá val mó do sít ha tó ak, amely rõl va la mennyi pá -
lyá zót ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell, és meg fe le lõ ha tár -
idõt kell szá muk ra biz to sí ta ni pá lyá za tuk mó do sí tá sá ra.

(6) Az egyez te tés rõl jegy zõ köny vet kell fel ven ni, amely 
tar tal maz za az egyez te té sen el hang zott lé nye ges meg ál la -
pí tá so kat. A jegy zõ könyv nyil vá nos, abba bár ki be te kint -
het.

(7) A meg hí vá sos pá lyá zat ra egye bek ben a 4–7. § ren -
del ke zé se it kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

Fej lesz té si pá lyá zat

9. §

(1) Az ál ta lá nos pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en el lá tat la -
nul vagy rész ben el lá tat la nul ma radt te rü le tek el lá tá sa ér -
de ké ben fej lesz té si pá lyá zat is ki ír ha tó. A fej lesz té si pá -
lyá zat ke re té ben a mû kö dé si tá mo ga tá son túl az FSZH fej -
lesz té si tá mo ga tást is nyújt.

(2) A fej lesz té si pá lyá zat a 4. § (4) be kez dé se sze rin ti
nyílt pá lyá zat ként vagy meg hí vá sos pá lyá zat ként ír ha tó ki.

(3) Fej lesz té si pá lyá zat ese tén a pá lyá za tot olyan szol -
gál ta tó tá mo ga tá sá ra is be le het nyúj ta ni, amely nem fe lel
meg az 5. § (2) be kez dé se sze rin ti fel té te lek nek. Eb ben az
eset ben a pá lyá zat hoz csa tol ni kell a fenn tar tó nyi lat ko za -
tát ar ról, hogy vál lal ja a meg fe le lõ jog erõs mû kö dé si en ge -
dély nek a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott idõ pon tig tör -
té nõ meg szer zé sét.

(4) A fej lesz té si pá lyá zat ra egye bek ben a 4–8. § sza bá -
lya it kell meg fe le lõ en al kal maz ni az zal, hogy a pá lyá za ti
ki írás nak tar tal maz nia kell a fej lesz té si tá mo ga tás el nye ré -
sé nek és fel hasz ná lá sá nak fel té te le it, a pá lyá za ton el nyer -
he tõ fej lesz té si tá mo ga tás leg ma ga sabb össze gét, to váb bá
a fej lesz té si tá mo ga tás sal való el szá mo lás és az el len õr zés
sza bá lya it.

(5) A fej lesz té si pá lyá za ton nyer tes fenn tar tó val az
FSZH a fej lesz té si tá mo ga tás ról tá mo ga tá si szer zõ dést
köt. A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re, mó do sí tá sá ra és
meg szün te té sé re, a fej lesz té si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra, az
el szá mo lás ra és az el len õr zés re a mi nisz ter fel ügye le te alá
tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról
szó ló mi nisz te ri ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

A fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té se

10. §

(1) A fi nan szí ro zá si szer zõ dést az FSZH és a fenn tar tó
köti meg. A fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben

a) az FSZH kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a fenn tar tó -
nak a szol gál ta tás mû kö dé si ki adá sa i hoz mû kö dé si tá mo -
ga tást biz to sít,

b) a fenn tar tó kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a szol gál -
ta tást a jog sza bá lyok ban és a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zot tak nak meg fe le lõ en biz to sít ja.

(2) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le
a) a fenn tar tó nak és – ha a szol gál ta tó jogi sze mély – a

szol gál ta tó nak az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 13/A. §
(4)–(5) be kez dé se sze rin ti írás be li nyi lat ko za tai arra vo -
nat ko zó an, hogy

aa) hoz zá já rul – az Áht. 15/A. §-ában fog lal tak kal össz -
hang ban – az ada tai fel hasz ná lá sá hoz,

ab) adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa nin csen,
va la mint hoz zá já rul ah hoz, hogy a mû kö dé si tá mo ga tást
fo lyó sí tó igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: fo lyó sí tó igaz ga tó -
ság), il let ve az FSZH a nyi lat ko zat va ló ság tar tal má nak
iga zo lá sát kér je az Áht. 18/C. § (13)–(15) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott el já rás ban, vagy köz vet le nül az ál la mi, ön -
kor mány za ti adó ha tó ság tól és a vám ha tó ság tól,

ac) tu do má sul ve szi, hogy az ab) al pont sze rin ti nyi lat -
ko zat az Áht. 13/A. § (5) be kez dé se sze rint il le ték kö te les
el já rás meg in dí tá sa irán ti ké re lem nek is mi nõ sül, és az ál -
ta lá nos té te lû el já rá si il le té ket azon adó ha tó sá gok szá má ra
te kin tet tel kell le ró ni, ame lyek tõl nyi lat ko zat té tel hi á nyá -
ban kü lön-kü lön iga zo lást kel le ne be sze rez ni a pá lyá zat
be nyúj tá sá hoz;

b) az ab)–ac) al pon tok ban sze rep lõ nyi lat ko za tok hi á -
nyá ban az ál la mi adó ha tó ság, vám ha tó ság, a szék hely, il le -
tõ leg la kó hely sze rin ti ön kor mány za ti adó ha tó ság 30 nap -
nál nem ré geb bi iga zo lá sa ar ról, hogy a fenn tar tó nak
és – ha a szol gál ta tó jogi sze mély – a szol gál ta tó nak nála
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nyil ván tar tott adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa
nin csen;

c) a fenn tar tó írás be li kép vi se le té re jo go sult sze mély, il -
let ve a szo ci á lis vál lal ko zó köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá -
írás min tá ja, vagy a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já -
rás ról és a vég el szá mo lás ról szó ló 2006. évi V. tör vény
9. §-a sze rin ti cím pél dány, il let ve alá írás min ta, vagy bank
ál tal hi te le sí tett ban ki alá írá si cím pél dány;

d) ál la mi fenn tar tó ese tén a fenn tar tót kép vi se lõ sze -
mély kép vi se le ti jo go sult sá gá nak iga zo lá sa;

e) a tár su lá si szer zõ dés má so la ta, ha a fenn tar tó in téz -
mé nyi tár su lás vagy te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sa;

f) a fenn tar tó há rom hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na ta, 
ha a fenn tar tó cég;

g) a fenn tar tó bí ró sá gi nyil ván tar tás ba be jegy zett ha tá -
lyos ada ta i ról ki adott, há rom hó nap nál nem ré geb bi ki vo -
nat, ha a fenn tar tó tár sa dal mi szer ve zet, ala pít vány vagy
köz ala pít vány;

h) az egy ház bí ró sá gi nyil ván tar tás ba be jegy zett ha tá -
lyos ada ta i ról ki adott, há rom hó nap nál nem ré geb bi ki vo -
nat, ha a fenn tar tó egy há zi jogi sze mély; to váb bá, ha a
fenn tar tó az egy ház bí ró sá gi nyil ván tar tás ba nem vett szer -
ve ze ti egy sé ge, a nyil ván tar tás ba vett egy ház, egy há zi jogi 
sze mély kép vi se lõ jé nek a nyi lat ko za ta a fenn tar tó ne vé rõl, 
szék he lyé rõl és kép vi se lõ jé nek sze mé lyé rõl, va la mint ar -
ról, hogy a fenn tar tó az ál ta la kép vi selt egy ház, egy há zi
jogi sze mély szer ve ze ti egy sé ge, és az egy ház alap sza bá -
lya alap ján jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik;

i) ter mé sze tes sze mély fenn tar tó ese tén a szo ci á lis vál -
lal ko zói en ge dély má so la ta;

j) azon ma gyar or szá gi pénz in té zet nél ve ze tett bank -
szám la szer zõ dé se vagy an nak köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett,
il let ve a pénz in té zet ál tal el len jegy zett má so la ta, amely re a 
fenn tar tó a mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát kéri;

k) a fenn tar tó nyi lat ko za ta ar ról, hogy
ka) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el -

já rás alatt, és nincs el le ne fo lya mat ban a mû kö dé sét el le -
he tet le ní tõ vég re haj tá si el já rás, ha a fenn tar tó cég,

kb) a szer ve zet bí ró sá gi nyil ván tar tás ból való tör lé sét az 
ügyész ség nem kez de mé nyez te, ha a fenn tar tó tár sa dal mi
szer ve zet, ala pít vány vagy köz ala pít vány,

kc) nem áll vég re haj tá si el já rás alatt, ha a fenn tar tó szo -
ci á lis vál lal ko zó,

kd) nem áll adós ság ren de zé si el já rás alatt, ha a fenn tar tó 
he lyi ön kor mány zat;

l) az Áht. 15. § (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá nem tar to zó
ese tek ben a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek
iga zo lá sá ra a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek
iga zo lá sá ra al kal mas ira tok ról szó ló 1/2006. (II. 2.) FMM
ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint al kal mas irat;

m) a fenn tar tó nyi lat ko za ta a szám la ve ze tõ bank ja i ról,
to váb bá azon na li be sze dé si meg bí zás ra vo nat ko zó fel ha -
tal ma zás a ban kok iga zo lá sá val, hogy a fenn tar tó tól be fo -
gad ták a pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ról szó ló 21/2006.
(XI. 24.) MNB ren de let ben fog lal tak nak meg fe le lõ hoz zá -

já ru ló nyi lat ko za tot, amely ben a fenn tar tó el is me ri, hogy
az FSZH jo go sult a bank szám lá ja ter hé re azon na li be sze -
dé si meg bí zást be nyúj ta ni, és hogy a nyi lat ko zat csak az
FSZH be le egye zé sé vel von ha tó vissza;

n) a kü lön jog sza bály sze rint kincs tá ri ügy fél nek mi nõ -
sü lõ fenn tar tó ese tén a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel
kap cso la tos pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé -
rõl szó ló 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let sze rin ti fel ha tal -
ma zó le vél azon na li be sze dé si meg bí zás tel je sí té sé re;

o) a fenn tar tó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a tárgy évet meg -
elõ zõ 5 év ben ka pott ál la mi tá mo ga tá sok kal el szá molt,
vagy ha tár idõ re el fog szá mol ni;

p) a fenn tar tó nyi lat ko za ta az el szá mo lás alap já ul szol -
gá ló do ku men tu mok fel lel he tõ sé gé rõl, il let ve an nak vál to -
zá sa ese tén a vál to zás be je len té sé nek kö te le zett sé gé rõl;

q) a fenn tar tó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a köz pén zek bõl
nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi
CLXXXI. tör vény 6. és 8. §-ában meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fe lel;

r) a szol gál ta tó – a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ – jog erõs mû kö dé si en ge dé lyé nek az
FSZH ré szé re tör té nõ meg kül dé se, ha az zal a fenn tar tó a
pá lyá zat be nyúj tá sa kor nem ren del ke zett.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti do ku men tu mo kat a pá lyá za ti 
dön tés rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lét, a dön tés nek meg -
fe le lõ jog erõs mû kö dé si en ge déllyel eb ben az idõ pont ban
nem ren del ke zõ szol gál ta tó ese tén a mû kö dé si en ge dély
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 20 na pon be lül kell az
FSZH-nak meg kül de ni.

(4) A fi nan szí ro zá si szer zõ dést ál ta lá nos pá lyá zat ese tén 
a tel jes fi nan szí ro zá si idõ szak ra, egyéb eset ben a pá lyá za ti
ki írás ban meg ha tá ro zott idõ pont tól a fi nan szí ro zá si idõ -
szak vé gé ig ter je dõ idõ re kell meg köt ni.

(5) Szol gál tat ón ként és szol gál ta tá son ként kü lön fi nan -
szí ro zá si szer zõ dést kell köt ni.

(6) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés tar tal maz za kü lö nö sen
a) a fenn tar tó ne vét, szék he lyét, adó szá mát és an nak a

szám lá já nak a szá mát, amely re a mû kö dé si tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sát kéri,

b) a szol gál ta tó ne vét, szék he lyét és ága za ti azo no sí tó ját,
c) a mû kö dé si tá mo ga tás alap já ul szol gá ló el lá tá si te rü -

le tet,
d) a szol gál ta tás meg ne ve zé sét,
e) tá mo ga tó szol gál ta tás és kö zös sé gi alap el lá tá sok ese tén

a kö te le zõ en tel je sí ten dõ és az elsõ költ ség ve té si évre vál lalt
fel adat mu ta tót, a fel adat mu ta tó szá mí tá sá nak mód ját,

f) az elsõ költ ség ve té si évre meg ha tá ro zott mû kö dé si tá -
mo ga tás össze gét,

g) a mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak ha tár ide jét és
mód ját,

h) ki egé szí tõ mû kö dé si tá mo ga tás biz to sí tá sa ese tén an -
nak fel té te le it,

i) a fel adat el lát ás ra vo nat ko zó szak mai aján lá so kat,
j) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés kez de té nek és meg szû né sé -

nek idõ pont ját,
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k) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak és fel mon -
dá sá nak ese te it és mód ját,

l) a fenn tar tó be je len té si kö te le zett sé gét, ide ért ve az or -
szá gos je len té si rend szer be tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te -
le zett sé get,

m) a kö te le zõ en ve ze ten dõ do ku men tu mok kö rét és a
do ku men tá lás mód ját,

n) az el szá mo lás és az el len õr zés rend jét,
o) a fenn tar tó nak és a szol gál ta tó nak a 18. § (4) be kez -

dé se sze rin ti kö te le zett sé gét,
p) a szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it.

Be je len té si kö te le zett ség és a fi nan szí ro zá si szer zõ dés
mó do sí tá sa

11. §

(1) A fenn tar tó 15 na pon be lül kö te les be je len te ni, ha a
10. § (6) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti ada tok vagy a fenn -
tar tó va la me lyik bank szám la szá ma meg vál to zik. A be je len -
tés sel egy ide jû leg meg kell kül de ni a meg vál to zott adat tal
kap cso la tos – 10. § (2) be kez dé se sze rin ti – ira to kat.

(2) A fenn tar tó kö te les ha la dék ta la nul be je len te ni, ha
fenn tar tó vál to zás mi att ké rel met nyúj tot tak be a mû kö dést
en ge dé lye zõ szerv hez. A be je len tés hez csa tol ni kell a fenn -
tar tó vál to zás sal kap cso la tos – 10. § (2) be kez dé se sze rin -
ti – ira to kat, a mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa, is mé telt ki adá -
sa irán ti ké re lem nek a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv ál tal ér -
kez te tett pél dá nyát és az új fenn tar tó nak a szol gál ta tó ra vo -
nat ko zó pénz ügyi-gaz dál ko dá si ter vét. A fi nan szí ro zá si szer -
zõ dés a fenn tar tó vál to zás jog erõ re emel ke dé sé vel meg szû -
nik, ha a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben a fenn tar tó sze mé lyé -
ben be kö vet ke zõ vál to zás hoz az FSZH a be je len tést kö ve tõ
30 na pon be lül írás ban nem já rul hoz zá.

(3) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ en
meg in du ló csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si, vég re haj -
tá si, il let ve adós ság ren de zé si el já rás ról a fenn tar tó leg ké -
sõbb 5 na pon be lül kö te les tá jé koz tat ni az FSZH-t.

(4) Tá mo ga tó szol gál ta tás és kö zös sé gi alap el lá tá sok
ese tén a fenn tar tó ne gyed éven te – a nap tá ri ne gyed év má -
so dik hó nap já nak utol só nap já ig – kér he ti a vál lalt fel adat -
mu ta tó év kö zi mó do sí tá sát. A vál lalt fel adat mu ta tó össze -
sen évi 10 szá za lé kot el nem érõ csök ken té se ese tén a fi -
nan szí ro zá si szer zõ dés a be je len tés sze rint mó do sul, egyéb 
eset ben a mó do sí tá si ja vas lat el fo ga dá sá ról az FSZH az el -
lá tá sok te rü le ti le fe dett sé gé re, az el lá tás irán ti igény re, az
el lá tá sok szín vo na lá ra és a ren del ke zés re álló költ ség ve té -
si for rá sok ra te kin tet tel – a bi zott ság ja vas la tá nak ki ké ré -
sét kö ve tõ en – dönt.

12. §

(1) Tá mo ga tó szol gál ta tás és kö zös sé gi alap el lá tá sok
ese tén a fenn tar tó a fi nan szí ro zá si idõ sza kon be lül min den

év szep tem ber 30-ig kö te les be je len te ni az FSZH-nak a
kö vet ke zõ évre vál lalt fel adat mu ta tót.

(2) A mi nisz té ri um az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um egyet ér té sé vel min den év -
ben a költ ség ve té si tör vény ja vas lat be nyúj tá sá val egy ide -
jû leg írás ban ér te sí ti az FSZH-t a kö vet ke zõ év ben vár ha -
tó an ren del ke zés re álló költ ség ve té si for rá sok ról.

(3) Az FSZH az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés ben fog -
lal tak ra, az el lá tá sok te rü le ti le fe dett sé gé re, az el lá tás irán -
ti igény re, az el lá tá sok szín vo na lá ra, a szol gál ta tá sok eset -
le ge sen meg vál to zott kö te le zõ sze mé lyi és tár gyi feltéte -
leire, va la mint a ren del ke zés re álló költ ség ve té si for rá sok -
ra te kin tet tel a (2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé te -
lét kö ve tõ 30 na pon be lül – a bi zott ság ja vas la tá nak ki ké -
ré sét kö ve tõ en – aján la tot tesz a fenn tar tó nak a kö vet ke zõ
évi mû kö dé si tá mo ga tás össze gé re, tá mo ga tó szol gál ta tás,
il let ve kö zös sé gi alap el lá tá sok ese tén a kö vet ke zõ évre
meg ha tá ro zan dó fel adat mu tat óra, to váb bá szük ség ese tén
az el lá tá si te rü let mó do sí tá sá ra.

(4) Az FSZH és a fenn tar tó a fel té te lek rõl a 8. § (6) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint egyez tet het. Az egyez te tés
le foly ta tá sát a fenn tar tó az aján lat kéz hez vé te lét kö ve tõ
5 na pon be lül, a ja vas la ta i nak egy ide jû meg kül dé sé vel
kez de mé nyez he ti az FSZH-nál. Az FSZH a kez de mé nye -
zés be ér ke zé sét kö ve tõ 5 na pon be lül kö te les ér te sí te ni a
fenn tar tót, hogy kí ván-e egyez te tést le foly tat ni.

(5) Ha a fenn tar tó az aján la tot
a) egyez te tés le foly ta tá sa ese tén az egyez te tés rõl szó ló

jegy zõ könyv,
b) az egyez te tés le foly ta tá sá ra tett ja vas lat FSZH ál tal

tör té nõ el uta sí tá sa ese tén az er rõl szó ló ér te sí tés,
c) az a)–b) pontban nem em lí tett eset ben az aján lat

kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül el fo gad ja, a szer zõ -
dés a kö vet ke zõ év ja nu ár 1-jé tõl az aján lat nak meg fe le lõ -
en mó do sul, egyéb eset ben a szer zõ dés a kö vet ke zõ év ja -
nu ár 1-jé tõl meg szû nik.

A fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg szû né se

13. §

(1) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg szû nik
a) a fi nan szí ro zá si idõ szak le tel té vel,
b) a fenn tar tó jog utód nél kü li meg szû né sé vel,
c) a szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lyé nek jog erõs vissza -

vo ná sá val,
d) fel mon dás sal,
e) azon na li ha tá lyú fel mon dás sal,
f) a 11. § (2) be kez dé se, il let ve a 12. § (5) be kez dé se

sze rin ti eset ben.

(2) Amennyi ben a fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg szûnt,
az el szá mo lást be nyúj tot ták, az el len õr zést le foly tat ták és
az eset le ge sen vissza fi ze ten dõ mû kö dé si tá mo ga tást és
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 kamatát meg fi zet ték, az FSZH hoz zá já rul a 10. § (2) be -
kez dé sé nek m) pont ja sze rin ti fel ha tal ma zás, il let ve nyi lat -
ko zat vissza vo ná sá hoz.

14. §

(1) A fenn tar tó a fi nan szí ro zá si szer zõ dést 90 na pos fel -
mon dá si idõ vel in do ko lás nél kül fel mond hat ja.

(2) A fenn tar tó a fi nan szí ro zá si szer zõ dést azon na li ha -
tállyal fel mond hat ja, ha a mû kö dé si tá mo ga tást az ese dé -
kes sé get kö ve tõ 30 na pon be lül nem fo lyó sít ják, a 16. §
(8)–(9) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel.

15. §

(1) Az FSZH a fi nan szí ro zá si szer zõ dést – a mi nisz ter
egyet ér té sé vel – 60 na pos fel mon dá si idõ vel fel mond hat ja, 
ha

a) tá mo ga tó szol gál ta tás és kö zös sé gi alap el lá tá sok ese -
tén a tel je sí tett fel adat mu ta tó éves szin ten nem éri el a kö -
te le zõ en tel je sí ten dõ fel adat mu ta tót vagy a vál lalt fel adat -
mu ta tó 90 szá za lé kát,

b) a szol gál ta tó nem nyújt ja a szol gál ta tást a fi nan szí ro -
zá si szer zõ dés ben rög zí tett el lá tá si te rü let egé szén, tá mo -
ga tó szol gál ta tás és kö zös sé gi alap el lá tá sok ese tén a vál -
lalt fel adat mu ta tó ere jé ig,

c) a fenn tar tó a be je len té si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti,
d) ki egé szí tõ mû kö dé si tá mo ga tás biz to sí tá sa ese tén

nem tel je sí tik an nak fel té te le it,
e) a szol gál ta tás sal össze füg gés ben egy nap tá ri éven be -

lül össze sen 100 000 fo rin tot meg ha la dó össze gû szo ci á lis
igaz ga tá si bír sá got szab tak ki,

f) a fenn tar tó val szem ben a fi nan szí ro zá si szer zõ dés
meg kö té sét kö ve tõ en meg in du ló csõd-, fel szá mo lá si, vég -
el szá mo lá si, vég re haj tá si vagy adós ság ren de zé si el já rás
in dul,

g) a fenn tar tó a mû kö dé si tá mo ga tás egy ré szét nem a szol -
gál ta tás mû kö dé si, fenn tar tá si költ sé ge i hez hasz nál ja fel,

h) a fenn tar tó az el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek a fo lyó -
sí tó igaz ga tó ság fel hí vá sa el le né re ha tár idõ ben nem tesz
ele get, vagy a hi ány pót lá si fel hí vás nak ha tár idõ ben nem
vagy nem meg fe le lõ en tesz ele get, il let ve az FSZH az el -
szá mo lást el uta sít ja,

i) a fenn tar tó vagy a szol gál ta tó nem biz to sít ja a mû kö -
dést en ge dé lye zõ szerv, az FSZH vagy a 18. § (1) be kez -
dé se sze rin ti igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: el len õr zõ igaz -
ga tó ság) el len õr zé sé nek fel té te le it vagy aka dá lyoz za az el -
len õr zést,

j) a fenn tar tó a 19. § sze rin ti vissza fi ze té si vagy a 20. §
sze rin ti ka mat fi ze té si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti,

k) a fenn tar tó vagy a szol gál ta tó a fi nan szí ro zá si szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott va la mely kö te le zett sé gét az
a)–j) pont ban fog lal ta kon túl, sú lyo san vagy is mé tel ten
meg sze gi.

(2) Az FSZH a fi nan szí ro zá si szer zõ dést – a mi nisz ter
egyet ér té sé vel – azon na li ha tállyal fel mond ja, ha a fenn -
tar tó a pá lyá zat ban vagy az ah hoz csa tolt ira tok ban szán -
dé ko san va lót lan ada tot kö zölt, vagy va la mely je len tõs
tényt, kö rül ményt el hall ga tott, fel té ve, hogy a va lós ada -
tok, té nyek, kö rül mé nyek is me re té ben a pá lyá zat nem ke -
rült vol na tá mo ga tás ra.

(3) A fel mon dá si ok be kö vet ke zé sé rõl az igaz ga tó ság,
il let ve a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv ha la dék ta la nul ér te -
sí ti az FSZH-t.

A mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa

16. §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat nak az FSZH ré szé re
tör té nõ át cso por to sí tá sá ról a mi nisz ter és az FSZH fõ igaz -
ga tó ja a költ ség ve té si tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 3 mun -
ka na pon be lül meg ál la po dást köt.

(2) A mû kö dé si tá mo ga tást a fenn tar tó nak – a fenn tar tó
szék he lye sze rint il le té kes, a sze mé lyes gon dos ko dást
nyúj tó szo ci á lis in téz mény és a fa lu gond no ki szol gá lat
mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál -
lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl szó ló 188/1999. (XII. 16.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Szmr.) 22/G. § (1) be -
kez dé se sze rin ti szol gál ta tó ese tén a szol gál ta tó el sõd le ges 
el lá tá si te rü le te sze rint il le té kes – igaz ga tó ság fo lyó sít ja.

(3) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té sé rõl, mó do sí tá -
sá ról és meg szû né sé rõl az FSZH ha la dék ta la nul ér te sí ti a
fo lyó sí tó igaz ga tó sá got és a mû kö dést en ge dé lye zõ szer -
vet. A fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té sé rõl vagy mó do -
sí tá sá ról a fo lyó sí tó igaz ga tó ság nak kül dött ér te sí tés hez
mel lé kel ni kell a fi nan szí ro zá si szer zõ dés, il let ve a mó do -
sí tás má so la tát.

(4) A mû kö dé si tá mo ga tá sok össze gét az FSZH a nap tá -
ri ne gye dé vet meg elõ zõ hó nap 25. nap já ig, az elsõ ne gyed -
év ben ja nu ár 15-ig utal ja át a fo lyó sí tó igaz ga tó sá gok nak,
és egy ide jû leg elekt ro ni kus úton át ad ja a fo lyó sí tás hoz
szük sé ges ada to kat.

(5) A fo lyó sí tó igaz ga tó ság
a) a tá mo ga tó szol gál ta tás és a kö zös sé gi alap el lá tá sok

tárgy évi alap tá mo ga tá sát egy összeg ben, ja nu ár 25-ig, év
köz ben meg kö tött fi nan szí ro zá si szer zõ dés ese tén a kö vet -
ke zõ nap tá ri ne gyed év elsõ hó nap já nak 25. nap já ig egy
összeg ben fo lyó sít ja,

b) a tá mo ga tó szol gál ta tás és a kö zös sé gi alap el lá tá sok
tárgy évi tel je sít mény tá mo ga tá sát – ide ért ve a ki egé szí tõ
mû kö dé si tá mo ga tást – és az ala csony kü szö bû el lá tás
tárgy évi mû kö dé si tá mo ga tá sát ne gyed éven ként, a fi nan -
szí ro zá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott rész le tek ben, a nap -
tá ri ne gyed év elsõ hó nap já nak 15. nap já ig, az elsõ ne gyed -
év ben ja nu ár 25-ig fo lyó sít ja.
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(6) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés év kö zi mó do sí tá sá ból
szár ma zó kü lön bö zet a kö vet ke zõ ne gyed évi mû kö dé si tá -
mo ga tás sal egy ide jû leg ke rül ki uta lás ra, il let ve a kö vet ke -
zõ ne gyed évi mû kö dé si tá mo ga tás ból ke rül le vo nás ra.

(7) A fenn tar tó kö te les át ad ni a mû kö dé si tá mo ga tás tel -
jes össze gét an nak a szol gál ta tó nak, amely re te kin tet tel a
mû kö dé si tá mo ga tást fo lyó sít ják.

(8) A mû kö dé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát a fo lyó sí tó igaz -
ga tó ság fel füg gesz ti, ha

a) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ en a
fenn tar tó nak vagy – ha a szol gál ta tó jogi sze mély – a szol -
gál ta tó nak köz tar to zá sa ke let ke zik, a köz tar to zás meg szû -
né sé ig,

b) a fenn tar tó a be je len té si, il let ve az or szá gos je len té si
rend szer be tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét meg -
sze gi, a kö te le zett ség tel je sí té sé ig,

c) a fenn tar tó az el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek ha tár -
idõ ben nem tesz ele get, vagy a hi ány pót lá si fel hí vás nak
ha tár idõ ben nem vagy nem meg fe le lõ en tesz ele get, a kö -
te le zett ség tel je sí té sé ig,

d) a fenn tar tó vagy a szol gál ta tó nem biz to sít ja a mû kö -
dést en ge dé lye zõ szerv, az FSZH vagy az el len õr zõ igaz -
ga tó ság el len õr zé sé nek fel té te le it, vagy aka dá lyoz za az el -
len õr zést, az ál la pot fenn ál lá sá ig.

(9) A fel füg gesz tés oká nak meg szû né se ese tén a fel füg -
gesz tés mi att nem fo lyó sí tott mû kö dé si tá mo ga tást a kö -
vet ke zõ ne gyed év ben fo lyó sí tott mû kö dé si tá mo ga tás sal
egy ide jû leg kell fo lyó sí ta ni.

(10) A fel füg gesz té si ok be kö vet ke zé sé rõl és meg szû né sé -
rõl az FSZH, il let ve – az FSZH egy ide jû ér te sí té se mel lett – a
mû kö dést en ge dé lye zõ szerv és az el len õr zõ igaz ga tó ság ha -
la dék ta la nul ér te sí ti a fo lyó sí tó igaz ga tó sá got.

El szá mo lás és el len õr zés

17. §

(1) A fenn tar tó éven te, a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár
28-ig, a fi nan szí ro zá si szer zõ dés év kö zi meg szû né se ese -
tén a meg szû nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül el szá mo lást
nyújt be a fo lyó sí tó igaz ga tó ság hoz a tárgy év ben igény be
vett mû kö dé si tá mo ga tás ról.

(2) Az el szá mo lást a fo lyó sí tó igaz ga tó ság meg vizs gál -
ja, és a fenn tar tót szük ség ese tén – egy al ka lom mal, leg fel -
jebb 8 na pos ha tár idõ vel – hi ány pót lás ra hív ja fel. Ha a
fenn tar tó az el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben
nem tesz ele get, vagy a hi ány pót lá si fel hí vás nak ha tár idõ -
ben nem vagy nem meg fe le lõ en tesz ele get, a fo lyó sí tó
igaz ga tó ság ha la dék ta la nul ér te sí ti az FSZH-t.

(3) Az el szá mo lás sza bály sze rû sé gét a fo lyó sí tó igaz ga -
tó ság a meg kül dött és a ren del ke zés re álló ira tok alap ján a
be ér ke zés tõl szá mí tott 30 na pon be lül meg vizs gál ja, és

meg ál la pí tá sa i val együtt 5 na pon be lül to vább kül di az
FSZH-nak.

(4) Az el szá mo lá sok el fo ga dá sá ról az FSZH a be ér ke -
zést kö ve tõ 30 na pon be lül dönt. A dön tés rõl 5 na pon be lül 
ér te sí te ni kell a fenn tar tót, va la mint a fo lyó sí tó és az el len -
õr zõ igaz ga tó sá got. Az FSZH az el szá mo lást el uta sít ja, ha
ab ból a fel adat el lát ás, il let ve a fel adat mu ta tók tel je sí té se
nem ál la pít ha tó meg.

18. §

(1) Az el szá mo lás sza bály sze rû sé gét a szol gál ta tó szék -
he lye sze rint il le té kes igaz ga tó ság éven te leg alább egy al -
ka lom mal a szol gál ta tó szék he lyén, il let ve szük ség sze rint
a fenn tar tó szék he lye sze rint il le té kes igaz ga tó ság a fenn -
tar tó szék he lyén el len õr zi. Az Szmr. 22/G. § (1) be kez dé -
se sze rin ti szol gál ta tó ese tén az el szá mo lás sza bály sze rû -
sé gét a szol gál ta tó el sõd le ges el lá tá si te rü le te sze rint il le -
té kes igaz ga tó ság el len õr zi. Az el len õr zést a fi nan szí ro zá -
si szer zõ dés év kö zi meg szû né se ese tén a meg szû nés tõl
szá mí tott 60 na pon be lül kell le foly tat ni. Az el len õr zés ki -
ter jed az el szá mo lás alap ját ké pe zõ tény le ges fel adat mu ta -
tók meg ál la pí tá sá nak sza bály sze rû sé gé re, to váb bá a fel -
hasz ná lás jog sze rû sé gé nek vizs gá la tá ra.

(2) Az el len õr zõ igaz ga tó ság az el len õr zés rõl jegy zõ -
köny vet ké szít, amely re a fenn tar tó a kéz hez vé tel tõl szá -
mí tott 8 na pon be lül ész re vé telt te het. Az el len õr zõ igaz ga -
tó ság az ész re vé te le ket meg vizs gál ja, és szük ség ese tén a
jegy zõ köny vet mó do sít ja. Az el len õr zõ igaz ga tó ság a vég -
le ges jegy zõ köny vet 8 na pon be lül meg kül di az FSZH-nak 
és a fenn tar tó nak, egy ide jû leg tá jé koz tat ja õket az el nem
fo ga dott ész re vé te lek in do ka i ról.

(3) Az FSZH az e ren de let ben és a fi nan szí ro zá si szer zõ -
dés ben fog lal tak be tar tá sát a fi nan szí ro zá si idõ szak ban
leg alább egy szer – a szol gál ta tó mû kö dé sé nek Szmr. sze -
rin ti el len õr zé sé vel egy ide jû leg – el len õr zi. Az el len õr zés -
rõl az FSZH a (2) be kez dés ben fog lal tak meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val jegy zõ köny vet ké szít, és a vég le ges jegy zõ -
köny vet 8 na pon be lül meg kül di a fo lyó sí tó és az el len õr zõ 
igaz ga tó ság nak, va la mint a fenn tar tó nak.

(4) A fenn tar tó és a szol gál ta tó kö te les a mû kö dé si tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sát el kü lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil -
ván tar ta ni, az el len õr zés re fel jo go sí tott szer vek meg ke re -
sé sé re az el len õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta -
tást meg ad ni, a kért do ku men tu mo kat át ad ni és az el len õr -
zés ben egyéb ként köz re mû köd ni.

A mû kö dé si tá mo ga tás vissza fi ze té se

19. §

(1) Ha tá mo ga tó szol gál ta tás, il let ve kö zös sé gi alap el lá -
tá sok ese tén a kö te le zõ en tel je sí ten dõ fel adat mu ta tót nem
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tel je sí tik, a tárgy évi alap tá mo ga tás ará nyos ré szét vissza
kell fi zet ni.

(2) Ha tá mo ga tó szol gál ta tás, il let ve kö zös sé gi alap el lá -
tá sok ese tén a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben vál lalt fel adat -
mu ta tót nem tel je sí tik, a tárgy évi tel je sít mény tá mo ga tás
ará nyos ré szét vissza kell fi zet ni.

(3) Ha ala csony kü szö bû el lá tás ese tén a szol gál ta tást
nem nyújt ják a mû kö dé si tá mo ga tás alap já ul szol gá ló el lá -
tá si te rü let egé szén, vagy nem lát ják el a fi nan szí ro zá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott va la mennyi fel ada tot, a
tárgy évi mû kö dé si tá mo ga tás ará nyos ré szét vissza kell fi -
zet ni.

(4) Ha ki egé szí tõ mû kö dé si tá mo ga tás biz to sí tá sa ese -
tén an nak fel té te le it nem vagy csak rész ben tel je sí tik, a
tárgy évi ki egé szí tõ mû kö dé si tá mo ga tás ará nyos ré szét
vissza kell fi zet ni.

(5) Ha a mû kö dé si tá mo ga tás egy ré szét nem a szol gál -
ta tó mû kö dé si vagy fenn tar tá si ki adá sa i ra for dí tot ták, a
jog el le ne sen fel hasz nált mû kö dé si tá mo ga tást vissza kell
fi zet ni.

(6) A mû kö dé si tá mo ga tás tel jes össze gét vissza kell fi -
zet ni, ha a fenn tar tó

a) a szük sé ges nyi lat ko za tok bár me lyi két vissza von ta,
b) a pá lyá zat ban vagy az ah hoz csa tolt ira tok ban szán -

dé ko san va lót lan ada tot kö zölt, vagy va la mely je len tõs
tényt, kö rül ményt el hall ga tott, fel té ve, hogy a va lós ada -
tok, té nyek, kö rül mé nyek is me re té ben a pá lyá zat nem ke -
rült vol na tá mo ga tás ra.

(7) Ha az FSZH az el szá mo lást el uta sít ja, vagy a fi nan -
szí ro zá si szer zõ dés meg szû né sét kö ve tõ en a fenn tar tó az
el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz ele -
get, vagy a hi ány pót lá si fel hí vás nak ha tár idõ ben nem vagy 
nem meg fe le lõ en tesz ele get, il let ve a fenn tar tó vagy a
szol gál ta tó a fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg szû né sét kö ve -
tõ en nem biz to sít ja az el len õr zés fel té te le it vagy aka dá -
lyoz za az el len õr zést, a tárgy évi mû kö dé si tá mo ga tás tel jes 
össze gét vissza kell fi zet ni.

20. §

(1) A fenn tar tó a vissza fi ze ten dõ mû kö dé si tá mo ga tás
össze ge után – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel – a fo lyó -
sí tás idõ pont já tól kez dõ dõ en ka ma tot fi zet. A ka mat éves
mér té ke a jegy ban ki alap ka mat két sze re se. A fi ze ten dõ ka -
mat szá mí tá sa kor az érin tett nap tá ri fé lé vet meg elõ zõ utol -
só na pon ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat irány adó az adott
nap tá ri fél év tel jes ide jé re.

(2) Nem kell ka ma tot fi zet ni a 19. § (2) be kez dé se sze -
rin ti eset ben, ha a tel je sí tett fel adat mu ta tó el éri a vál lalt
fel adat mu ta tó 90 szá za lé kát és a kö te le zõ en tel je sí ten dõ
fel adat mu ta tót.

21. §

(1) A mû kö dé si tá mo ga tás 19. § sze rin ti vissza kö ve te lé -
sé re és a 20. § sze rin ti ka mat kö ve te lé sé re az FSZH jo go -
sult. A kö ve te lést a fenn tar tó val írás ban kell kö zöl ni, egy -
ide jû leg a fenn tar tót fi gyel mez tet ni kell a jog kö vet kez mé -
nyek re, és er rõl ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell a fo lyó sí tó
igaz ga tó sá got.

(2) A vissza fi ze ten dõ mû kö dé si tá mo ga tás és an nak ka -
ma ta a tárgy év ben fo lyó sí tan dó mû kö dé si tá mo ga tás ból
le vo nás ra ke rül.

(3) Az FSZH a vissza fi ze tés re kö te le zett nek a vissza fi -
ze té si ha tár idõ le jár ta elõtt írás ban be nyúj tott, rész le tes in -
do ko lást tar tal ma zó ké rel mé re rész let fi ze té si ked vez -
ményt ad hat, il let ve a vissza fi ze ten dõ összeg nek és ka ma -
tá nak rész le tek ben tör té nõ le vo ná sát en ge dé lyez he ti. A
rész let fi ze tés, il let ve a rész le tek ben tör té nõ le vo nás idõ tar -
ta ma a 6 hó na pot nem ha lad hat ja meg. A rész let fi ze tés, il -
let ve a rész le tek ben tör té nõ le vo nás en ge dé lye zé sé rõl az
FSZH ha la dék ta la nul ér te sí ti a fo lyó sí tó igaz ga tó sá got.

(4) Ha a vissza fi ze ten dõ mû kö dé si tá mo ga tás, il let ve
an nak ka ma ta a fo lyó sí tan dó mû kö dé si tá mo ga tás ból nem
von ha tó le, és az FSZH rész let fi ze tést sem en ge dé lye zett, a 
vissza fi ze ten dõ mû kö dé si tá mo ga tást és ka ma ta it leg ké -
sõbb a kö ve te lés köz lé sét kö ve tõ 30 na pon be lül, a be nyúj -
tott el szá mo lás alap ján vissza fi ze ten dõ tá mo ga tást és ka -
ma ta it az el szá mo lás be nyúj tá sá val egy ide jû leg meg kell
fi zet ni.

(5) Ha a fenn tar tó a vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek, il -
let ve ka mat fi ze té si kö te le zett sé gé nek az (4) be kez dés ben
fog lal tak sze rint nem tesz ele get, és a kö ve te lés azon na li
be sze dé si meg bí zás be nyúj tá sá val nem vagy csak rész ben
ér vé nye sít he tõ, a fenn ma radt, 10 000 fo rin tot meg ha la dó
kö ve te lést az FSZH pol gá ri el já rás ban ér vé nye sí ti.

Záró ren del ke zé sek

22. §

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

(2) E ren de let 23–27. §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha -
tályba.

(3) E ren de let 1–21. §-át a tá mo ga tó szol gál ta tás és a kö -
zös sé gi alap el lá tá sok 2008. de cem ber 31-ét kö ve tõ idõ -
pont tól tör té nõ ál la mi tá mo ga tá sá ra kell al kal maz ni.

(4) A 2009–2011. kö zöt ti fi nan szí ro zá si idõ szak ra az ál -
ta lá nos pá lyá za tot leg ké sõbb az e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ har ma dik na pon ki kell írni.

(5) Az a pá lyá za ton nyer tes fenn tar tó, amely e ren de let
ha tály ba lé pés kor több, tá mo ga tó szol gál ta tást nyúj tó, nor -
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ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ban ré sze sü lõ szol gál ta tót tart
fenn, és vál lal ja, hogy ezek kö zül egyet vagy töb bet 2008.
de cem ber 31-ig össze vo nás sal meg szün tet, to váb bá vál lal -
ja a pá lyá zat ban sze rep lõ szol gál ta tó kö te le zõ en tel je sí ten -
dõ fel adat mu ta tó já nak ará nyos meg eme lé sét, a
2009–2011. kö zöt ti fi nan szí ro zá si idõ szak ban leg fel jebb
két meg szün te tett szol gál ta tó után járó alap tá mo ga tás ra is
jo go sult. Ha a fenn tar tó a kö te le zõ en tel je sí ten dõ fel adat -
mu ta tó nak csak rész le ges meg eme lé sét vál lal ja, vagy a
meg emelt kö te le zõ en tel je sí ten dõ fel adat mu ta tó meg ha -
lad ná a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zás ra ke rü -
lõ vál lalt fel adat mu ta tót, a fenn tar tó az alap tá mo ga tá sok -
nak csak az ará nyos ré szé re jo go sult. A több let tá mo ga tás
leg alább 50 szá za lé kát a szol gál ta tás fej lesz té sé re kell for -
dí ta ni. Eb ben az eset ben az 5. § (2) be kez dé sé ben, il let ve
(5) be kez dé sé nek b) pont já ban, a 7. § (6) be kez dé sé nek
b) pont já ban, va la mint a 10. § (2) be kez dé sé nek r) pont já -
ban a mû kö dé si en ge dély meg szer zé sé re, mó do sí tá sá ra, il -
let ve is mé telt ki adá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a meg -
szün te tett szol gál ta tók mû kö dé si en ge dé lyé nek vissza vo -
ná sá ra is meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

Mó do su ló jog sza bá lyok

23. §

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

„(5) A vá ro si jegy zõ az el len õr zés rõl ké szült jegy zõ -
köny vet, il let ve hi va ta los fel jegy zést meg kül di a fenn tar -
tó nak és a szol gál ta tó nak, va la mint nor ma tív ál la mi hoz zá -
já ru lás ban ré sze sü lõ egy há zi és nem ál la mi fenn tar tá sú
szol gál ta tó ese tén elekt ro ni kus úton az Igaz ga tó ság nak,
to váb bá fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ szo ci á lis
szol gál ta tó ese tén elekt ro ni kus úton az FSZH-nak.”

24. §

Az Szmr. 14. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv az el len õr zés rõl ké -
szült jegy zõ köny vet, il let ve hi va ta los fel jegy zést meg kül di a
fenn tar tó nak és az in téz mény nek, va la mint nor ma tív ál la mi
hoz zá já ru lás ban ré sze sü lõ egy há zi és nem ál la mi fenn tar tá sú
szo ci á lis in téz mény ese tén elekt ro ni kus úton az Igaz ga tó ság -
nak, to váb bá fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ szo ci á lis 
in téz mény ese tén elekt ro ni kus úton az FSZH-nak.”

25. §

Az Szmr. 21. § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) Az Igaz ga tó ság
a) a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ügyé ben ho zott ha tá -

ro za tá nak egy pél dá nyát meg kül di a mû kö dést en ge dé lye -
zõ szerv nek,

b) a le foly ta tott el len õr zés rõl ké szí tett jegy zõ köny vet
elekt ro ni kus úton meg kül di a mû kö dést en ge dé lye zõ
szerv nek és fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ szo ci á -
lis szol gál ta tó, in téz mény ese tén az FSZH-nak.”

26. §

A szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál -
ta tók, in téz mé nyek ága za ti azo no sí tó já ról és or szá gos
nyil ván tar tá sá ról szó ló 226/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let 
(a to váb bi ak ban: Nyr.) 11. §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez -
dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés
szá mo zá sa (3) be kez dés re vál to zik:

„(2) Tá mo ga tó szol gál ta tás, va la mint kö zös sé gi el lá tá -
sok ese tén a fenn tar tó min den nap tá ri ne gyed év elsõ hó -
nap já nak 10. nap já ig

a) az azt meg elõ zõ nap tá ri ne gyed év utol só nap já ra,
mint je len té si idõ pont ra,

b) az azt meg elõ zõ nap tá ri ne gyed év re, mint je len té si
idõ szak ra
szol gál tat ja az 5. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ada -
to kat.”

27. §

Az Nyr. 5. szá mú mel lék le te e ren de le te mel lék le te sze -
rint mó do sul.

28. §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szmr.
23. § (12) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szmr.
a) 17/A. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a

„Mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz té ri um -
nak és az FSZH-nak” szö veg rész,

b) 21. § (4) be kez dé sé nek d) pont já ban az „egy hó nap -
nál” szö veg rész he lyé be a „há rom hó nap nál” szö veg rész,

c) 22/B. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„me gyei” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis” szö veg rész
lép.

(3) 2009. ja nu ár 1-jén az Nyr.
a) 1. § f) pont já ban a „11. § (1) be kez dé se” szö veg rész

he lyé be a „11. § (1) be kez dé se és (2) be kez dé sé nek
a) pont ja” szö veg rész,

b) 1. § g) pont já ban a „11. § (1) be kez dé se, il let ve a
11. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja” szö veg rész he lyé be a
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„11. § (1) be kez dé se, (2) be kez dé sé nek b) pont ja, il let ve
(3) be kez dé sé nek b) pont ja” szö veg rész,

c) 11. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ ren del ke zé sé ben a
„fenn tar tó” szö veg rész he lyé be a „fenn tar tó – a (2) be kez -
dés sze rin ti ki vé tel lel –” szö veg rész
lép.

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

Mel lék let
a 191/2008. (VII. 30.) Korm. ren de let hez

1. Az Nyr. 5. szá mú mel lék le té nek 1.4. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.4. Tá mo ga tó szol gál ta tás:
1.4.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be ve -

võk szá ma a fo gya té kos ság tí pu sa sze rint,
1.4.2. a je len té si idõ szak ban az egy sze mé lyi se gí tõ re

jutó gon do zá si órák szá ma,
1.4.3. a je len té si idõ szak ban egy sze mé lyi se gí tõ re jutó

eset szám,
1.4.4. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül az

új és a régi igény be ve võk szá ma,
1.4.5. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tás nyúj tá sá ra

hasz nált gép ko csi (gép ko csik) utas ki lo mé te re,
1.4.6. a je len té si idõ szak ban a sze mé lyi se gí tés óra dí ja

szo ci á li san rá szo rult sze mély ese té ben,
1.4.7. a je len té si idõ szak ban a sze mé lyi se gí tés óra dí ja

szo ci á li san nem rá szo rult sze mély ese té ben,
1.4.8. a je len té si idõ szak ban a szál lí tá si ki lo mé ter díja

szo ci á li san rá szo rult sze mély ese té ben,
1.4.9. a je len té si idõ szak ban a szál lí tá si ki lo mé ter díja

szo ci á li san nem rá szo rult sze mély ese té ben,
1.4.10. a je len té si idõ szak ban az el lá tás ra leg alább

15 mun ka nap ja vá ra ko zók szá ma.”

2. Az Nyr. 5. szá mú mel lék le té nek 1.8–1.9. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg az
1. pont a kö vet ke zõ 1.10–1.11. pont tal egé szül ki:

„1.8. Pszi chi át ri ai be te gek ré szé re nyúj tott kö zös sé gi
alap el lá tás:

1.8.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be ve -
võk szá ma,

1.8.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül az
új és a régi igény be ve võk szá ma,

1.8.3. a je len té si idõ szak ban a gon do zá si órák szá ma
össze sen,

1.8.4. a je len té si idõ szak ban az egy gon do zó ra jutó gon -
do zá si órák szá ma,

1.8.5. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény lõk
(vá ró lis tán lé võk) szá ma,

1.8.6. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be ve -
võk di ag nó zis kód jai.

1.9. Szen ve dély be te gek ré szé re nyúj tott kö zös sé gi alap -
el lá tás:

1.9.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be ve -
võk szá ma,

1.9.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül az
új és a régi igény be ve võk szá ma,

1.9.3. a je len té si idõ szak ban a gon do zá si órák szá ma
össze sen,

1.9.4. a je len té si idõ szak ban az egy gon do zó ra jutó gon -
do zá si órák szá ma,

1.9.5. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény lõk
(vá ró lis tán lé võk) szá ma,

1.9.6. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be ve -
võk di ag nó zis kód jai, an nak hi á nyá ban a füg gõ ség tí pu sa.

1.10. Szen ve dély be te gek ré szé re nyúj tott ala csony kü -
szö bû el lá tás:

1.10.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be
ve võk szá ma,

1.10.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül
az új és a régi igény be ve võk szá ma,

1.10.3. a je len té si idõ szak ban az ár ta lom csök ken tõ te -
vé keny sé gek so rán biz to sí tott esz kö zök szá ma össze sen.

1.11. Ut cai szo ci á lis mun ka:
1.11.1. a je len té si idõ szak ban a szol gál ta tást igény be

ve võk szá ma,
1.11.2. a je len té si idõ szak ban az igény be ve võk kö zül

az új és a régi igény be ve võk szá ma.”

A Kor mány
192/2008. (VII. 30.) Korm.

ren de le te

a Kecs ke mét köz igaz ga tá si te rü le tén
meg va ló su ló nagy be ru há zás sal össze füg gõ

köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt
je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és
egy sze rû sí té sé rõl szó ló 2006. évi LIII. tör vény 12. §
(5) be kez dé sé ben és a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL.
tör vény 174/A. § a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:
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1. §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja
az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá -
gi ügye ket, ame lyek Kecs ke mét Me gyei Jogú Vá ros
köz igaz ga tá si te rü le tén az M5-ös au tó pá lya – 54-es szá -
mú fõút – 5-ös szá mú fõút – Kecs ke mét Me gyei Jogú
Vá ros és Vá ros föld Köz ség köz igaz ga tá si ha tá ra ál tal
 lehatárolt te rü le ten meg va ló su ló nagy be ru há zás sal füg -
ge nek össze.

(2) A Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ben el já ró ha tó ság ként az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki.

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el, a
Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tó sá gi ha tó -
sá gi ügyek ben el já ró szak ha tó ság ként a 2. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki.

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in -
dult ügyek ben kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az  M4
 autópálya/au tó út és a 4. szá mú fõút fej lesz té se i hez kap cso -
ló dó be ru há zá sok meg va ló sí tá sá val össze füg gõ köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní -
tá sá ról szó ló 91/2008. (IV. 23.) Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le té nek 1. Út ügyi épí té si en ge dély táb lá za tá nak
cím sor nél kül szá mí tott 5. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„– vas úti köz le ke -
dés:
 a) az or szá gos köz -
for gal mú vas út és a
hoz zá csat la ko zó,
össze kö tõ vas úti pá -
lya és sa ját célú pá -
lya há ló zat ese tén

b) a he lyi köz for -
gal mú vas út és a
hoz zá csat la ko zó,
össze kö tõ vas úti pá -
lya és sa ját célú pá -
lya há ló zat ese tén 

 a) Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság 
Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga 

b) Nem ze ti Köz-
le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga 

 

a) Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la

b) Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi vata la” 

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a „Pécs
2010 – Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa” prog ram fej lesz té si
kulcs pro jekt je i hez kap cso ló dó be ru há zá sok meg va ló sí tá -
sá val össze füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je -
len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról szó ló 74/2008. (IV. 3.)
Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té nek 2. Út ügyi épí té si
en ge dély táb lá za tá nak cím sor nél kül szá mí tott 5. sora he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„– vas úti köz le ke -
dés:
 a) az or szá gos
köz for gal mú vas út
és a hoz zá csat la ko -
zó, össze kö tõ vas úti 
pá lya és a sa ját célú 
pá lya há ló zat ese tén

b) a he lyi köz for -
gal mú vas út és a
hoz zá csat la ko zó,
össze kö tõ vas úti pá -
lya és sa ját célú pá -
lya há ló zat ese tén 

 a) Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság Ki -
emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

 b) Nem ze ti Köz-
le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga 

a) Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la

 b) Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi vata la”

(5) E ren de let 2. § (3)–(4) be kez dé se a ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú mel lék let a 192/2008. (VII. 30.) Korm. ren de let hez

A ki emelt je len tõ sé gû be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek
 és el já rá sok le foly ta tá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok

Lé te sít mény
Lé te sít mény
 azo no sí tó ja

A be ru há zás
 meg va ló sí tá sá val 

kap cso la tos en ge dé lyek

El sõ fo kon el já ró 
ha tó ság

Má sod fo kon el já ró 
ha tó ság

 1. Ki emelt
nagy be ru há zás ként
gyár te le pí tés és
an nak lé te sít mé nyei,
va la mint az ah hoz
kap cso ló dó
lo gisz ti kai bá zis és
lé te sít mé nyei

Kecs ke mét
köz igaz ga tá si
te rü le tén az M5-ös
au tó pá lya 
– 54-es szá mú fõút
– 5-ös szá mú fõút –
Kecs ke mét és
Vá ros föld
köz igaz ga tá si ha tá ra
ál tal le ha tá rolt
te rü let

épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lyek

Dél-al föl di
Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si
Hi va tal

épí tés ügyért fe le lõs
mi nisz ter

 2. kör nye zet vé del mi
ha tó sá gi
en ge dé lye zé sek

Al só-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

 3. út ügyi ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság 
Dél-al föl di
Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság 
Köz pon ti Hi va ta la

 4. víz jo gi en ge dé lyek Al só-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

 5. ener gia ügyi ha tó sá gi 
en ge dé lyek

Ma gyar
Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si
Hi va tal Sze ge di
Mé rés ügyi és
Mû sza ki Biz ton sá gi
Ha tó ság 

Ma gyar
Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti
szer ve 

 6. föld vé del mi ha tó sá gi 
el já rás 

Kecs ke mé ti Kör ze ti
Föld hi va tal

Bács-Kis kun Me gyei 
Föld hi va tal

 7. in gat lan-nyil ván -
tar tá si ha tó sá gi
el já rá sok 

Kecs ke mé ti Kör ze ti
Föld hi va tal

Bács-Kis kun Me gyei 
Föld hi va tal

 8 föld mé ré si ha tó sá gi
el já rá sok

Kecs ke mé ti Kör ze ti
Föld hi va tal

Bács-Kis kun Me gyei 
Föld hi va tal

10. er dõ vé del mi
ha tó sá gi en ge dé lyek

Bács-Kis kun Me gyei 
Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si
Hi va tal Er dé sze ti
Igaz ga tó sá ga

Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont

11. hír köz lé si ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Hír köz lé si
Ha tó ság Hi va ta la

Nem ze ti Hír köz lé si
Ha tó ság el nö ke
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Lé te sít mény
Lé te sít mény
 azo no sí tó ja

A be ru há zás
 meg va ló sí tá sá val 

kap cso la tos en ge dé lyek

El sõ fo kon el já ró 
ha tó ság

Má sod fo kon el já ró 
ha tó ság

12. bá nya ha tó sá gi
en ge dé lyek

Ma gyar Bá nyá sza ti
és Föld ta ni Hi va tal
Szol no ki
Bá nya ka pi tány ság

Ma gyar Bá nyá sza ti
és Föld ta ni Hi va tal

13. ta laj vé del mi ha tó sá gi 
en ge dé lyek

Bács-Kis kun Me gyei 
Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si
Hi va tal Nö vény- 
és Ta laj vé del mi
Igaz ga tó ság

Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont

14. kul tu rá lis
örök ség vé del mi
ha tó sá gi en ge dé lyek

Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi
Hi va tal Dél-al föl di
Iro da

Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi
Hi va tal köz pon ti
szer ve

15. vas úti ha tó sá gi
en ge dé lyek 

Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság 
Ki emelt Ügyek
igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság 
Köz pon ti Hi va ta la

2. szá mú mel lék let a 192/2008. (VII. 30.) Korm. ren de let hez

A ki emelt je len tõ sé gû be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lye zé si
el já rá sok ban köz re mû kö dõ szak ha tó sá gok

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés
 tárgy kö re

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

 1. épí tés ügy Dél-al föl di Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal

épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter

 2. kör nye zet vé de lem,
ter mé szet vé de lem és víz ügy

Al só-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

 3. köz le ke dés

a) köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Dél-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la

b) vas út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga 

c) ka to nai légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság 

 4. föld tan Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal Szol no ki Bá nya -
ka pi tány ság

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

 5. bá nyá szat Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal Szol no ki Bá nya ka -
pi tány ság

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

8244 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/112. szám



Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés
 tárgy kö re

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

 6. ren dé szet (rend õr ség)

a) gyors for gal mi utak ese tén Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter

b) az egyéb or szá gos köz utak, a
he lyi köz utak és a köz for ga lom elõl 
el nem zárt ma gán utak ese tén

Kecs ke mé ti Rend õr ka pi tány ság Bács-Kis kun Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság 

 7. tûz vé de lem Bács-Kis kun Me gyei
Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság 

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság 

 8. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter

 9. ka taszt ró fa vé de lem Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság 

ka taszt ró fa vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter

10. föld mû ve lés ügy

a) ter mõ föld vé de lem Kecs ke mé ti Kör ze ti Föld hi va tal Bács-Kis kun Me gyei Föld hi va tal

b) ta laj vé de lem Bács-Kis kun Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Nö vény- és Ta laj vé del mi
Igaz ga tó ság

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont

c) er dõ vé de lem Bács-Kis kun Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Er dé sze ti Igaz ga tó sá ga

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont

11. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
Dél-al föl di Iro da

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
köz pon ti szer ve

12. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi 
és Tisz ti or vo si Szol gá lat Dél-al föl di 
Re gi o ná lis In té ze te

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

13. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
Hi va ta la

Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság el nö ke

14. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal Sze ge di
Mé rés ügyi és Mû sza ki Biz ton sá gi
Ha tó ság

Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal köz pon ti
szer ve 

15. élel mi szer-egész ség ügy Bács-Kis kun Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Élel mi szer-biz ton sá gi és
Ál lat egész ség ügyi Igaz ga tó sá ga

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont

2008/112. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8245



V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
21/2008. (VII. 30.) OKM

ren de le te

az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
 ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai

 és vizs ga kö ve tel mé nye i vel össze füg gõ
egyes kér dé sek rõl

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §
(1) be kez dés a)–b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és hatáskö -
rérõl szó ló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) és
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § g) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró szo ci á lis és mun -

ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1. §

(1) Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ága za tá ba tar to zó
szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl szó ló
20/2008. (VII. 29.) OKM ren de let az e ren de let 1. szá mú
mel lék le te sze rin ti 6. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(2) Az ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe -
sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé -
sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl szó ló 18/2004. (V. 28.)
OM ren de let az e ren de let 2. szá mú mel lék let sze rin ti
4. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1. § (1) be kez dé se 2008. szep tem ber
10-én lép ha tály ba.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

8246 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/112. szám

1. szá mú mel lék let a 21/2008. (VII. 30.) OKM ren de let hez

,,6. szá mú mel lék let a 20/2008. (VII. 29.) OKM ren de let hez

Szak mai bi zo nyít vány ki egé szí tõ  lap

A szak mai bi zo nyít vány ki egé szí tõ la pot a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl szó ló
20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rint, a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet Nem ze ti
Re fe ren cia Köz pont já nak hon lap ján meg ha tá ro zott tar ta lom mal kell ki bo csá ta ni, ami:

1. Az OKJ szá mot és a szak ké pe sí tés meg ne ve zé sét a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek I. cím 1., 2. pont jai sze rint
 tartalmazza.

2. A kész sé gek és kom pe ten ci ák le írá sát a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek III. cím 2. pont ja sze rint tar tal maz za.

3. A FEOR szá mot és a bi zo nyít vány tu laj do no sa ál tal be tölt he tõ fog lal ko zá sok kö rét a szak mai és vizsgakövetel -
mények III. cím 1. pont ja sze rint tar tal maz za.

4. A szak mai kö ve tel mény mo du lok azo no sí tó ját és meg ne ve zé sét a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek IV. cím sze rint
tar tal maz za.

5. A to vább lé pés le he tõ sé gét az ok ta tás/kép zés kö vet ke zõ szint jé re a ma ga sabb szin tû ké pe sí tés re vo nat ko zó jog -
szabályok sze rint tar tal maz za.

6. A jogi ala pot a vo nat ko zó jog sza bá lyok meg fe le lõ hi vat ko zá sá val tar tal maz za.

7. A be lé pé si kö ve tel mé nye ket a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek II. cím 1. pont ja és V. cím 1. pont ja sze rint tar tal -
maz za.”



2. szá mú mel lék let a 21/2008. (VII. 30.) OKM ren de let hez

[4. szá mú mel lék let a 18/2004. (V. 28.) OM ren de let hez]

Szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma  Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se

 31  1812  01  Ani má ci ós film-raj zo ló

 52  1499  04  Csa lád pe da gó gi ai men tor

 31  8999  01  Daj ka

 52  7899  04  De ko ra tõr, ki ra kat ren de zõ

 52  1812  17  Di vat stí lus ter ve zõ asszisz tens

 31  5293  01  Fa ze kas

 54  1499  02  Gyer mek- és if jú ság vé del mi asszisz tens

 33  1499  01  Gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ

 54  1499  01  Gyógy pe da gó gi ai asszisz tens

 52  5293  08  Hang szer ké szí tõ és -ja ví tó (a hang szer, il let ve hang szer cso port 
 meg je lö lé sé vel)

 52  3462  01  Köz ok ta tá si asszisz tens

 31  5292  08  Ke rá mia ké szí tõ

 33  7862  02  Kul túr cikk-ke res ke dõ

 52  7899  02  Lak be ren de zõ

 54  3472  01  Ok ta tás szer ve zõ

 52  1499  03  Pe da gó gi ai asszisz tens

 31  5292  09  Por ce lán ké szí tõ

 54  8402  02  Új ság író I. (a te vé keny sé gi te rü let meg je lö lé sé vel)

 52  8402  02  Új ság író II. (a te vé keny sé gi te rü let meg je lö lé sé vel)

 52  1812  16  Vés nök (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

 33  5293  02  Zon go ra han go ló (ki zá ró lag va kok szá má ra)
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
14/2008. (VII. 30.) SZMM

ren de le te

a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról,
va la mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si
vál ság hely ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról

szó ló 6/1996. (VII. 16.) MüM ren de let
mó do sí tá sá ról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vény 20. § (2) be kez dé sé -
ben, va la mint a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés
fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi LXXXVI.
tör vény 28. § (4) be kez dés d) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) és
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a
4. § te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) és
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el já ró pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem:

1. §

A fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint a
Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról szó ló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let (a to váb bi ak ban: R1.) 2. §-a a kö vet ke zõ új
(2) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi
(2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A mun ka ügyi köz pont nak az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott szem pon tok alap ján azo kat a kép zé si irá nyo kat
kell ki vá lasz ta nia, ame lyek hez tar to zó kép zé se ket el vég -
zett sze mé lyek vár ha tó an a leg na gyobb arány ban he lyez -
ked nek el a mun ka erõ pi a con.”

2. §

Az R1. 8. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8. § (1) A mun ka ügyi köz pont a – kü lön jog sza bály

sze rint ér vé nyes mun ka erõi gén nyel ren del ke zõ – mun ka -
adó val meg ál la po dást köt het arra vo nat ko zó an, hogy

a) a mun ka ügyi köz pont a mun ka erõ igény ki elé gí té se
ér de ké ben kép zé si tá mo ga tást nyújt ál lás ke re sõk szá má ra
a mun ka erõ igény ben meg ha tá ro zott mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges, ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tést nyúj tó
kép zés ben, va la mint C és D jár mû ka te gó ri á ra ér vé nyes ve -
ze tõi en ge dély meg szer zé sét biz to sí tó kép zés ben tör té nõ
rész vé tel hez,

b) a mun ka adó vál lal ja, hogy az a) pont ban meg ha tá ro -
zott ál lás ke re sõ vel a mun ka erõ igény ben meg je lölt mun ka -
kör be töl té sé re vagy a kép zés meg kez dé sét meg elõ zõ en,

vagy a kép zés alatt, vagy a kép zés ál tal nyúj tott szak ké pe -
sí tés meg szer zé sét kö ve tõ en mun ka vi szonyt lé te sít.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ál lás ke re sõ ket a
mun ka ügyi köz pont és a mun ka adó kö zö sen vá laszt ja ki az 
ál lás ke re sõ ként nyil ván tar tott sze mé lyek kö zül.

(3) A meg ál la po dás az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí -
vül tar tal maz hat ja

a) a kép zés ben részt ve võ ál lás ke re sõk ki vá lasz tá sá nak
mód ját,

b) a mun ka erõ igény ben meg ha tá ro zott, be töl tés re váró
mun ka kör meg je lö lé sét,

c) an nak a kép zés nek a meg je lö lé sét, amely hez a mun -
ka ügyi köz pont tá mo ga tást nyújt,

d) a mun ka adó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a
kép zés ben részt ve võ ál lás ke re sõ vel mely idõ pont tól kez -
dõ dõ en fog mun ka vi szonyt lé te sí te ni,

e) a mun ka adó eset le ges hoz zá já ru lá sát a kép zés költ -
sé ge i hez, il le tõ leg a kép zés le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges
szak mai és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá hoz.”

3. §

Az R1. 13. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13. § A köz hasz nú mun ka vég zés tá mo ga tá sa szem -

pont já ból köz fel adat nak mi nõ sül az az ál la mi, he lyi ön kor -
mány za ti vagy ki sebb sé gi ön kor mány za ti fel adat, amely -
nek el lá tá sá ról – tör vény, kor mány ren de let, mi nisz te ri ren -
de let vagy ön kor mány za ti ren de let alap ján – az ál lam nak
vagy az ön kor mány zat nak kell gon dos kod nia.”

4. §

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

(2) Az R.
a) 2. § (2) be kez dé sé ben, va la mint 3. § (2) be kez dés

f) pont já ban a „Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um” szö veg, 9. § (1) be kez dé sé ben az
„f) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „g) pont já ban” szö -
veg,

b) 27. § (4) be kez dé sé ben, va la mint a Mun ka erõ pi a ci
Alap kép zé si alap ré szé bõl fel nõtt kép zé si cél ra nyújt ha tó
tá mo ga tá sok rész le tes sza bá lya i ról szó ló 15/2007.
(IV. 13.) SZMM ren de let 30. § (4) be kez dé sé ben a „jú ni us
30-ig” szö veg rész he lyé be a „de cem ber 31-ig” szö veg
lép.

(3) A (2) be kez dés b) pont já ban fog lal ta kat 2008. jú li us
1-jé tõl kell al kal maz ni.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi elnök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
1/2008. (VII. 30.) OKM

ha tá ro zata

az Eu ró pai Bi zott ság ha tá ro za ta idõ pont já nak
meg ál la pí tá sá ról

A Ma gyar Köz löny 2008. jú ni us 24-i, 92. szá má ban ke -
rült ki hir de tés re a moz gó kép rõl szó ló 2004. évi II. tör vény

mó do sí tá sá ról szó ló 2008. évi XXXVIII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Tör vény). A Tör vény 9. §-ának (2) be kez dé se ér -
tel mé ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter az Eu ró pai Bi zott -
ság ha tá ro za ta meg ho za ta la idõ pont ját – an nak is mert té
vá lá sát kö ve tõ en ha la dék ta la nul – a Ma gyar Köz löny ben
köz zé tett egye di ha tá ro zat tal ál la pít ja meg. A Tör vény
9. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben pe dig a Tör vény az
Eu ró pai Bi zott ság – a ma gyar film tá mo ga tá si rend szer jó -
vá ha gyá sá ra vo nat ko zó – ha tá ro za tát kö ve tõ 15. na pon lép
ha tály ba.

Az Eu ró pai Bi zott ság 2008. jú li us 17-én ar ról tá jé -
koz tat ta a Ma gyar Fe let, hogy a ha tály ba lé pés hez szük -
sé ges – a ma gyar film tá mo ga tá si rend szer re vo nat ko -
zó – jó vá ha gyó ha tá ro zat 2008. jú li us 16-án szü le tett
meg.

A fen ti ek re te kin tet tel meg ál la pí tom, hogy az Eu ró pai
Bi zott ság – a ma gyar film tá mo ga tá si rend szer re vo nat ko -
zó – jó vá ha gyó ha tá ro za tá nak idõ pont ja 2008. jú li us 16-a,
kö vet ke zés kép pen az Eu ró pai Bi zott ság ha tá ro za tá nak
idõ pont ját kö ve tõ 15. nap 2008. jú li us 31-e.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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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: .......................................................

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



2008/112. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 8251

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 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.

HU ISSN 0076—2407
08.2302 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285



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 Könyvki 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 Könyvki 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.
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