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III. Kormány rendeletek

A Kormány
204/2008. (VIII. 19.) Korm.

rendelete

az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar
Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor

kiégett fûtõelemeinek az Oroszországi Föderációba
 való beszállításával kapcsolatos együttmûködésérõl

 szóló egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad az Orosz or -
szá gi Fö de rá ció Kor má nya és a Ma gyar Köz tár sa ság Kor -
má nya kö zött a ku ta tó re ak tor ki égett fû tõ ele me i nek az
Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba  való be szál lí tá sá val kap cso la -
tos együtt mû kö dé sé rõl  szóló egyez mény (a továb biak ban:
egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány az egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„EGYEZMÉNY
az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar

Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor
kiégett fûtõelemeinek az Oroszországi Föderációba
 való beszállításával kapcsolatos együttmûködésérõl

Az Orosz or szá gi Fö de rá ció Kor má nya és a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya, a továb biak ban: Fe lek,

tö re ked ve az atom ener gia bé kés fel hasz ná lá sá val kap -
cso la tos együtt mû kö dés re, a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a
Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zöt ti, az
atom ener gia bé kés cé lok ra  való al kal ma zá sá nak te rén
Moszk vá ban, 1959. de cem ber 22-én kelt Egyez mény nek
meg fele lõen,

meg erõ sít ve mind két Fél el kö te le zett sé gét az atom fegy -
ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra lét re jött rend szer 
mel lett, a nuk le á ris fegy ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá -
lyo zá sá ról  szóló, 1968. jú li us 1-jén kelt Szer zõ dés alap ján,

ki zár ni óhajt va a nagy dú sí tá sú ki égett fû tõ ele mek tar tá -
sát és fel hasz ná lá sát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén,

irány adó nak te kint ve a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy -
nök ség sza bá lyo zó do ku men tu ma it,

figye lembe véve a Ma gyar Köz tár sa ság tag sá gát az
 Európai Kö zös sé gek ben, köz tük az Eu ró pai Atom -
energia- közösségben,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A je len Egyez mény ben hasz nált fo gal mak je len té se a
kö vet ke zõ:

„Ki égett fû tõ elem” – a je len Egyez mény hatályba lépése 
nap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a Bu da pes ti Ku ta -
tó re ak tor ban és a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má -
nyi Egye tem Ok ta tó re ak to rá ban lévõ, orosz gyárt má nyú
be su gár zott fû tõ elem ka zet ták, be le ért ve a sé rült és szét -
sze relt fû tõ elem ka zet tá kat;

„Üze mel te tõ”, „nuk le á ris bal eset” és „atom kár” – az
atom ká ro kért  való pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl  szóló 1963.
má jus 21-i Bé csi Egyez mény ben meg ha tá ro zott fo gal mak.

2. Cikk

Je len Egyez mény tár gya a ki égett fû tõ ele mek nek a Ma -
gyar Köz tár sa ság ból az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba tör té nõ
be szál lí tá sa ide ig le nes tech no ló gi ai tá ro lás, to váb bi fel -
dol go zás és a fel dol go zás fo lya ma tá ban ke let ke zõ hul la dé -
kok vég le ges el he lye zé se cél já ból.

3. Cikk

Mind két Fél vég re haj tá si szer vet je löl ki a je len Egyez -
mény tel je sí té sé re. Az orosz Fél ré szé rõl a ki je lölt vég re -
haj tá si szerv az Ál la mi Atom ener ge ti kai Egye sü lés „Ro -
sza tom” (ROSZATOM). A ma gyar Fél ré szé rõl a ki je lölt
vég re haj tá si szerv az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal.

A vég re haj tá si szer vek meg ne ve zé sé nek vagy a fel ada -
ta i nak vál to zá sá ról a Fe lek dip lo má ci ai csa tor ná kon ke -
resz tül ha la dék ta la nul ér te sí tik egy mást.

4. Cikk

(1) A Fe lek vég re haj tá si szer vei egy más sal vég re haj tá si
egyez mé nye ket köt het nek, amennyi ben azo kat szük sé ges -
nek tart ják a je len Egyez mény vég re haj tá sá hoz.

(2) Je len Egyez mény cél já nak meg valósításához szük -
sé ges költ sé ge ket és más fel té te le ket a Fe lek fel ha tal ma -
zott szer ve ze tei kö zöt ti szer zõ dé sek ben ha tá roz zák meg. A 
ki égett fû tõ ele mek nek a Ma gyar Köz tár sa ság ból az Orosz -
or szá gi Fö de rá ci ó ba tör té nõ be szál lí tá sa te kin te té ben a fel -
ha tal ma zott szer ve zet az orosz Fél ré szé rõl a „Fö de rá lis
Nuk le á ris és Su gár biz ton sá gi Köz pont” meg ne ve zé sû szö -
vet sé gi ál la mi vál la lat, a ma gyar fél ré szé rõl a Ma gyar
 Tudományos Aka dé mia Atom ener gia Ku ta tó in té zet.

14258 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/121. szám



A fel ha tal ma zott szer ve ze tek meg vál to zá sá ról a Fe lek
dip lo má ci ai csa tor ná kon ke resz tül ha la dék ta la nul ér te sí tik 
egy mást.

(3) Ab ban az eset ben, ha a vég re haj tá si egyez mé nyek és 
szer zõ dé sek elõ írásai el tér nek a je len Egyez mény elõ -
írásaitól, je len Egyez mény elõ írásait kell al kal maz ni.

5. Cikk

(1) A ki égett fû tõ ele mek nek az Orosz or szá gi Föderá -
cióban tör té nõ be fo ga dá sa az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó nak az
atom ener gia fel hasz ná lá sa és a kör nye zet vé de lem te rü le té re
vo nat ko zó jog sza bá lya i nak meg fele lõen  valósul meg.

(2) Az Orosz or szá gi Fö de rá ció te rü le té re be szál lí tott ki -
égett fû tõ ele mek az Orosz or szá gi Fö de rá ció ha tá rá nak át -
lé pé se kor az Orosz or szá gi Fö de rá ció tu laj do ná ba ke rül -
nek, at tól az idõ pont tól, ami kor a ki égett üzem anya got az
orosz üze mel te tõ a ma gyar üze mel te tõ tõl a meg fe le lõ bi -
zony lat ban rög zí tet ten át ve szi. Az üze mel te tõ ket a Fe lek
fel ha tal ma zott szer ve ze tei kö zöt ti kül ke res ke del mi szer -
zõ dés ben ha tá roz zák meg.

(3) A ki égett fû tõ ele mek fel dol go zá si fo lya ma tá nak
ered mé nye ként ke let ke zõ fel dol go zá si ter mé kek, köz tük a
vissza nyert urán, plu tó ni um és a ra dio ak tív hul la dé kok
nem ke rül nek vissza a Ma gyar Köz tár sa ság ba.

6. Cikk

A ku ta tó re ak tor ki égett fû tõ ele me i nek a Ma gyar Köz -
tár sa ság ból az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba  való szál lí tá sa -
kor be kö vet ke zõ nuk le á ris bal eset so rán ke let ke zett atom -
ká rért  való fe le lõs sé get az aláb bi ak vi se lik:

a ma gyar üze mel te tõ – a ki égett fû tõ ele mek nek a Ma -
gyar Köz tár sa ság ból az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba  való
szál lí tá sa so rán az orosz üze mel te tõ nek azon a he lyen tör -
té nõ át adás idõ pont já ig, ame lyet a Fe lek fel ha tal ma zott
szer ve ze tei kö zött kö tött kül ke res ke del mi szer zõ dés ben
ha tá roz nak meg;

az orosz üze mel te tõ – a ki égett fû tõ ele mek nek a Ma gyar 
Köz tár sa ság ból az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba  való szál lí tá -
sa so rán a ma gyar üze mel te tõ tõl azon a he lyen tör té nõ át -
vé tel idõ pont já tól, ame lyet a Fe lek fel ha tal ma zott szer ve -
ze tei kö zött kö tött kül ke res ke del mi szer zõ dés ben ha tá roz -
nak meg.

7. Cikk

(1) A ki égett fû tõ ele mek nek az Orosz or szá gi Föderá -
cióba  való be szál lí tá sa so rán a fi zi kai vé del met a Fe lek a
nuk le á ris anya gok fi zi kai vé del mé rõl  szóló 1979. ok tó ber
26-i Egyez mény sze rint biz to sít ják.

(2) A ki égett fû tõ ele mek nek az Orosz or szá gi Föderá -
cióba  való be szál lí tá sa so rán a fi zi kai vé de lem meg szer ve -
zé sé nek fe le lõs sé ge át ke rül a ma gyar Fél tõl az orosz Fél -
hez a Fe lek fel ha tal ma zott szer ve ze tei kö zöt ti kül ke res ke -
del mi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott he lyen, a ki égett fû tõ -
ele mek nek az orosz üze mel te tõ ál tal tör té nõ át vé te lé nek
idõ pont já ban.

(3) A szál lí tá si mû ve le tek re vo nat ko zó fel té te le ket
mind egyik Fél or szá gá ban, mely nek te rü le tén a szál lít -
mány a ki égett fû tõ ele mek kel át ha lad, az adott or szág elõ -
írásainak és nem zet kö zi kö te le zett sé ge i nek meg fele lõen
sza bá lyoz zák, be le ért ve a ma gyar Fél re vo nat ko zó an az
Eu ró pai Kö zös sé gek és az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös ség 
jog sza bá lya it.

8. Cikk

Az orosz fél egyet ért az aláb bi fel té te lek al kal ma zá sá val 
az Orosz or szá gi Fö de rá ció te rü le té re be szál lí tott ki égett
fû tõ ele mek re vo nat ko zó an:

a) a ki égett fû tõ ele mek fi zi kai vé del mé re, nyil ván tar tá sá -
ra és el len õr zé sé re vo nat ko zó in téz ke dé se ket a Nem zet kö zi
Atom ener gia Ügy nök ség nek „A nuk le á ris anya gok és nuk -
leáris lé te sít mé nyek fi zi kai vé del me” INFCIRC/225/Rev.4.
do ku men tu ma sze rint vagy e do ku men tum ké sõb bi, a Fe lek
ál tal el fo ga dott vál to za ta i nak meg fele lõen biz to sít ják,

b) je len Egyez mény nek meg fele lõen az Orosz or szá gi
Fö de rá ci ó ba be szál lí tott ki égett fû tõ ele me ket és az ab ból
ka pott bár mely nuk le á ris anya got nem hasz nál ják fel sem -
mi lyen faj tá jú nuk le á ris fegy ver hez, nuk le á ris rob ba nó
szer ke zet hez vagy sem mi lyen faj tá jú nuk le á ris fegy ver,
nuk le á ris rob ba nó szer ke zet kí sér le te i hez és ki fej lesz té sé -
hez, vagy bár mely más ka to nai cél ra.

9. Cikk

Je len Egyez mény ke re té ben el vég zett mun ká la tok és
szol gál ta tá sok so rán lét re jött vagy át adott szel le mi tu laj -
don jogi vé del mé vel és a jo gok el osz tá sá val kap cso la tos
kér dé se ket a Fe lek fel ha tal ma zott szer ve ze tei kö zött a Fe -
lek ál la mai jog sza bá lya i nak meg fele lõen meg kö tött szer -
zõ dé sek fel té te le i nek meg fele lõen sza bá lyoz zák.

10. Cikk

(1) Je len Egyez mény alap ján az Orosz or szá gi Fö de rá ció 
ré szé rõl ál lam ti tok nak mi nõ sü lõ in for má ci ók át adá sa nem
 valósul meg. A meg fe le lõ jel zés sel el lá tott in for má ci ó nak
a ma gyar Fél tõl  való át vé te le ese tén az orosz Fél ezt az in -
for má ci ót kor lá to zott ter jesz té sû szol gá la ti in for má ci ó -
ként ke ze li.
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(2) A je len Egyez mény sze rint át adott vagy a je len
Egyez mény vég re haj tá sá nak ered mé nye ként ke let ke zõ és
a Fél ál tal bi zal mas nak te kin tett in for má ci ót pon to san meg 
kell ha tá roz ni, és en nek meg fe le lõ je lö lés sel kell el lát ni, és 
a Fe lek ál la mai jog sza bá lya i nak meg fele lõen kell vé de ni.

(3) A je len Egyez mény alap ján át adott in for má ció csak
je len Egyez mény nek meg fele lõen hasz nál ha tó fel.

11. Cikk

A je len Egyez mény ér tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá -
val kap cso la tos bár mi lyen vi tás kér dést a Fe lek konzul -
tációk út ján old ják meg.

12. Cikk

(1) Je len Egyez mény az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba, ami kor a Fe lek írás ban ér te sí tik egy mást an -
nak ha tály ba lép te tés hez szük sé ges bel sõ jogi kö te le zett sé -
gek tel je sí té sé rõl. Az egyez ményt tíz éves idõ szak ra kö tik.

(2) A Fe lek egyet ér té sé vel a je len Egyez mény mó do sít -
ha tó.

(3) A ki égett fû tõ ele mek nek a je len Egyez mény ha tá -
lyá nak meg szû né se nap ján meg kez dett, de be nem fe je zett
szál lí tá sát az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba foly tat ni kell a
szál lí tás be fe je zé sé ig a je len Egyez mény elõ írásainak
meg fele lõen.

Ké szült Moszk vá ban, 2008. jú li us 22-én, két pél dány -
ban, mind ket tõ orosz és ma gyar nyel ven, mind két szö veg
egy for mán hi te les.

Az Orosz or szá gi Fö de rá ció A Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya ré szé rõl Kor má nya ré szé rõl”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a az egyez mény 12. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az egyez mény, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter gon -
dos ko dik.

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

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

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
és a pénzügyminiszter

14/2008. (VIII. 19.) NFGM–PM
együttes rendelete

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

és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának általános eljárási szabályairól  szóló

16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet
módosításáról

A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból
és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 21.  § (3) be kez -
dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a nem ze ti
fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § h) pont já ban
és a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö rünk ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
del jük el:

1.  §

(1) A 2007–2013 idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis
Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko -
hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak
ál ta lá nos el já rá si sza bá lya i ról  szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[A pro jekt ki vá lasz tás, il let ve -jó vá ha gyás ha tár ide je a
tá mo ga tás ról vagy el uta sí tás ról ho zott dön tés rõl tör té nõ
ér te sí té sig – ide nem szá mít va az eset le ges hi ány pót lás
ide jét –]

„d)  kis tér sé gi prog ram ban meg ha tá ro zott pro jek tek
ese té ben a pro jekt ja vas lat rész le tes ki dol go zá sát köve -
tõen, a pro jek tek ki vá lasz tá sa so rán a pro jekt ja vas lat be ér -
ke zé sé tõl szá mí tott 75 nap.”

(2) A R. 3.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(7) Ha e ren de let el té rõ en nem ren del ke zik, ki emelt
pro jekt, kis tér sé gi prog ram ban meg ha tá ro zott pro jekt és
egy for du lós pá lyá zat ese tén a 4–10.  §-t nem kell alkal -
mazni.”
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2.  §

A R. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § (1) Amennyi ben a fel hí vás ban nem zár ták ki,

pro jekt ja vas la tot a pro jekt meg valósítására lét re ho zott
kon zor ci um (a továb biak ban: kon zor ci um) is be nyújt hat.

(2) A kon zor ci um az erre irá nyu ló, a fel hí vás ré sze ként
köz zé tett meg ál la po dás-ter ve zet ben fog lalt ren del ke zé se -
ket is tar tal ma zó meg ál la po dás sal (a továb biak ban: kon -
zor ci u mi együtt mû kö dé si meg ál la po dás) jön lét re.

(3) A kon zor ci um lét re ho zá sá ra irá nyu ló kon zor ci u mi
együtt mû kö dé si meg ál la po dás sal pro jekt ja vas lat be nyúj -
tá sá ra jo go sult le het sé ges pro jekt gaz dák arra vál lal nak kö -
te le zett sé get, hogy a pro jek tet a pro jekt adat lap ban meg ha -
tá ro zott mó don kö zö sen meg valósítják.

(4) Kon zor ci um tag ja csak olyan szer ve zet le het, amely
a fel hí vás ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe lel.

(5) A kon zor ci u mot az NFÜ-vel és a köz re mû kö dõ szer -
ve zet tel szem ben a kon zor ci u mi együtt mû kö dé si meg ál la -
po dás ban ki je lölt tag kép vi se li.”

3.  §

(1) A R. 5.  § (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A fel hí vást az NFÜ ha la dék ta la nul el he lye zi sa ját
hon lap ján. Az NFÜ a kor mány za ti in ter ne tes por tá lon biz -
to sít ja a pá lyá zat ke re sõ mû kö dé sét. Az NFÜ a köz zé té tel -
rõl tá jé koz tat ja a 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 2.  §
(1) be kez dés k) pont ja sze rin ti mi nisz tert (a továb biak ban:
mi nisz ter) és a köz re mû kö dõ szer ve ze tet.

(2) Ha a le het sé ges pro jekt gaz dák köre is mert, és szá -
muk leg fel jebb 100, a köz re mû kö dõ szer ve zet köz vet le nül 
meg kül di a fel hí vást a le het sé ges pro jekt gaz dák nak.”

(2) A R. 5.  § (7)–(8) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(7) Amennyi ben az ope ra tív prog ram, az ak ció terv
vagy jog sza bály mó do sí tá sa  miatt, vagy egyéb ok ból szük -
sé ges sé vá lik a fel hí vás mó do sí tá sa, az NFÜ ha la dék ta la -
nul mó do sít ja a fel hí vást a hon lap ján, ahol er rõl – a mó do -
sí tá sok ki eme lé sé vel – köz le ményt is meg je len tet. Er rõl a
tény rõl az NFÜ vagy a fel adat de le gá lá sa ese tén a köz re -
mû kö dõ szer ve zet a mó do sí tás nak az NFÜ hon lap ján  való
meg je le né sé vel azo nos na pon

a) ér te sí ti a nem ze ti hír ügy nök sé get,
b) tá jé koz tat ja – re gi o ná lis prog ram ki vé te lé vel – a te -

rü le ti leg érin tett re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök sé ge ket,
c) saj tó köz le ményt ad ki, ame lyet meg küld leg alább tíz 

or szá gos saj tó or gá num, il let ve re gi o ná lis prog ram ese té -
ben a ré gi ó hoz tar to zó me gyén ként leg alább há rom-há rom 
me gyei saj tó or gá num szá má ra.

(8) Fo lya ma tos el bí rá lás ese té ben amennyi ben a tá mo -
ga tás ra ren del ke zés re álló kö te le zett ség vál la lá si ke ret ki -
me rül, vagy an nak ki me rü lé se elõ re je lez he tõ, az NFÜ a
be nyúj tá si ha tár idõ elõtt a be nyúj tás le he tõ sé gét fel füg -

gesz ti, és az er rõl  szóló tá jé koz ta tást az NFÜ hon lap ján
köz zé te szi. A fel füg gesz tés dá tu ma – a jog sza bá lyok be -
tar tá sát, il let ve a tá mo ga tá si konst ruk ció cél ja it ve szé lyez -
te tõ ese tek tõl el te kint ve – leg ko ráb ban a köz zé té telt kö ve -
tõ 3. nap le het. A köz re mû kö dõ szer ve zet ér té ke li a fel füg -
gesz tés dá tu ma elõtt be ér ke zett pro jekt ja vas la to kat. A be -
nyúj tá si le he tõ ség a fel hí vás nak az NFÜ hon lap ján  való
köz zé té te lé tõl szá mí tott 30. nap elõtt nem füg geszt he tõ
fel.”

4.  §

A R. 6.  § (4)–(7) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet – a tar tal mi ér té ke lé si
kri té ri u mok vizs gá la tát ki vé ve – meg vizs gál ja, hogy a pro -
jekt ja vas lat meg fe lel-e a fel hí vás ban meg ha tá ro zott aláb bi 
be fo ga dá si kri té ri u mok nak:

a) a pá lyá za tot a pá lyá za ti út mu ta tó ban meg ha tá ro zott
pél dány szám ban nyúj tot ták be,

b) a pá lyá za ti út mu ta tó elõ írása ese tén a hi vat ko zott ki -
töl tõ prog ram mal ké szí tett pro jekt adat lap az elekt ro ni kus
for má ban be nyúj tás ra ke rült,

c) a pá lyá zat a be nyúj tá si ha tár idõn be lül ke rült be nyúj -
tás ra,

d) az igé nyelt tá mo ga tás össze ge nem ha lad ja meg a
ma xi má li san igé nyel he tõ tá mo ga tá si össze get, és el éri a
mi ni má li san igé nyel he tõ tá mo ga tást, és az igé nyelt tá mo -
ga tá si arány nem ha lad ja meg a ki írás ban meg je lölt ma xi -
má lis tá mo ga tá si in ten zi tást,

e) a pa pír ala pon be nyúj tott pro jekt adat lap az arra jo go -
sult ál tal, a meg fe le lõ mó don alá írás ra ke rült,

f) a pro jektgaz da a tá mo ga tás ra  való jo go sult sá gát az
út mu ta tó ban elõ írt mó don iga zol ta.

(5) Ha a pro jekt ja vas lat a (4) be kez dés a)–e) pont já ban
meg ha tá ro zott kri té ri u mok nak nem fe lel meg, a köz re mû -
kö dõ szer ve zet a pro jekt gaz da egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel -
lett, az in do kok meg je lö lé sé vel, a pro jekt ja vas lat be ér ke -
zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül hi ány pót lá si fel hí vás nél -
kül el uta sít ja a pro jektja vas la tot.

(6) Ha a tá mo ga tás ra  való jo go sult sá got alá tá masz tó, a
(4) be kez dés f) pont já ban elõ írt do ku men tu mok nem, hi á -
nyo san vagy hi bá san ke rül tek be nyúj tás ra, a köz re mû kö dõ 
szer ve zet a be nyúj tá si ha tár idõ tõl – fo lya ma tos el bí rá lás -
nál a pro jekt ja vas lat be ér ke zé sé tõl – szá mí tott 15 na pon
be lül 15 na pos ha tár idõ tû zé sé vel, az összes hi ány, il let ve
hiba egy ide jû meg je lö lé sé vel hi ány pót lás ra hív ja fel a pro -
jektgaz dát.

(7) Ha a hi ány pót lást a meg adott ha tár idõn be lül a pro -
jekt gaz da nem tel je sí ti tel jes kö rû en, az a pro jekt ja vas lat
el uta sí tá sát ered mé nye zi, ez eset ben iga zo lás nak nincs
 helye.

(8) A köz re mû kö dõ szer ve zet az (5) és a (7) be kez dés
alap ján ho zott el uta sí tó dön té sé rõl az in do kok rész le tes
meg je lö lé sé vel 2 mun ka na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja a
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pro jekt gaz dát. A tá jé koz ta tás ban ki kell tér ni a pa nasz be -
nyúj tá sá nak le he tõ sé gé re és mód já ra is. Ha a pro jekt ja vas -
lat a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott hi á nyok nak, hi bák -
nak az ott meg ha tá ro zott mó don és ha tár idõ ben tör té nõ
pót lá sát, il let ve ja ví tá sát köve tõen – a tar tal mi ér té ke lé si
kri té ri u mok vizs gá la tát ide nem ért ve – meg fe lel a fel hí -
vás ban meg ha tá ro zott pro jekt ki vá lasz tá si kri té ri u mok nak, 
a köz re mû kö dõ szer ve zet azt be fo gad ja, és tar tal mi ér té ke -
lés re bo csát ja. A be fo ga dás ról a köz re mû kö dõ szer ve zet a
be nyúj tá si ha tár idõ tõl – fo lya ma tos el bí rá lás nál a pro jekt -
ja vas lat be ér ke zé sé tõl, hi ány pót lás ese tén a hi ány pót lás
be ér ke zé sé tõl – szá mí tott 15 na pon be lül írás ban tá jé koz -
tat ja a pro jekt gaz dát (be fo ga dó nyi lat ko zat).”

5.  §

(1) A R. 7.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az NFÜ, il let ve a köz re mû kö dõ szer ve zet biz to sít -
ja, hogy az ér té ke lést olyan sze mély vé gez ze, aki:”

(2) A R. 7.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(7) Az ér té ke lés so rán az ér té ke lõ min den elõ ze tes pro -
jekt ja vas lat ról – az adott tá mo ga tá si konst ruk ci ó ra meg ha -
tá ro zott – ér té ke lõ la pot tölt ki.”

(3) A R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül ki:

„(12) Amennyi ben a pá lyá zó pá lyá za tá ban  valótlan ada -
tot kö zölt, il let ve  valótlan tar tal mú nyi lat ko za tot tesz – a
min den két sé get ki zá ró ad mi niszt rá ci ós hi bák kivételé -
vel – a pro jekt ja vas lat nem tá mo gat ha tó.”

6.  §

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

„(2) A bí rá ló bi zott ság el nö két az NFÜ – vagy az NFÜ
fel ké ré se ese tén a köz re mû kö dõ szer ve zet –, tit ká rát a köz -
re mû kö dõ szer ve zet je lö li. Az el nök fel ügye li az el já rás át -
lát ha tó sá gát és pár tat lan sá gát, az el já rá si sza bá lyok be tar -
tá sát. Ta got je löl het a köz re mû kö dõ szer ve zet, a mi nisz ter
és az NFÜ, re gi o ná lis prog ram ese té ben a re gi o ná lis fej -
lesz té si ta nács (a továb biak ban: RFT); to váb bá az NFÜ
biz to sít ja nem-kor mány za ti szak mai szer ve zet ál tal de le -
gált egy tag rész vé te lét. Az RFT ál tal de le gált tag az RFT
ál lás pont ját kép vi se li. A ta gok szá ma – az el nök kel együtt
– leg fel jebb 7 fõ. Meg fi gye lõt je löl het a köz re mû kö dõ
szer ve zet, a mi nisz ter és az NFÜ, re gi o ná lis prog ram ese -
té ben az RFT. A meg fi gye lõk szá ma leg fel jebb 6 fõ, az zal,
hogy az NFÜ min den eset ben leg alább 2 fõ meg fi gye lõt je -
löl het.”

(2) A R. 8.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A bí rá ló bi zott ság el nö ke és tag jai leg ké sõbb a bí rá -
ló bi zott ság elsõ ülé sén be nyújt ják a va gyonnyi lat ko za tuk
le adá sá ról az NFÜ ál tal ki ál lí tott át vé te li el is mer vény má -
so la tát a bí rá ló bi zott ság tit ká ra ré szé re. A bí rá ló bi zott ság
tag ja i val és a meg fi gye lõk kel szem ben az NFÜ írás ban, in -
dok lás sal el lá tott ki fo gás sal él het a (2) be kez dés sze rin ti
je lö lõ szer ve zet nél. A je lö lõ szer ve zet kö te les írás ban
meg in do kol ni, ha a ki fo gás alap ján nem je löl má sik sze -
mélyt.”

(3) A R. 8.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) A bí rá ló bi zott ság az ér té ke lõ lap ban fog lalt ja vas -
lat alap ján dön té si ja vas la tot tesz

a) a pro jekt ja vas lat tá mo ga tá sá ra,
b) a 7.  § (10) be kez dé se sze rint csök ken tett össz költ -

ség gel tör té nõ tá mo ga tá sá ra és/vagy a 7.  § (11) be kez dé se
sze rint fel té te lek kel tör té nõ tá mo ga tá sá ra, vagy

c) a pro jektja vas lat el uta sí tá sá ra.”

(4) A R. 8.  §-a a kö vet ke zõ új (7) és (8) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg az ere de ti (7)–(11) be kez dés szá -
mo zá sa (9)–(13) be kez dés re vál to zik:

„(7) A bí rá ló bi zott ság a leg ma ga sabb össz pont szá mot
ka pott pro jekt ja vas la tok tá mo ga tá sá ra – fo lya ma tos el bí -
rá lás ese tén amíg a tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló for rás
ele gen dõ, min den be ér ke zett és az elõ re meg ha tá ro zott mi -
ni má lis pont szá mot el érõ pro jekt ja vas lat tá mo ga tá sá ra –
tesz ja vas la tot. A for rás hi ány  miatt nem tá mo gat ha tó, de a
mi ni má lis pont szá mot meg ka pott pro jekt ja vas la tok ból tar -
ta lék lis ta ké pez he tõ, és for rás ren del ke zés re ál lá sa ese tén
az NFÜ új bí rá ló bi zott ság össze hí vá sa nél kül a tar ta lék lis -
tán sze rep lõ pro jekt gaz dá kat – sor tar tás mel lett – tá mo ga -
tás ban ré sze sít he ti.

(8) A bí rá ló bi zott ság a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá -
ro zott pro jekt ki vá lasz tá si szem pon tok alap ján új ra ér té kel -
he ti a pá lyá za tot, és az ér té ke lõ ja vas la tá tól – rész le tes,
írás ban rög zí tett in dok lás alap ján – el té rõ dön té si ja vas la -
tot te het, ha az új össz pont szám az ér té ke lõ ja vas la tá tól el -
té rõ dön té si ja vas la tot in do kol. Ha a bí rá ló bi zott ság nem
ren del ke zik a ja vas lat té tel hez szük sé ges in for má ci ók kal,
vagy nem ért egyet az ér té ke lõ, il let ve ér té ke lõk ja vas la tá -
val, tisz tá zó kér dés fel té te lét, il let ve hely szí ni szem lét kér -
het a köz re mû kö dõ szer ve zet tõl, il let ve ha az ér té ke lés és a 
bí rá ló bi zott ság ál tal vég zett új ra ér té ke lés össz pont szá ma
kö zött az ad ha tó ma xi má lis össz pont szám 20 szá za lé ká nál
na gyobb az el té rés, a bí rá ló bi zott ság írás ban rög zí tett in -
dok lás alap ján leg fel jebb egy szer el ren de li a pro jekt ja vas -
lat so ron kí vü li új bó li ér té ke lé sét, mely nek so rán a 7.  §
(2)–(3), (7)–(8), va la mint (10)–(12) be kez dé se it al kal maz -
ni kell.”

7.  §

A R. 9.  § (1) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:
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„Ha a pro jekt ja vas lat ja va solt tá mo ga tá sa meg ha lad ja
az 1 mil li árd fo rin tot, a köz re mû kö dõ szer ve zet a be fo ga dó 
nyi lat ko zat meg kül dé se kor a tel jes pro jekt ja vas la tot meg -
kül di – ha a pro jekt gaz da ne vé ben nem a mi nisz ter nyúj tot -
ta be a pro jekt ja vas la tot – a mi nisz ter nek, va la mint az érin -
tett RFT-nek.”

8.  §

A R. 9/A.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9/A.  § Re gi o ná lis, va la mint ága za ti prog ra mok adott
tá mo ga tá si konst ruk ci ói ese té ben – ha az ak ció terv vagy a
fel hí vás ban az NFÜ elõ ír ta – ha a pro jekt ja vas lat ja va solt
tá mo ga tá sa nem ha lad ja meg az 1 mil li árd fo rin tot, és a
pro jekt ja vas lat az ér té ke lés so rán a fel hí vás ban meg ha tá -
ro zott pont szá mot el éri, vagy at tól leg fel jebb 5 pont tal ma -
rad el, a köz re mû kö dõ szer ve zet a pro jekt ja vas lat ról ké szí -
tett össze fog la lót meg kül di az érin tett RFT-nek. Az RFT a
tá mo ga tá si konst ruk ció ki vá lasz tá si szem pont ja i nak meg -
fe le lõ in dok lás sal 20 na pon be lül nyi lat ko zik, hogy a pro -
jekt ja vas lat meg valósulása a ré gió szem pont já ból ki e mel -
ke dõ en je len tõs, je len tõs vagy nem je len tõs. Az NFÜ az
adott konst ruk ció ki vá lasz tá si kri té ri um rend sze ré nek ki -
ala kí tá sa so rán a ho ri zon tá lis szem pont rend szer fe je zet ben 
ma xi mum 5 pon tos kri té ri um rend szert fo gal maz meg a re -
gi o ná lis je len tõ ség ér vé nye sí té se ér de ké ben. Ha a pro jekt -
ja vas lat meg valósulása a ré gió szem pont já ból ki e mel ke -
dõ en je len tõs, ak kor az RFT 5 pont ra ér té ke li a re gi o ná lis
je len tõ sé get, ha je len tõs 3, ha nem je len tõs 0 pont az ér té -
ke lés ered mé nye. A köz re mû kö dõ szer ve zet a füg get len
ér té ke lõk – az adott konst ruk ció ki vá lasz tá si kri té ri um -
rend sze re alap ján meg ál la pí tott – át lag pont szá ma és az
RFT ál tal adott pont szám figye lembe véte lével ál la pít ja
meg a pro jekt ja vas lat vég le ges át lag pont szá mát, me lyet a
bí rá ló bi zott ság elé ter jeszt. Ha az RFT 20 na pon be lül nem 
nyi lat ko zik, vé le mé nyét a köz re mû kö dõ szer ve zet fi gyel -
men kí vül hagy ja.”

9.  §

(1) A R. 10.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A dön tés rõl a köz re mû kö dõ szer ve zet a dön tés
meg ho za ta lá tól szá mí tott 3 mun ka na pon be lül írás ban tá -
jé koz tat ja a pro jekt gaz dát. Csök ken tett össz költ sé gû tá -
mo ga tás vagy el uta sí tás ese tén a köz re mû kö dõ szer ve zet
rész le tes in do ko lást ad, el uta sí tás ese tén a pa nasz be nyúj -
tá sá nak le he tõ sé gé rõl és mód já ról tá jé koz tat ja a pro jekt -
gaz dát. Fel té te les tá mo ga tás ese tén a köz re mû kö dõ szer -
ve zet meg ha tá roz za a 7.  § (8) be kez dés d) pont ja sze rin ti
fel té te le ket.”

(2) A R. 10.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A dön tés rõl  szóló tá jé koz ta tás tar tal maz za a pro -
jekt ja vas lat ra vo nat ko zó an az em lé kez te tõ ben fog lal ta kat.
A dön tés rõl  szóló tá jé koz ta tást köve tõen a pro jekt gaz da
jo go sult a pro jekt ja vas lat ra vo nat ko zó an az ér té ke lõ lap -
ban fog lal ta kat meg is mer ni.”

(3) A R. 10.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A köz re mû kö dõ szer ve zet a rész le tes ki dol go zás ra
ja va solt pro jek tek lis tá ját – a tá mo ga tá si konst ruk ció cí -
mét, a pro jekt gaz da ne vét, a pro jekt tár gyát, a pro jekt meg -
valósulásának hely szí nét, a le het sé ges tá mo ga tás össze gét
és ará nyát, a dön tés idõ pont ját (év, hó nap), a pro jekt ja vas -
lat össz pont szá mát – a dön tést kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül 
köz zé té tel cél já ból meg kül di az NFÜ-nek.”

10.  §

Az R. 10/B.  § (2) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ki emelt pro jekt bí rá ló bi zott ság el nö két és tit ká -
rát az NFÜ je lö li ki. Ta got je löl het a mi nisz ter – re gi o ná lis
prog ram ese tén a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz -
ter is –, az RFT, az NFÜ, to váb bá az NFÜ biz to sít ja
nem-kor mány za ti szak mai szer ve zet ál tal de le gált egy tag
rész vé te lét. A bí rá ló bi zott ság tag ja i val szem ben az NFÜ
írás ban, in dok lás sal el lá tott ki fo gás sal él het a je lö lõ szer -
ve zet nél. A je lö lõ szer ve zet kö te les írás ban meg in do kol ni,
amennyi ben a ki fo gás alap ján nem je löl má sik sze mélyt. A 
ki emelt pro jekt bí rá ló bi zott ság sza va za ti jog gal ren del ke -
zõ tag ja i nak szá ma – az el nök kel együtt – leg fel jebb 7 fõ.”

11.  §

(1) A R. 11.  § (1) be kez dé se, va la mint az azt meg elõ zõ
al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„Részletes projektjavaslatok kiválasztása – kiemelt
projekt, kistérségi programban meghatározott projekt,

egyfordulós pályázat esetén, kétfordulós pályázat
második fordulójában

11.  § (1) Az NFÜ fel hí vás ban tá jé koz tat ja az ak ció terv -
ben, il let ve a kis tér sé gi prog ram ban meg ha tá ro zott, il let ve
két for du lós pá lyá zat ese té ben a 4–10.  §, va la mint a 3.  §
(9) be kez dé se sze rint ki vá lasz tott le het sé ges pro jekt gaz dá -
kat a tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le i rõl a 4.  § (2)–(4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don.”

(2) A R. 11.  § (2) be kez dés e) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[1 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás sal meg -
valósítandó be ru há zás ese tén a pro jekt adat lap hoz csa tol -
ni kell]
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„e) köz mû be ru há zá sok ese tén ha a pro jekt ked vez mé -
nye zett je egy nél több ön kor mány zat, a pro jekt meg -
valósítására lét re ho zott, a he lyi ön kor mány za tok tár su lá -
sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör -
vény 16.  §-a sze rin ti jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su -
lás, vagy a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény sze rint meg ala -
kult több cé lú kis tér sé gi tár su lás meg ál la po dá sát;”

(3) A R. 11.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Ki emelt pro jekt, kis tér sé gi prog ram ban meg ha tá ro -
zott pro jekt, va la mint két for du lós pá lyá zat má so dik for du -
ló ja ese té ben a köz re mû kö dõ szer ve zet biz to sít ja a pro -
jekt gaz dák szá má ra a sze mé lyes kon zul tá ció le he tõ sé gét.
Ki emelt pro jekt, kis tér sé gi prog ram ban meg ha tá ro zott
pro jekt, va la mint két for du lós pá lyá zat má so dik for du ló ja
ese té ben az 5.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt kor lá to zást nem
kell al kal maz ni.”

12.  §

A R. 12.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet el vég zi a pro jekt ja vas lat
be fo ga dá si kri té ri u mok sze rin ti el len õr zé sét a 6.  §
(3)–(8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don. Ki emelt pro -
jekt, kis tér sé gi prog ram ban meg ha tá ro zott pro jekt, va la -
mint két for du lós pá lyá zat má so dik for du ló ja ese té ben a
köz re mû kö dõ szer ve zet a hi ány pót lás ra 15 nap nál
hosszabb ha tár idõt is meg ál la pít hat. Ha a hi ány pót lás ra a
ha tár idõ le tel té tõl szá mí tott 15 na pon be lül sem ke rül sor,
ez a pro jekt ja vas lat el uta sí tá sát ered mé nye zi.”

13.  §

A R. 13.  § (1)–(3) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet el vég zi a pro jekt ja vas lat
tar tal mi ér té ke lé sét a 7.  § (1)–(11) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott mó don. Ki emelt pro jekt, kis tér sé gi prog ram ban
meg ha tá ro zott pro jekt ese tén, va la mint két for du lós pá lyá -
zat má so dik for du ló já ban – a fel hí vás el té rõ ren del ke zé se
hi á nyá ban – a pro jekt ja vas la tot nem kell pon toz ni; az ér té -
ke lõ ja vas la tot te het – a 7.  § (8) be kez dés c) pont já ban
meg ha tá ro zot ta kon túl – a pro jekt ja vas lat meg ha tá ro zott
szem pon tok sze rin ti és meg ha tá ro zott ha tár idõn be lü li át -
dol go zá sá ra is. Ha a pro jekt ki vá lasz tá si szem pon tok nem
igé nyel nek mér le ge lést (nor ma tív jel le gû tá mo ga tás), a
pro jekt ja vas la to kat nem kell pon toz ni, a 7.  § (8) be kez dé se 
sze rin ti ér té ke lõ lap csak a pro jekt ki vá lasz tá si szem pon -
tok nak  való meg fe le lõ sé get tar tal maz za. Az ér té ke lõ a tá -
mo ga tá si ke ret ki me rü lé sé nek az 5.  § (8) be kez dé se sze rint 
meg ál la pí tott idõ pont ját köve tõen be nyúj tott pro jekt ja vas -
lat el uta sí tá sá ra tesz ja vas la tot.

(2) A (3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak, kis tér sé gi
prog ram ban meg ha tá ro zott pro jekt, va la mint a tech ni kai

se gít ség nyúj tá si pro jek tek ki vé te lé vel az NFÜ bí rá ló bi -
zott sá got ál lít fel és mû köd tet a 8.  §-ban meg ha tá ro zott
mó don. Ha az adott ülé sen el bí rált pro jekt ja vas la tok szá -
ma meg ha lad ja az 50-et, a 8.  § (11)–(12) be kez dé sé ben
fog lalt ha tár idõt az NFÜ 8 nap pal meg hosszab bít hat ja.

(3) Egy for du lós pá lyá zat ese tén, ha az egyes pro jek tek
tá mo ga tá si igé nye nem ha lad ja meg az 50 mil lió fo rin tot
– vagy az NFÜ ál tal en nél ala cso nyab ban meg ha tá ro zott
ér té ket –, és a pro jekt-ki vá lasz tá si szem pon tok mér le ge lést 
igé nyel nek (nem nor ma tív jel le gû tá mo ga tás), az NFÜ
egy sze rû sí tett bí rá ló bi zott sá got ál lít fel és mû köd tet a 8.  §
(1) és (3)–(13) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don. Az
egy sze rû sí tett bí rá ló bi zott ság el nö két az NFÜ – vagy az
NFÜ fel ké ré se ese tén a köz re mû kö dõ szer ve zet –, tit ká rát
a köz re mû kö dõ szer ve zet je lö li. Az el nök fel ügye li az el já -
rás át lát ha tó sá gát és pár tat lan sá gát, az el já rá si sza bá lyok
be tar tá sát. Ta got je löl het a köz re mû kö dõ szer ve zet és az
NFÜ, to váb bá az NFÜ biz to sít ja nem-kor mány za ti szak -
mai szer ve zet ál tal de le gált egy tag rész vé te lét. A ta gok
szá ma 3 fõ. Meg fi gye lõt je löl het az NFÜ, és ha a köz re mû -
kö dõ szer ve zet fe lett a tu laj do no si és irá nyí tá si jo go kat
nem a mi nisz ter gya ko rol ja, meg fi gye lõt je löl het az ága za -
tért fe le lõs mi nisz ter. Ha az adott ülé sen el bí rált pro jekt ja -
vas la tok szá ma meg ha lad ja az 50-et, a 8.  § (11)–(12) be -
kez dé sé ben fog lalt ha tár idõt az NFÜ 8 nap pal meg -
hosszab bít hat ja.”

14.  §

A R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14.  § (1) Tá mo ga tás meg íté lé se ese tén, ha a szer zõ dés
meg kö té sé re a 15.  § (4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha tár idõn be lül a ked vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok -
ból nem ke rült sor, a köz re mû kö dõ szer ve zet a ha tár idõt
egy al ka lom mal hi va tal ból vagy a ked vez mé nye zett ké rel -
mé re leg fel jebb 45 nap pal, kü lö nös mél tány lást ér dem lõ
eset ben a ked vez mé nye zett ké rel mé re leg fel jebb 90 nap -
pal meg hosszab bít hat ja. Ha a ked vez mé nye zett kü lö nös
mél tány lást ér dem lõ eset re hi vat ko zik, a ké rel mé ben be
kell mu tat ni az azt alá tá masz tó kö rül mé nye ket.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet a tá mo ga tás ban ré sze sí -
tett pro jek tek lis tá ját – a tá mo ga tá si konst ruk ció cí mét, a
pro jekt gaz da ne vét, a pro jekt tár gyát, a pro jekt meg -
valósulásának hely szí nét, a tá mo ga tás össze gét és ará nyát,
a dön tés idõ pont ját (év, hó nap), a pro jekt ja vas lat össz -
pont szá mát – a dön tést kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül rög zí ti
az EMIR-ben.”

15.  §

(1) A R. 15.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Nagy pro jekt és köz ve tett tá mo ga tás ese tén a tá mo -
ga tá si szer zõ dést az NFÜ el len jegy zi.”
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(2) A R. 15.  § (2) be kez dés a)–b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le,
hogy a ked vez mé nye zett meg kül di a köz re mû kö dõ szer ve -
zet nek]

„a) a ked vez mé nye zett ne vé ben alá írás ra jo go sult alá -
író sze mély(ek) – bank vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett –
alá írás min tá ját (költ ség ve té si szerv, ön kor mány zat, egy -
ház, fel sõ ok ta tá si in téz mény, köz ala pít vány, 100%-os ál -
la mi tu laj don ban lévõ gaz da sá gi tár sa ság ki vé te lé vel);

b) ala pí tó (lé te sí tõ) ok ira tot, il let ve a kü lön jog sza bály
sze rin ti nyil ván tar tást iga zo ló ok ira tot (költ ség ve té si
szerv, ön kor mány zat, egy ház, fel sõ ok ta tá si in téz mény,
köz ala pít vány, 100%-os ál la mi tu laj don ban lévõ gazda -
sági tár sa ság ki vé te lé vel);”

16.  §

(1) A R. 16.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Nagy pro jekt ese té ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg -
kö té sét köve tõen az NFÜ jó vá ha gyás cél já ból meg kül di az 
Eu ró pai Bi zott ság nak a tá mo ga tá si ké rel met. Ki vé te les
eset ben az NFÜ a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét meg -
elõ zõ en is meg küld he ti az Eu ró pai Bi zott ság nak a tá mo ga -
tá si ké rel met; ez eset ben amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ -
dés meg kö té sé re a tá mo ga tá si ké re lem meg kül dé sét kö ve -
tõ 60 na pon be lül nem ke rül sor, az NFÜ kez de mé nye zi az
Eu ró pai Bi zott ság nál a jó vá ha gyás fo lya ma tá nak fel füg -
gesz té sét.”

(2) A R. 16.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az NFÜ tá jé koz tat ja a köz re mû kö dõ szer ve ze tet,
az ága za ti irá nyí tá sért fe le lõs mi nisz tert, a ked vez mé nye -
zet tet és az iga zo ló ha tó sá got a tá mo ga tá si ké re lem Eu ró -
pai Bi zott ság ál tal tör té nõ be fo ga dá sá ról, va la mint jó vá ha -
gyá sá ról vagy el uta sí tá sá ról.”

17.  §

A R. 17.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A ked vez mé nye zett tá jé koz tat ja a köz re mû kö dõ
szer ve ze tet, ha a szer zõ dés ha tá lyá nak idõ tar ta ma alatt a
szer zõ dés ben fog lalt azo no sí tó ada tai, ille tõ leg a szer zõ -
dés tel je sí té sé vel össze füg gõ ada tai (pl. kap cso lat tar tó
ada tai, bank szám la szám) meg vál toz nak, leg ké sõbb a vál -
to zást kö ve tõ 8 na pon be lül.”

18.  §

(1) A R. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20.  § (1) A pro jek tet érin tõ va la mennyi köz be szer zé si

el já rás le foly ta tá sá ért – a köz pon to sí tott köz be szer zés ki -

vé te lé vel –, a köz be szer zé si el já rás ra vo nat ko zó va la -
mennyi jog sza bály el ve i nek és ren del ke zé se i nek be tar tá -
sá ért és en nek do ku men tá lá sá ért a tá mo ga tó felé a pro jekt -
gaz da fe le lõs. Ha a pro jekt gaz da és a pro jekt vég re haj tá sá -
ban részt vevõ, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ne ve zett
– el szá mol ha tó költ ség alap já ul szol gá ló szám la be nyúj tá -
sá ra jo go sult – aján lat ké rõ szer ve zet sze mé lye el vá lik egy -
más tól, úgy az NFÜ, il let ve a köz re mû kö dõ szer ve zet eb -
ben az eset ben is jo go sult az aján lat ké rõ köz be szer zé si el -
já rá sa tel jes fo lya ma tá ban el len õr zést vé gez ni, me lyet az
aján lat ké rõ kö te les tûr ni.

(2) A pro jekt gaz da a tá mo ga tá si dön tés rõl  szóló ér te sí -
tés kéz hez vé te lét köve tõen, ki emelt és két for du lós pro jek -
tek ese té ben a rész le tes pro jekt ja vas lat be nyúj tá sát köve -
tõen je len fe je zet ren del ke zé sei sze rint kö te les el jár ni. Ha
a pro jekt gaz da a 20–22/B.  §-ban fog lalt kö te le zett sé ge it
nem, vagy nem meg fele lõen tel je sí ti, a sza bá lyok meg sér -
té sé ért a fe le lõs sé ge sza bály ta lan sá gi el já rás ke re té ben ke -
rül meg ál la pí tás ra, il let ve ki emelt pro jek tek és két for du lós 
pá lyá zat ese té ben a tá mo ga tói dön tés meg ho za ta lá ig az
igé nyelt tá mo ga tá si összeg csök kent he tõ.

(3) A köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sa so rán a hi ány -
pót lás le he tõ sé gét a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.) 83.  § (2) be kez dé -
sé ben, il let ve 112.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kör -
ben biz to sí ta ni kell.

(4) A ked vez mé nye zett az elõ re ha la dá si je len tés ben tá -
jé koz tat ja a köz re mû kö dõ szer ve ze tet a pro jek tet érin tõ
va la mennyi köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá ról, az eset -
le ges jog or vos la ti el já rás ról és an nak ered mé nyé rõl,
amely re ab ban az eset ben is kö te les, ha a ked vez mé nye zett 
és az aján lat ké rõ sze mé lye el vá lik egy más tól.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge
alap ján a ked vez mé nye zett meg kül di a köz re mû kö dõ szer -
ve zet nek az aján la ti, rész vé te li, il let ve aján lat té te li fel hí -
vást, az aján la tok el bí rá lá sá nak be fe je zé se kor ké szí tett
írás be li összeg zést, a nyer tes aján lat te võ vel kö tött szer zõ -
dést, jog or vos la ti el já rás ese tén az el já rás meg in dí tá sá ról
 szóló ér te sí tést és a KDB ha tá ro za tát, va la mint a Kbt. ál tal
elõ írt ese tek ben hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó igény -
be vé te lé nek iga zo lá sát, ha eze ket az elõ re ha la dá si je len tés
meg kül dé sét meg elõ zõ en még nem küld te meg. Az aján la -
ti, rész vé te li, il let ve aján lat té te li fel hí vást, és az aján la tok
el bí rá lá sá nak be fe je zé se kor ké szí tett írás be li összeg zést
elekt ro ni ku san kell be nyúj ta ni. A köz re mû kö dõ szer ve zet, 
il let ve az NFÜ a köz be szer zés sel kap cso la tos egyéb do ku -
men tu mot is be kér het.

(6) Jog or vos la ti el já rás in du lá sa ese tén, ha az el já rást
nem a köz re mû kö dõ szer ve zet vagy az NFÜ kez de mé -
nyez te, a ked vez mé nye zett ha la dék ta la nul meg kül di a
köz re mû kö dõ szer ve zet nek és az Eu ró pai Uni ós Köz be -
szer zé si Ko or di ná ci ós és Sza bá lyos sá gi Egy ség nek
(a továb biak ban: EKKE) az el já rás meg in dí tá sá ról  szóló
ér te sí tést.
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(7) Az NFÜ a hon lap ján köz zé te he ti:
a) az aján la tok el bí rá lá sa kor ké szí tett írás be li összeg -

zést a Kbt. 73.  §-ával össz hang ban;
b) ha a köz be szer zé si el já rás sal kap cso lat ban kü lön

jog sza bály sze rint le foly ta tott sza bály ta lan sá gi el já rás ban
a köz re mû kö dõ szer ve zet vagy az NFÜ sza bály ta lan sá got
ál la pít meg, a sza bály ta lan ság té nyét, el kö ve té sé nek mód -
ját és a sza bály ta lan ság gal érin tett össze get.”

19.  §

A R. 21.  § (1) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az 1 mil li árd fo rin tot meg nem ha la dó tá mo ga tás -
sal meg valósuló pro jek tek kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat el érõ
vagy meg ha la dó ér té kû köz be szer zé sei ese té ben a
20.  §-ban fog lal tak mel lett a ked vez mé nye zett a pro jek tet
érin tõ va la mennyi köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá nak
szán dé ká ról az aján la ti, rész vé te li, il let ve aján lat té te li fel -
hí vás, va la mint a do ku men tá ció (a továb biak ban: köz be -
szer zé si do ku men tu mok) meg kül dé sé vel az el já rás ter ve -
zett meg in dí tá sa elõtt leg alább 15 mun ka nap pal tá jé koz -
tat ja a köz re mû kö dõ szer ve ze tet. Ha a köz re mû kö dõ szer -
ve zet az el já rás elõ ké szí té sé be vagy az el já rás ba a (3) be -
kez dés ben, va la mint kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mó don be kí ván ja von ni az EK KE-t, a do ku men tu mok
meg kül dé sé vel er rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.”

20.  §

A R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § (1) Az 1 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás -

sal meg valósuló pro jek tek ke re té ben le foly ta tott va la -
mennyi be szer zés, il let ve ilye nek elõ ké szí té sé re vo nat ko -
zó be szer zés ese tén – a 20.  §-ban fog lal tak mel lett – a
(2)–(8) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rás al kal ma zan dó.

(2) A ked vez mé nye zett a köz be szer zé si el já rás meg in -
dí tá sa elõtt leg alább 30 mun ka nap pal, il let ve rend kí vü li
sür gõs ség  miatt al kal ma zott hir det mény nél kü li tár gya lá -
sos el já rás ese tén ha la dék ta la nul a be szer zés 12 hó nap nál
nem ré geb bi költ ség kal ku lá ci ó ját a köz re mû kö dõ szer ve -
zet ré szé re meg kül di.

(3) A ked vez mé nye zett a köz be szer zé si el já rás meg in -
dí tá sa elõtt leg alább 30 mun ka nap pal, il let ve rend kí vü li
sür gõs ség  miatt al kal ma zott hir det mény nél kü li tár gya lá -
sos el já rás ese tén ha la dék ta la nul – ha elõ ze tes össze sí tett
tá jé koz ta tó köz zé té te lét ké rel mez te – az elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tót, va la mint a köz be szer zé si do ku men tu mo -
kat pro jekt-meg fe le lõ sé gi, tá mo gat ha tó sá gi és köz be szer -
zé si-jo gi szem pon tú szak mai mi nõ ség el len õr zés cél já ból a 
köz re mû kö dõ szer ve zet ré szé re meg kül di. Ha a pá lyá za ti
út mu ta tó vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés így ren del ke zik, il -
let ve az 5 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás sal meg -

valósuló pro jek tek kö zös sé gi ér ték ha tár fe let ti be szer zé sei
ese té ben a ked vez mé nye zett az elõ ze tes össze sí tett tá jé -
koz ta tót, va la mint a köz be szer zé si do ku men tu mo kat jó vá -
ha gyás cél já ból kül di meg a köz re mû kö dõ szer ve zet ré szé -
re. A köz re mû kö dõ szer ve zet a do ku men tu mo kat az
EKKE, kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat el érõ vagy meg ha la dó ér -
té kû köz be szer zés ese tén az aján la ti, rész vé te li, il let ve
aján lat té te li fel hí vást a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ré szé re
is ha la dék ta la nul to váb bít ja.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet leg fel jebb 15 mun ka na -
pon be lül el vég zi a do ku men tu mok szak mai szem pon tú
mi nõ ségel len õr zé sét, az er rõl ké szí tett je len tést az EKKE
ré szé re meg kül di. Az EKKE leg ké sõbb a köz re mû kö dõ
szer ve zet je len té sé nek kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka na -
pon be lül el vég zi a do ku men tu mok köz be szer zé si szem -
pon tú mi nõ ség el len õr zé sét, az er rõl ké szí tett je len tést a
köz re mû kö dõ szer ve zet ré szé re meg kül di. A köz re mû kö -
dõ szer ve zet az össze sí tõ je len tést a ked vez mé nye zett ré -
szé re meg kül di. Az össze sí tõ je len tés alap ján mó do sí tott
köz be szer zé si do ku men tu mo kat a ked vez mé nye zett a köz -
re mû kö dõ szer ve zet és az EKKE ré szé re meg kül di. A köz -
re mû kö dõ szer ve zet és az EKKE a to váb bi ész re vé te le i rõl
3 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a ked vez mé nye zet tet.

(5) Az EKKE a köz be szer zé si bí rá ló bi zott ság ba meg fi -
gye lõt je löl het, kö zös sé gi ér ték ha tárt el érõ vagy meg ha la -
dó ér té kû köz be szer zés ese tén meg fi gye lõt je löl. Szak ér tõ -
ket és egy-egy sza va zó ta got je löl het a köz re mû kö dõ szer -
ve zet és az NFÜ. Ha az NFÜ így ren del ke zik, il let ve az
5 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás sal meg valósuló
pro jek tek kö zös sé gi ér ték ha tár fe let ti be szer zé sei ese té ben 
a köz re mû kö dõ szer ve zet egy sza va zó ta got je löl.

(6) Amennyi ben az EKKE meg fi gye lõ ként részt vett a
köz be szer zé si el já rás ban, és bár mi lyen, az adott köz be -
szer zé si el já rás sal kap cso la tos jog sza bály sér tés fenn ál lá -
sá nak le he tõ sé gét ész le li, ezt jel zi a ked vez mé nye zett nek,
a köz re mû kö dõ szer ve zet nek és a köz be szer zé si bí rá ló bi -
zott ság el nö ké nek. Az EKKE meg fi gye lõ je az ered mény -
hir de tést meg elõ zõ en írá sos köz be szer zé si sza bá lyos sá gi
szak ér tõi je len tést ké szít a ked vez mé nye zett, a köz re mû -
kö dõ szer ve zet, és a köz be szer zé si bí rá ló bi zott ság el nö ke
ré szé re.

(7) Ha a ked vez mé nye zett, il let ve az aján lat ké rõ nem ért 
egyet a sza bá lyos sá gi je len tés ben fog lal tak kal, er rõl rész -
le tes in dok lást ké szít, ezt a köz re mû kö dõ szer ve zet és az
EKKE ré szé re meg kül di.

(8) A köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je – egyet ér té se
ese tén – a szer zõ dést el len je gyez he ti. Ha a pá lyá za ti út mu -
ta tó vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés így ren del ke zik, il let ve
az 5 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás sal meg -
valósuló pro jek tek kö zös sé gi ér ték ha tár fe let ti be szer zé sei
ese té ben a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je – egyet ér té se
ese tén – a szer zõ dést el len jegy zi, és eb ben az eset ben tá -
mo ga tás csak a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je ál tal el -
len jegy zett szer zõ dés alap ján fel me rü lõ költ sé gek re fo lyó -
sít ha tó.”
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21.  §

A R. 22/A. és 22/B.  §-ai a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„22/A.  § A 21–22.  § ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa
 során

a) a köz be szer zé si el já rás idõ be li üte me zé sét úgy kell
meg ter vez ni, hogy a 21–22.  §-ban meg ha tá ro zott ha tár -
idõk kel össz hang ban áll jon;

b) a ked vez mé nye zett a köz be szer zé si do ku men tu mo -
kat elekt ro ni kus úton is meg küld he ti;

c) a ked vez mé nye zett a köz be szer zé si do ku men tu mok
meg kül dé sé vel egy ide jû leg tá jé koz tat ja a köz re mû kö dõ
szer ve ze tet a be szer zés be csült ér té ké rõl, és fel tün te ti a
pro jekt azo no sí tó szá mát;

d) a ked vez mé nye zett a köz be szer zé si el já rás so rán a
bon tás, a bí rá ló bi zott ság ülé sei, va la mint az ered mény hir -
de tés idõ pont já ról leg alább két mun ka nap pal elõbb, rend -
kí vü li sür gõs ség  miatt al kal ma zott hir det mény nél kü li tár -
gya lá sos el já rás ese tén ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a köz re -
mû kö dõ szer ve ze tet és – ha az el já rás ban részt vesz – az
EK KE-t is;

e) a ked vez mé nye zett a köz be szer zé si el já rás nyer tes
aján lat te võ jé vel kö tött szer zõ dés mó do sí tá sá ról – a mó do -
sí tás ter ve zett idõ pont ja elõtt a 21.  § ese té ben leg alább
15 mun ka nap pal, a 22.  § ese té ben leg alább 30 mun ka nap -
pal – tá jé koz tat ja a köz re mû kö dõ szer ve ze tet, és be mu tat ja 
a mó do sí tás jog sze rû sé gét meg ala po zó kö rül mé nye ket.

22/B.  § A tá mo ga tá si dön tés rõl  szóló ér te sí tés kéz hez -
vé te lét – ki emelt pro jekt és két for du lós pá lyá zat ese tén a
rész le tes pro jekt ja vas lat be nyúj tá sát – köve tõen a pro jekt -
gaz da kö te les a köz re mû kö dõ szer ve ze tet a köz be szer zé si
el já rá sok meg in dí tá sá ról a 21–22.  §-ban fog lalt ha tár idõk
sze rint tá jé koz tat ni. Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet, il let ve
az NFÜ a 21–22.  §-ban meg ha tá ro zott mó don kí ván el jár -
ni, a tá jé koz ta tás kéz hez vé te lét kö ve tõ 10 mun ka na pon be -
lül tá jé koz tat ja a ked vez mé nye zet tet.”

22.  §

A R. 24.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(3) A ked vez mé nye zett, va la mint a tá mo ga tá sok le bo -
nyo lí tá sá ban részt vevõ szer ve ze tek pro jekt szin tû el kü lö -
ní tett szám vi te li nyil ván tar tást ve zet nek, a pro jekt tel kap -
cso la tos min den do ku men tu mot el kü lö ní tet ten nyil ván tar -
ta nak, és leg alább 2020. de cem ber 31-ig meg õriz nek.”

23.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha tály ba, az zal,
hogy a R. e ren de let tel meg ál la pí tott ren del ke zé se it – a
(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) A 3.  § (2) be kez dé se az e ren de let ki hir de té sét kö -
vetõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba.

(3) A R. az e  ren de let 4.  §-ával meg ál la pí tott ren del ke -
zé se it az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt már köz zé tett pá -
lyá za ti fel hí vá sok ra az e ren de let hatályba lépését köve tõen 
be nyúj tott pá lyá za tok vo nat ko zá sá ban kell al kal maz ni.

(4) Ha tá lyát vesz ti a R. 6/A.  §-a, va la mint 23.  § (3) be -
kez dés f) pont ja.

Baj nai Gor don s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
nem ze ti fej lesz té si pénz ügy mi nisz ter

és gaz da sá gi mi nisz ter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
15/2008. (VIII. 19.) NFGM

rendelete

a mágneses játékok által jelentett veszélyekrõl szóló
figyelmeztetõ felirat e játékokon való feltüntetésérõl

A fo gyasz tó vé de lem rõl szó ló 1997. évi CLV. tör vény
56. §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a nem ze ti fej lesz -
té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. § c) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1. §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) já ték: olyan ter mék, ame lyet egy ér tel mû en já ték cél -

já ra ter vez tek és gyár tot tak 14 év nél fi a ta labb gyer me kek
szá má ra,

b) mág ne ses já ték: olyan já ték, amely egy vagy több,
gyer mek szá má ra hoz zá fér he tõ, le nyel he tõ ala kú és mé -
retû mág nest vagy mág ne ses al kat részt tar tal maz, vagy
ilyen bõl áll,

c) le nyel he tõ ala kú és mé re tû: az, ami tel je sen be le il lik
az MSZ EN 71-1:2005 szab vány ban meg ha tá ro zott kis al -
kat ré szek vizs gá ló hen ge ré be,

d) gyer mek szá má ra hoz zá fér he tõ: az, ami laza, il let ve
a gyer mek ál ta li ren des vagy éssze rû en elõ re lát ha tó kö rül -
mé nyek kö zöt ti hasz ná lat so rán a já ték ról le vál ni ké pes,
ak kor is, ha ere de ti leg a já ték bel se jé ben, tok ban, mé lye -
dés ben vagy fog la lat ban volt.
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2. §

(1) Mág ne ses já ték ak kor for gal maz ha tó, ha azon a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don fel tün te tés re ke rül
a kö vet ke zõ fi gyel mez te tés vagy az zal tartalmilag meg -
egye zõ, könnyen ért he tõ más fi gyel mez te tõ szö veg:

„Fi gye lem! Ez a já ték mág nest vagy mág ne ses al kat -
részt tar tal maz. Az em be ri test bel se jé ben az egy más hoz
vagy más fém tárgy hoz ta pa dó mág ne sek sú lyos vagy ha lá -
los sé rü lést okoz hat nak. Azon nal kér jen or vo si se gít sé get
a mág nes le nye lé se vagy be lé leg zé se ese tén!”

(2) A fi gyel mez te tõ fel ira tot ma gyar nyel ven, jól lát ha -
tó an és ol vas ha tó an, va la mint szem be tû nõ en kell a cso ma -
go lá son vagy más mó don a já ték hoz rög zít ve meg je le ní te -
ni úgy, hogy az a fo gyasz tó szá má ra már a vá sár lás he lyén
is lát ha tó le gyen.

3. §

(1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el ren de li a 2. §-ban
meg ha tá ro zott fi gyel mez te tõ szö veg gel nem ren del ke zõ
já ték for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sát, és a fo gyasz tó kat
meg fe le lõ en tá jé koz tat ja an nak ve szé lyes sé gé rõl.

(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got az (1) be kez dés sze rint tett in -
téz ke dé se i rõl.

4. §

(1) Ez a ren de let 2008. szep tem ber 21-én lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a for ga lom ba ho zott vagy a pi a con hoz -
zá fér he tõ vé tett mág ne ses já té kok ál tal az egész ség re és a
biz ton ság ra je len tett ve szély rõl szó ló fi gyel mez te tés e já -
té ko kon való fel tün te té sé nek tag ál la mok szá má ra való elõ -
írá sá ról szó ló, 2008. áp ri lis 21-i 2008/329/EK bi zott sá gi
ha tá ro zat nak való meg fe le lést szol gál ja.

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

VIII. Az Or szág gyû lés,

a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A Kor mány tagjainak
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
37/2008. (VIII. 19.) KüM

határozata

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény
kihirdetésérõl  szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet

2. és 3.  §-a hatálybalépésérõl

A 99/2007. (V. 8.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz löny
2007. má jus 8-i, 56. szá má ban ki hir de tett, a sport be li dop -
ping el le ni nem zet kö zi egyez mény 37. cik ké nek 2. be kez -
dé se ér tel mé ben „bár mely ál lam vo nat ko zá sá ban, amely
ké sõbb ki fe je zi jó vá ha gyá sát, hogy rá néz ve kö te le zõ le -
gyen, a je len Egyez mény an nak a hó nap nak az elsõ nap ján
lép ha tály ba, mi u tán egy hó nap el telt azt köve tõen, hogy
le tét be he lyez ték az adott ál lam ra ti fi ká ci ós, meg erõ sí té si,
jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok má nyát”.

Az egyez mény 37. cik ké nek 2. be kez dé se sze rin ti le tét -
be he lye zés re a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban
2007. au gusz tus 29-én ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel és össz hang ban a 99/2007. (V. 8.) 
Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel, meg ál la pí tom, hogy
a sport be li dop ping el le ni nem zet kö zi egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. ren de let 2. és 3.  §-a
2007. okt bó er 1-jén, azaz ket tõ ezer-hét, ok tó ber el se jén
 lépett ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy 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: .......................................................

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

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

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

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

a

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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