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III. Kormány rendeletek

A Kormány
207/2008. (VIII. 27.) Korm.

rendelete

a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások
meg valósításának elõsegítése érdekében egyes

kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény 404.  § (1) be kez dés b) és
f) pont já ban, az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé -
rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Étv.) 62.  § (1) be kez dés a), o) és q) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A terv pá lyá za ti el já rá sok rész le tes sza bá lya i ról  szóló
137/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

1.  §

A terv pá lyá za ti el já rá sok rész le tes sza bá lya i ról  szóló
137/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Tervp.) 10.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki,
és az ere de ti (3)–(9) be kez dés szá mo zá sa (4)–(10) be kez -
dés re vál to zik:

„(3) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott nem zet gaz -
da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû ügy tár gyát ké pe -
zõ épít mény ese té ben a ki író azon sze méllyel köt meg ál la -
po dást a bí rá ló bi zott ság el nö ki te en dõ i nek el lá tá sá ra, akit
az ille té kes szak mai ka ma ra egyet ér té sé vel az épí tés ügyért 
fe le lõs mi nisz ter – mû em lék ese tén a kul tu rá lis örök ség
vé del mé ért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel – ki je löl.”

2.  §

(1) A Tervp. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí rá ló bi zott ság a dön té se it tes tü let ként, egy sze rû 
szó több ség gel hoz za. A bí rá ló bi zott ság ha tá ro zat ké pes sé -
gé hez a sza va zás ra jo go sul tak két har ma dá nak je len lé te
szük sé ges. Sza va zat egyen lõ ség ese tén a pá lyá zók kal
szem ben szak mai kö ve tel mény ként elõ írt, vagy az zal
egyen ér té kû szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ el nök vagy társ -
el nök sza va za ta dönt. A bí rá ló bi zott ság bár mely részt ve -
võ je a bí rá la ti mun ka so rán jo go sult el len vé le mé nyét vagy
kü lön vé le mé nyét a fo lya ma tos jegy zõ könyv ben rögzí -
teni.”

(2) A Tervp. 12.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ har -
ma dik mon dat tal egé szül ki:

„A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott nemzetgazda -
sági szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû ügy tár gyát ké pe zõ
épít mény ese tén a vé le mé nye zé si sza kasz ban a bí rá ló bi -
zott ság mun ká ja nyil vá nos.”

3.  §

A Tervp. 14.  § (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A do ku men tá ció rész le tes prog ram já nak tar tal maz nia
kell kü lö nö sen:]

„f) a pá lya mû vek el bí rá lá sá nak a terv pá lyá zat tár gya
sze rin ti sa já tos szak mai szem pont ja it, az épí té sze ti mû sza -
ki terv nek az épí té sze ti mi nõ ség gel, szak mai igé nyes ség -
gel és szak sze rû ség gel kap cso la tos kö ve tel mé nye it, ezen
be lül kü lö nö sen:

fa) a te le pí tés (a kör nye zet be és a táj ba il lesz ke dés, a
be épí tés),

fb) a ter ve zé si prog ram sze rin ti ren del te tés, a hasz nál -
ha tó ság, a gaz da sá gos ság,

fc) a te le pü lés ké pi és te le pü lés szer ke ze ti ha tást, to váb -
bá a rá lá tás és lát vány vé de lem kö ve tel mé nye it;”

4.  §

A Tervp. 18.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont -
tal egé szül ki:

[A bí rá ló bi zott ság a terv pá lyá zat tal kap cso la tos írás -
be li összeg zést zá ró je len tés ben rög zí ti. A zá ró je len tés nek
tar tal maz nia kell:]

„l) épí té si en ge dé lye zé si terv ké szí té sé re irá nyu ló terv -
pá lyá zat ese tén az épí té si en ge dé lye zés re  való aján lást.”

5.  §

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

„(2) A ter ve zé si szer zõ dést az épí té si en ge dé lye zé si
terv do ku men tá ció el ké szí té sé re a nyer tes pá lyá zó val kell
meg köt ni. A ter ve zé si szer zõ dés – el té rõ meg ál la po dás
 hiányában – az épí té si be ru há zás aján lat ké ré si mû sza ki
 dokumentációjának (ten der terv) el ké szí té si kö te le zett sé -
gét nem fog lal ja ma gá ban.”

A te le pü lés ren de zé si és az épí té sze ti-mû sza ki
terv ta ná csok ról  szóló 

252/2006. (XII. 7.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

6.  §

A te le pü lés ren de zé si és az épí té sze ti-mû sza ki terv ta ná -
csok ról  szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. ren de let (a továb -

14370 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/125. szám



biak ban: Ter.) 1.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, és a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Nem ter jed ki a ren de let ha tá lya a terv pá lyá za ti el -
já rá sok rész le tes sza bá lya i ról  szóló 137/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let ha tá lya alá tar to zó, az épí té si en ge dé lye -
zés hez szük sé ges ter vek, to váb bá a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû ügy tár gyát ké pe zõ épít mény ter ve i nek ké szí té -
sé re ki írt terv pá lyá za ton nyer tes terv do ku men tá ci ó ra.”

7.  §

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

„(1) A terv ta nács el nö ke
a) a köz pon ti terv ta ná csok ese té ben az épí tés ügyért fe -

le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal ki ne ve zett 
köz tiszt vi se lõ,

b) a te rü le ti (re gi o ná lis) terv ta ná csok ese tén a mû kö dé -
si te rü le tén kü lön jog sza bály sze rint ille té kes ál la mi fõ épí -
tész (a továb biak ban: te rü le ti fõ épí tész),

c) a he lyi terv ta nács ban
ca) ha a he lyi ön kor mány zat mû köd te ti, ak kor az ön -

kor mány za ti fõ épí tész,
cb) ha a te rü le ti épí tész ka ma ra mû köd te ti, ak kor a te rü -

le ti épí tész ka ma ra el nö ke vagy az ál ta la fel kért ka ma rai
tag.”

(2) A Ter. 3.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A terv ta nács el nö ké nek fel ada ta:]
„a) ki ne ve zi a terv ta nács tit ká rát és tag ja it, ja vas la tot

tesz a terv ta nács ügy rend jé re és an nak el fo ga dá sá ra;”

8.  §

A Ter. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 2.  § (3) be kez dés d) pont ja alap ján]
„a) a kul tu rá lis örök ség vé del mé ért fe le lõs mi nisz ter

fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség gel ren del ke zõ, a mû em -
lék vé de lem szak te rü le tén jár tas épí tésszel együtt mû vé -
szet tör té nészt is ja va sol hat terv ta ná csi tag nak,”

9.  §

A Ter. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Nem kell a te le pü lés ren de zé si esz köz mó do sí tá sát a 

terv ta náccsal vé le mé nyez tet ni, ha az
a) a be épí tés re szánt te rü let te rü let fel hasz ná lá sá nak va -

la mely szom szé dos te rü let te rü let fel hasz ná lás sze rin ti
meg vál toz ta tá sá ra,

b) a ko ráb bi sza bá lyo zá si elõ írás tör lé sé re, öve ze ti elõ -
írás egy-egy ré szé nek meg vál toz ta tá sá ra vagy új rész -
letelõ írással tör té nõ ki egé szí té sé re
irá nyul.”

10.  §

A Ter. 10.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ má so dik
mon dat tal egé szül ki:

„Több ön kor mány zat ál tal kö zö sen mû köd te tett épí té -
sze ti-mû sza ki terv ta nács mû kö dé si te rü le te a 13.  § (8) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott meg ál la po dást alá író ön kor -
mány za tok köz igaz ga tá si te rü le té nek összes sé ge.”

11.  §

A Ter. 12.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A terv ta nács az ál lás fog la lá sát a ké re lem elõ ter jesz -
tésétõl szá mí tott 30 mun ka na pon be lül hoz za meg. Az
ügy in té zé si ha tár idõ be az ál lás fog la lás pos tá ra adá sá nak
nap ja is be le szá mít.”

12.  §

A Ter. 15.  § (2) be kez dé sé nek ab) al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács a szak mai vé le mé nye -
zés so rán vizs gál ja, hogy a be nyúj tott épí té sze ti-mû sza ki
terv meg fe lel-e

a) az épí té sze ti mi nõ ség, szak mai igé nyes ség és szak -
sze rû ség, ezen be lül kü lö nö sen:]

„ab) a ter ve zé si prog ram sze rin ti ren del te tés és a hasz -
nál ha tó ság,”
[kö ve tel mé nyé nek,]

Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok
ki je lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 

343/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

13.  §

(1) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je -
lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Éhk.)
1/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Az 1/B. mel lék let ben meg je lölt épí tés ügyi ha tó sá gi 
ha tás kör – a (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – e ren -
de let ere jé nél fog va meg szû nik azon a na pon, ame lyen

a) az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kör el lá tá sá hoz
szük sé ges, e ren de let 4–8.  §-ában fog lalt va la mely fel té tel
meg szû nik, vagy

2008/125. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14371



b) az 1/C.  § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve az 1/C.  §
(3) be kez dés b) vagy d) pont já ban meg ha tá ro zott tény be -
kö vet ke zik.”

(2) Az Éhk. 1/A.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A jegy zõ
a) az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kör el lá tá sá hoz

szük sé ges, e ren de let 4–8.  §-ában fog lalt va la mely fel té tel -
nek, és ez ál tal az épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kör meg szû né -
sé nek a té nyét az épí tés ügyi igaz ga tá si tár su lá sok ese té ben 
ha la dék ta la nul be je len ti a tár su lás va la mennyi tag te le pü lé -
se kép vi se lõ-tes tü le té nek, és kez de mé nye zi a tár su lá si
meg ál la po dás fel mon dá sát, to váb bá

b) az (1) be kez dés sze rin ti tényt 3 na pon be lül írás ban
– a jo go sult ság meg szû né se ha tár nap já nak megjelölésé -
vel – be je len ti a mi nisz ter nek, az épí tés ügyi ha tó sá gi ha -
tás kört át ve võ te le pü lés jegy zõ jé nek és a köz igaz ga tá si hi -
va tal nak, va la mint ar ról a te le pü lés (kör jegy zõ ség ese té -
ben a kör jegy zõ ség te le pü lé sei, épí tés ügyi igaz ga tá si tár -
su lás ese té ben a tag te le pü lé sek) la kos sá gát – a hely ben
szo ká sos mó don – tá jé koz tat ja.

(4) Ha a köz igaz ga tá si hi va tal meg ál la pít ja, hogy a jegy -
zõ el mu lasz tot ta be je len te ni

a) a ha tás kör el lá tá sá hoz szük sé ges va la mely fel té tel
meg szû né sét, ak kor a ha tás kör el lá tá sá hoz szük sé ges fel té -
tel meg szû né sé rõl, vagy

b) az 1/C.  § (2) be kez dés c) pont já ban, az 1/C.  § (3) be -
kez dés b) vagy d) pont já ban meg ha tá ro zott té nye ket, ak -
kor er rõl
tá jé koz tat ja a mi nisz tert az 1/B. mel lék let mó do sí tá sá nak
kez de mé nye zé se ér de ké ben.”

14.  §

Az Éhk. 1/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1/B.  § (1) Az 1.  § (4) be kez dé sé nek ha tá lya alá nem tar -

to zó sa já tos épít mény faj tá jú új épít mény épí té sé re irá nyu -
ló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott épí tés ügyi ha tó sá gi
el já rá sok ban – a hon vé del mi és ka to nai, va la mint nem zet -
biz ton sá gi célú épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ki vé te lé vel –
az 1.  § (1), (3) és (6) be kez dé se sze rin ti épí tés ügyi ha tó ság
mû kö dik köz re szak ha tó ság ként.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rá sok ban szak -
ha tó ság ként köz re mû kö dõ épí tés ügyi ha tó ság azt vizs gál ja,
hogy az épít mény el he lye zé se és meg épí té se meg fe lel-e a te -
le pü lés ren de zés sel és az épít mé nyek kel kap cso la tos or szá gos 
szak mai kö ve tel mé nyek nek, a he lyi te le pü lés ren de zé si ter -
vek nek és a he lyi épí té si sza bály zat nak.”

15.  §

Az Éhk. a kö vet ke zõ 1/C.  §-sal egé szül ki:
„1/C.  § (1) Az 1/B. mel lék let ben fel so rolt te le pü lé sek

kö zül az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kört ön ál ló an
gya ko rol ja an nak a

a) te le pü lé si ön kor mány zat nak a jegy zõ je, akit a ha tás -
kör el lá tá sá ra a te le pü lés,

b) te le pü lé sek ön kor mány za ta i nak a kör jegy zõ je, akit a 
ha tás kör el lá tá sá ra a kör jegy zõ ség te le pü lé sei

köz igaz ga tá si te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel ki je löl -
tek.

(2) Kör jegy zõ ség ese té ben,

a) ha a kör jegy zõ ség bõl va la mely te le pü lés ki vá lik, a
ki vált te le pü lés,

b) ha a kör jegy zõ sé gi szék hely te le pü lé sen az épí tés -
ügyi ha tó sá gi ha tás kör el lá tá sá hoz szük sé ges, e ren de let
4–8.  §-ában fog lalt va la mely fel té tel meg szû nik, a kör -
jegy zõ ség te le pü lé sei, vagy

c) ha a kör jegy zõ ség meg szû nik, a kör jegy zõ ség te le -
pü lé sei

vo nat ko zá sá ban az épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kört a továb -
biak ban az 1/A. mel lék let ben meg je lölt te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je gya ko rol ja.

(3) Az 1/B. mel lék let ben fel so rolt te le pü lé sek kö zül az
el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kört épí tés ügyi igaz ga -
tá si tár su lá si meg ál la po dás (a továb biak ban: tár su lás)
alap ján gya kor ló te le pü lé sek ese tén

a) a tár su lás ból ki vá ló te le pü lés,

b) ha a két ta gú tár su lás ból az egyik tag ki vá lik, ak kor a
tár su lás mind két tag ja,

c) ha a tár su lá si köz pont te le pü lé sen az épí tés ügyi ha tó -
sá gi ha tás kör el lá tá sá hoz szük sé ges, e ren de let 4–8.  §-ában 
fog lalt va la mely fel té tel meg szû nik, a tár su lás va la mennyi
tag te le pü lé se, vagy

d) ha a tár su lás meg szû nik, a tár su lás va la mennyi tag te -
le pü lé se

vo nat ko zá sá ban az épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kört a továb -
biak ban az 1/A. mel lék let ben meg je lölt te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je gya ko rol ja.”

16.  §

(1) Az Éhk. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó ság köz -
tiszt vi se lõi lét szá mát úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a ha tó -
sá gi te vé keny ség fo lya ma tos vég zé se biz to sí tott le gyen, de 
az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság nak leg alább 2 fõ – a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fog lal koz ta tá si fel té te lek kel ren -
del ke zõ – köz tiszt vi se lõt kell fog lal koz tat nia.”

(2) Az Éhk. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott épí tés ügyi
ha tó sá gi köz tiszt vi se lõ ki zá ró lag épí tés ügyi ha tó sá gi, az
épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi köz tiszt vi se lõ ki zá ró lag épí tés -
fel ügye le ti ha tó sá gi ügyek kel kap cso la tos fel adat kört lát -
hat el.”
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17.  §

(1) Az Éhk. 4. mel lék le té nek 3. pont ja a kö vet ke zõ c) és
d) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban 25 pon tot ér nek az aláb bi
kép zé se ket iga zo ló do ku men tu mok:]

„c) jogi dip lo ma,
d) te le pü lés fenn tar tá si és igaz ga tá si szak mér nö ki kép -

zés.”

(2) Az Éhk. 4. mel lék le te a kö vet ke zõ 4. pont tal egé szül
ki:

„4. E ren de let al kal ma zá sá ban az 1. pont ban meg ha tá ro -
zott el éren dõ pont ér té ket az aláb bi ak sze rint kell meg ha tá -
roz ni:

a) az 1. pont ban fel so rolt is me ret kö rök sze rint a ké pe sí -
tést iga zo ló lec ke könyv alap ján ki kell szá mol ni a kép zés
tel jes ide je alatt fél éven ként az is me ret kö rök heti el mé le ti
és gya kor la ti óra szá mát, majd ezt össze gez ni kell,

b) az a) pont sze rint összeg zett óra szám nak meg fe le lõ a 
pont ér ték (1 óra szám 1 pon tot ér),

c) a b) pont sze rint szá mí tott pont ér ték hez hoz zá ad ha tó 
a 2. és 3. pon tok sze rint szá mí tott pont ér ték.”

Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség rõl, az épí té si
nap ló ról és a ki vi te le zé si do ku men tá ció tar tal má ról  szóló 

290/2007. (X. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

18.  §

Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség rõl, az épí té si
nap ló ról és a ki vi te le zé si do ku men tá ció tar tal má ról  szóló
290/2007. (X. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
 Épkiv.) 2.  §-a a kö vet ke zõ f)–i) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„f) több let mun ka: a szer zõ dés kö tés alap ját ké pe zõ

(aján lat ké ré si vagy ki vi te le zé si) do ku men tá ci ó ban ki mu -
tat ha tó an sze rep lõ, de a szer zõ dé ses ár ban (vál lal ko zói díj -
ban) figye lembe nem vett té tel,

g) pót mun ka: a szer zõ dés alap ját ké pe zõ dokumentá -
cióban nem sze rep lõ kü lön meg ren delt mun ka té tel (mun -
ka több let),

h) ára zat lan (té te les) költ ség ve té si ki írás: mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nyek kel ren del ke zõ mennyi sé gi ki mu ta tás az épít -
mény jel le ge sze rint szük sé ges szak ági bon tás ban és rész -
le te zett ség gel, konk rét gyárt má nyok, már kák meg je lö lé se
nél kül,

i) épí tõ ipa ri re zsi óra díj: a vál lal ko zó ki vi te le zõ vagy
az al vál lal ko zó ki vi te le zõ szak ági épí té si-sze re lé si ter me lõ 
te vé keny sé gé nek el vég zé sé hez szük sé ges, egy ak tív mun -
ka órá ra ve tí tett – a ki vi te le zõ tény költ sé gei alap ján szá mí -
tott vagy ter ve zett – összes költ sé ge és nye re sé ge. Az épí -
tõ ipa ri re zsi óra díj nem tar tal maz za a be épí tés re ke rü lõ be -
ter ve zett és az üzem sze rû hasz ná lat hoz szük sé ges be épí -
tés re ke rü lõ épí té si anya gok, szer ke ze tek és be ren de zé sek
köz vet len költ sé ge it, a köz vet len anya gok fu va ro zá si és

ra ko dá si költ sé ge it, a köz vet len gép költ sé ge ket, a ki vi te le -
zé si do ku men tá ció ter ve zé si dí ját, a ha tó sá gi el já rá sok dí -
ját, a szük sé ges sé váló mi nõ ség-el len õr zé sek dí ját, az
üzem pró ba, be üze me lés szol gál ta tá si dí ját.

A mi ni má lis épí tõ ipa ri re zsi óra díj szá mí tá si alap ját az
Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dés ben éven te meg ha -
tá ro zott Ága za ti Bér ta ri fa Meg ál la po dás ban sze rep lõ mi -
ni má lis szak mun kás alap bér alap ján ki szá mí tott, szak mai
aján lás ban rög zí tett óra bér és a jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott köz ter hek ké pe zik. A mi ni má lis épí tõ ipa ri re zsi óra -
díj tar tal maz za a sze mé lyi jel le gû költ sé ge ket, az el lá tá si
költ sé ge ket, a fi zi kai dol go zók re zsi jel le gû költ sé ge it, az
irá nyí tá si és az ügy vi te li költ sé ge ket.”

19.  §

(1) Az Ép kiv. 3.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ má so dik
mon dat tal egé szül ki:

„A vál lal ko zó ki vi te le zõ a szer zõ dést meg elõ zõ en jel zi
az épít te tõ nek a terv do ku men tá ció min den olyan hi bá ját,
me lyet el vár ha tó szak mai gon dos sá ga mel lett ész lel.”

(2) Az Ép kiv. 3.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ f)–h) pont -
tal egé szül ki:

[A szer zõ dés tar tal maz za]
„f) az épí tõ ipa ri ki vi te le zés so rán ke let ke zõ hul la dé kok

– en ge déllyel ren del ke zõ ke ze lõ höz tör té nõ – el szál lí tá sá -
ra (el szál lít ta tá sá ra) kö te le zett meg ne ve zé sét,

g) a vál lal ko zói díj meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló
ára zat lan költ ség ve té si ki írás meg lé té re tör té nõ uta lást, ha
an nak el ké szí té sét e ren de let vagy más jog sza bály elõ ír ja,

h) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség vég zé se so rán
eset le ge sen fel me rü lõ pót mun ka dí já nak el szá mo lá si mód -
ját.”

(3) Az Ép kiv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A vál lal ko zói díj nak ma gá ban kell fog lal nia
a) a köz vet len költ sé get, en nek ke re té ben
aa) az anyag költ sé get és a köz vet len gép költ sé get a fu -

va ro zá si és ra ko dá si költ ség gel együtt,
ab) az épí tõ ipa ri re zsi óra díj alap ján szá mí tott munka -

díjat,
b) a fe de ze tet, en nek ke re té ben
ba) a köz vet len költ sé gek kö zött nem sze rep lõ ál ta lá -

nos költ sé ge ket,
bb) a ter ve zett nye re sé get.
(5) Épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség vég zé sé re irá -

nyu ló szer zõ dé ses ár vizs gá la ta so rán az ir re á li san ala -
csony ár mér le ge lé se te kin te té ben

a) irány adó nak kell te kin te ni az épí tõ ipar ban hasz nált
élõ mun ka szük ség le ti nor ma tí vá kat, il let ve

b) az Épí tõ ipa ri Ága za ti Kol lek tív Szer zõ dés ben éven -
te meg ha tá ro zott Ága za ti Bér ta ri fa Meg ál la po dás ban sze -
rep lõ mi ni má lis szak mun kás alap bér alap ján ki szá mí tott,
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szak mai aján lás ban rög zí tett mi ni má lis épí tõ ipa ri re zsi óra -
dí jat,

c) figye lembe kell ven ni az aján la tot tevõ vál lal ko zó
ki vi te le zõ in do ko lá sát aján la ta te kin te té ben.

(6) Az épí té si nap ló ban kö te les ha la dék ta la nul kö zöl ni
a) a vál lal ko zó ki vi te le zõ az épít te tõ vel a pót mun ka

mû sza ki szük sé ges sé gét,
b) az épít te tõ a vál lal ko zó ki vi te le zõ vel a pót mun ka

igé nyét.
(7) A több let mun ka utó lag csak té te les el szá mo lá sú

szer zõ dé ses ár ese tén és ak kor szá mol ha tó el, ha a vál lal -
ko zó ki vi te le zõ a szer zõ dés alap ját ké pe zõ be ára zott té te -
les költ ség ve té si ki írás sal bi zo nyít ja, hogy az a költ ség ve -
tés ben nem sze re pelt.

(8) Ha a fe lek áta lány díj ban ál la pod tak meg, ak kor a
 kikötött dí jon fe lül csak a pót mun ka el len ér té ke számol -
ható el.

(9) A szer zõ dés mó do sí tá sát meg ala po zó kö rül mény nek 
te kin ten dõ kü lö nö sen, ha a szer zõ dés tel je sí té se so rán
olyan ter mé sze ti vagy épí té sze ti ér ték ke rül elõ, amely rõl a 
kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tó ság kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott in téz ke dé se alap ján fel té te lez he tõ, hogy a
kul tu rá lis örök sé gi ér ték nek mi nõ sül és an nak meg õr zé se a 
vál lal ko zó ki vi te le zõ fel ada ta.”

20.  §

(1) Az Ép kiv. 4.  §-a (6) be kez dé sé nek be ve ze tõ ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 23.  § sze rint elõ ze tes be je len tés hez kö tött épí tõ ipa ri
ki vi te le zé si te vé keny ség meg kez dé se kor – a hon vé del mi
és ka to nai, va la mint a nem zet biz ton sá gi célú épít mé nyek
ki vé te lé vel – az épí té si mun ka te rü le ten a köz te rü let rõl jól
lát ha tó he lyen el he lye zett táb lán fel kell tün tet ni”

(2) Az Ép kiv. 4.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A (6) be kez dés sze rin ti tar tal mú táb lát kell el he -
lyez ni a mû em lék vé de lem alatt álló épít ményt érin tõ – a
24.  § sze rin ti utó la gos be je len té si kö te le zett ség ha tá lya alá
tar to zó – épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség vég zé se
 során.”

21.  §

Az Ép kiv. 9.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e)–f) pont tal egé szül ki:

[A ki vi te le zé si do ku men tá ci ót (do ku men tá ció részt)]
„e) a Kbt. ha tá lya alá tar to zó épít mény,
f) a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû

ügy tár gyát ké pe zõ épít mény”
[ese té ben – az Étv. 33.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint – terv el len õr el len õr zi.]

22.  §

Az Ép kiv. a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal egé szül ki:

„13/A.  § Épít mény vagy épít mény rész épí tõ ipa ri ki vi te -
le zé se ese tén a ki vi te le zé si te vé keny ség tel jes körû irá nyí -
tá sát (ide ért ve a szak ági mun ká kat is) az épí té si mû sza ki
el len õri, va la mint a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi szak ma gya -
kor lá si jo go sult ság rész le tes sza bá lya i ról  szóló 244/2006.
(XII. 5.) Korm. ren de let 1. mel lék le te sze rin ti MV-Ép/A,
MV-Ép/AM, MV-Ép/B név jegy zé ki je lö lés sel nyil ván tar -
tás ba vett fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ön ál ló an csak a 16.  §
(3) be kez dés a) pont ban meg ha tá ro zott mé re tet meg nem
ha la dó, to váb bá a 16.  § (3) be kez dés b)–g) pont és a 16.  §
(4) be kez dés sze rin ti épít mé nyek ese té ben lát hat ja el.”

23.  §

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

„(1) Kö te le zõ épí té si mû sza ki el len õrt meg bíz ni a kü lön
jog sza bály sze rint épí té si en ge dély hez kö tött épí té si te vé -
keny ség ese tén, ha

a) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé get több vál lal -
ko zó ki vi te le zõ vég zi,

b) az épí té si be ru há zás a Kbt. ha tá lya alá tar to zik,

c) az épí té si be ru há zás nem zet gaz da sá gi szem pont ból
ki emelt je len tõ sé gû ügy tár gyát ké pe zi, il let ve

d) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség mû em lék vé -
de lem alatt álló épít ményt érint.”

24.  §

Az Ép kiv. a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé szül ki:

„15/A.  § Épít mény épí tõ ipa ri ki vi te le zé se ese tén a ki vi -
te le zé si te vé keny ség tel jes körû el len õr zé sét (ide ért ve a
szak ági mun ká kat is) az épí té si mû sza ki el len õri, va la mint
a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi szak ma gya kor lá si jo go sult ság
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren -
de let 2. mel lék le te sze rint É-I. ma gas épí tés szak te rü le ten
nyil ván tar tás ba vett épí té si mû sza ki el len õr szak ági mû -
sza ki el len õr mel lõ zé sé vel csak a 16.  § (3)–(4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott épít mé nyek ese té ben lát hat ja el.”

25.  §

(1) Az Ép kiv. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ki vi te le zé si do ku men tá ció tar tal ma az épí té si en -
ge dé lye zé si (be je len té si) do ku men tá ci ó ból, az ára zat lan
költ ség ve té si ki írás ból és – jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ese tek ben – biz ton sá gi és egész ség vé del mi terv bõl áll
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a) a leg fel jebb az aláb bi jel lem zõ jû épít ményt, épít mény -
részt érin tõ épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség ese tén

aa) 300 m2  összes szint te rü let,
ab) há rom be épí tett épít mény szint (alá pin cé zett, föld -

szint+te tõ tér-be épí tés),
ac) 1000 m3  brut tó tér fo gat,
ad) 7,5 m-es épít mény ma gas ság és
ae) 5,4 m-es szer ke ze ti nyí lás mé ret (fal köz, osz lop köz,

elõ re gyár tott fö dém), elõ re gyár tott fö dém szer ke zet, vagy
b) az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ról, va la mint a te -

lek-ala kí tá si és az épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ók tar -
tal má ról  szóló kü lön jog sza bály sze rint be je len tés hez kö -
tött épít mé nye ket érin tõ épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny -
ség ese tén, vagy

c) pol gá ri lõt eret,
d) hír köz lé si épít ményt,
e) nem köz hasz ná la tú par kot, ját szó te ret, sport pá lyát,
f) ke rí tést, vagy
g) tám fa la kat, ha a meg tá masz tott föld ma gas sá ga nem

ha lad ja meg az 1,5 m-t
érin tõ épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség ese tén.”

(2) Az Ép kiv. 16.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel
egé szül ki, és az ere de ti (4)–(6) be kez dés szá mo zá sa
(5)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(4) A ki vi te le zé si do ku men tá ció tar tal ma a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti a jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott vé de lem mel érin tett mû em lé ki te rü le ten álló meg -
lé võ épít mény hom lok za tán vég zett épí té si te vé keny ség
(pl. át ala kí tás, fel újí tás, nyí lás zá ró cse re, va ko lás, szí ne zés, 
fe lü let kép zés), a hom lok za tá ra, fö dé mé re vagy te tõ ze té re
sze relt bár mely sze rel vény, be ren de zés, an ten na, an ten na -
tar tó szer ke zet, mû tárgy lé te sí té se, va la mint az ilyen épít -
mé nye ken, te rü le te ken hir de té si vagy rek lám cé lú épít mé -
nyek, be ren de zé sek, szer ke ze tek el he lye zé se so rán.”

(3) Az Ép kiv. 16.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, és a be kez dés szá mo zá sa (6) be kez dés re
vál to zik:

„(6) Az épít mé nyek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek tel jes
kö ré re ki ter je dõ ki vi te le zé si do ku men tá ci ót kell ké szí te ni,
mely az épí tõk, sze re lõk, gyár tók szá má ra a gyárt mány terv 
el ké szí té sé hez a meg valósításhoz szük sé ges és elég sé ges
min den köz vet len in for má ci ót, uta sí tást tar tal maz, to váb -
bá ta nú sít ja az épí té si en ge dé lye zé si és a kü lön jog sza bály
sze rin ti aján lat ké ré si mû sza ki do ku men tá ci ó ban rész le te -
zett kö ve tel mé nyek tel je sí té sét

a) a (3) be kez dés b)–g) pont és a 16.  § (4) be kez dés ha -
tá lya alá nem tar to zó épít mény,

b) a (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott mér té ket
meg ha la dó épít mény,

c) köz hasz ná la tú épü let,
d) a 9.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott épít mény,
e) üze me lés tech no ló gi ai (gyár tás-, ja ví tás-, vizs gá lat-,

kony ha-, egész ség ügyi tech no ló gi ai stb.) ter vet igény lõ
épü let
épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé ge ese té ben.”

Az épí té si be ru há zá sok köz be szer zé sek kel kap cso la tos
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 

162/2004. (V. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

26.  §

Az épí té si be ru há zá sok köz be szer zé sek kel kap cso la tos
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Ép ber.) 3.  §-ának (1)–(2) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let al kal ma zá sá ban épí té si be ru há zás alatt a
Kbt.-ben így meg ha tá ro zott fo gal mat kell ér te ni, amely
mû sza ki tar tal ma sze rint le het:

a) a Kbt. 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt te vé keny sé -
gek egyi ké hez kap cso ló dó va la mely épí té si mun ka, il let ve
meg lé võ épít mé nyen vég zett va la mely épí té si mun ka,
rész mun ka

aa) ki vi te le zé se, ha a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ki vi te le zé si do ku men tá ció az en ge dé lye zé si do ku -
men tá ci ó val együtt el ké szült, vagy

ab) ki vi te le zé se és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ki vi te le zé si terv do ku men tá ció ké szí té se együtt;

b) új épít mény, il let ve ezek együt te sé nek
ba) ki vi te le zé se, ha a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -

zott ki vi te le zé si do ku men tá ció az en ge dé lye zé si do ku -
men tá ci ó val együtt el ké szült, vagy

bb) ki vi te le zé se és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ki vi te le zé si terv do ku men tá ció ké szí té se együtt;

c) az aján lat ké rõ ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ épít mény ki vi te le zé se, ha a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ki vi te le zé si do ku men tá ció az en -
ge dé lye zé si do ku men tá ci ó val együtt el ké szült.

(2) El té rõ jog sza bá lyi ren del ke zés hi á nyá ban, ha az épí -
té si be ru há zás épí tés ügyi ha tó sá gi (lé te sí té si) en ge dély hez
kö tött, ak kor az aján lat ké rõ csak jog erõs és vég re hajt ha tó
épí té si (lé te sí té si) en ge dély bir to ká ban in dít hat ja meg az
épí té si be ru há zás meg valósítására irá nyu ló köz be szer zé si
el já rást.”

27.  §

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

„(3) A be ru há zás le bo nyo lí tó fel ada ta az aján lat ké rõ ál -
ta lá nos meg bí zott ja ként az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé -
keny ség rõl, az épí té si nap ló ról és a ki vi te le zé si do ku men -
tá ció tar tal má ról  szóló jog sza bály ban a be ru há zás le bo nyo -
lí tó fel ada ta ként meg ha tá ro zot tak az aláb bi ak kal ki egé -
szít ve;

a) a ki vi te le zés re vo nat ko zó aján la ti, rész vé te li, ille tõ -
leg aján la ti fel hí vás el ké szí té se, a do ku men tá ció el ké szít -
te té se,
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b) az épít te tõ aján lat ké rõ ál tal az épí té si be ru há zás ra
irá nyu ló köz be szer zé si el já rás le bo nyo lí tá sa ér de ké ben
meg ha tá ro zott egyéb fel ada tok el lá tá sa.”

28.  §

Az Ép ber. 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. és 2. mel lék le te lép.

Záró ren del ke zé sek

29.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 16.  §-ának (1) be kez dé se 2009. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let ren del ke zé se it
a) a ha tály ba lé pé sét köve tõen ki adott épí tés ügyi ha tó -

sá gi en ge dély (be je len tés) alap ján meg valósuló épí tõ ipa ri
ki vi te le zé si te vé keny ség re,

b) a ha tály ba lé pé se elõtt ki adott épí tés ügyi ha tó sá gi en -
ge dély (be je len tés) alap ján meg valósuló épí tõ ipa ri ki vi te -
le zé si te vé keny ség ese tén a 2009. ja nu ár 1. után

ba) meg kö tött ter ve zé si és ki vi te le zé si szer zõ dé sek re,
bb) ter ve zett ki vi te le zé si do ku men tá ci ók ra,
bc) kez dõ dõ épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé gek re,
c) a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg hir de tett terv pá lyá -

za ti el já rá sok ra,
d) a 18–19.  § és a 26–28.  §-ban fog lal tak te kin te té ben a

ha tály ba lé pé se után meg in dí tott köz be szer zé si el já rá sok -
ban
kell al kal maz ni.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Tervp. 5.  § (7) be kez dé se, 7.  § (3)–(4) be kez dé se,
16.  § (1) be kez dé sé ben az „a (2) be kez dés ben fog lalt el té -
ré sek kel” szö veg rész, 16.  § (2) be kez dé se, 16.  § (3) be kez -
dé sé ben a „ , ki zá ró lag” és a „pos tai úton,” szö veg rész,
16.  § (4) be kez dé sé ben a „90 na pos ha tár idõ ese tén leg -
alább 45 nap pal” szö veg rész, 21.  § (5) be kez dé se,

b) a Ter. 3.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta, 7.  §
(5) be kez dé sé ben az „az el nök,” szö veg rész, 12.  § (5) be -
kez dé sé nek má so dik mon da ta,

c) az Éhk. 1.  § (4) be kez dé sé ben a „ , va la mint a kör -
nye zet vé del mi sa já tos épít mény faj ták” szö veg rész,

d) az Éhk. 1/B. mel lék le té ben
da) ,,Dus nok el lá tá si ille té kességi te rü le te Dus nok,

Fajsz” szö veg rész,
db) ,,Csen ge le el lá tá si ille té kességi te rü le te Csen ge le”

szö veg rész,
dc) ,,Ká pol nás nyék el lá tá si ille té kességi te rü le te Ká -

pol nás nyék, Na dap, Páz mánd, Su ko ró” szö veg rész,

dd) ,,Sáp el lá tá si ille té kességi te rü le te Sáp” szö veg -
rész,

de) ,,Kál el lá tá si ille té kességi te rü le te Al deb rõ, Kál,
Nagy út, Tó fa lu” szö veg rész,

df) ,,Tár kány el lá tá si ille té kességi te rü le te Tár kány”
szö veg rész,

dg) „Tá pió sze le el lá tá si ille té kességi te rü le te Far mos,
Tá pió györ gye, Tá pió sze le, Új szil vás” szö veg rész,

dh) „Kosd el lá tá si ille té kességi te rü le te Kosd, Penc,
Rád” szö veg rész,

di) „Pi lis jász fa lu el lá tá si ille té kességi te rü le te Pi lis jász -
fa lu” szö veg rész,

dj) „Bu zsák el lá tá si ille té kességi te rü le te Bu zsák” szö -
veg rész,

dk) „Be reg da róc el lá tá si ille té kességi te rü le te Be reg da -
róc” szö veg rész,

dl) „Ti sza bez déd el lá tá si ille té kességi te rü le te Ti sza -
bez déd, Tu zsér” szö veg rész,

dm) „Nyír vas vá ri el lá tá si ille té kességi te rü le te Bá tor li -
get, Nyír vas vá ri, Te rem” szö veg rész,

e) az Ép ber. 3.  § (3) be kez dé se, 5.  §-a és 6.  § (2) be kez -
dé se.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ter. 1.  §
e ren de let 6.  §-ával át szá mo zott (1) be kez dé sé ben az „épí -
tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez”, 9.  § (2) be kez dés b) pont já -
ban az „épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé sé hez”, 10.  §
(4) be kez dés c) pont já ban az „épí tés ügyi ha tó sá gi en ge -
dély hez” és 11.  § (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben
az „épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez” szö veg rész he lyé be
az „épí té si en ge dély hez vagy elvi épí té si en ge dély hez”
szö veg, va la mint 11.  § (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -
gé ben az „épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si” szö veg rész
he lyé be az „épí té si en ge dé lye zé si vagy épí té si elvi en ge -
dé lye zé si” szö veg lép.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ter. 2.  §
(5) be kez dés ben, a 4.  § (1) be kez dé sé ben és 5.  § (4) be kez -
dé sé ben a „mû köd te tõ je” szö veg rész he lyé be az „el nö ke”
szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben a „mû köd te tõ” szö veg rész
he lyé be a „terv ta nács el nö ke” szö veg, 7.  § (5) be kez dé sé -
ben a „mû köd te tõ jé nek” szö veg rész he lyé be az „el nö ké -
nek” szö veg lép.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Éhk.
a) 1.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „jegy zõ jét” szö veg -

rész he lyé be a „jegy zõ jét (kör jegy zõ jét)” szö veg lép,
b) 3.  § (2) be kez dé sé ben „a mû em lé ki vé de lem alatt

álló épít mé nyek, va la mint a kör nye zet vé del mi sa já tos
épít mény faj ták” szö veg rész he lyé be „és a mû em lé ki vé de -
lem alatt álló épít mé nyek” szö veg lép,

c) 1/A. mel lék le té ben
ca) ,,Pécs el lá tá si ille té kességi te rü le te Pécs, Aba li get,

Ara nyos ga dány, Ber kesd, Bo gád, Kö kény, El lend, Ma -
gyar sar lós, Nagy ko zár, Pe re ked, Po gány, Ro mo nya, Szi -
lágy ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Ba ko nya, Bir ján,
Cser kút, Gör csöny, Gyód, Ke szü, Ko zár mis leny, Kõ vá gó -
szõ lõs, Kõ vá gó töt tös, Lot hárd, Ócsárd, Orfû, Pé csud vard,
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Pel lérd, Re ge nye, Sze mely, Szõ ke” szö veg rész he lyé be
„Pécs el lá tá si ille té kességi te rü le te Pécs, Aba li get, Ara -
nyos ga dány, Ber kesd, Bir ján, Bo gád, Kö kény, El lend,
Lot hárd, Ma gyar sar lós, Nagy ko zár, Pe re ked, Pé csud vard,
Po gány, Ro mo nya, Sze mely, Szi lágy ké szen lé ti ille té -
kességi te rü le te Ba ko nya, Cser kút, Gör csöny, Gyód, Ke -
szü, Ko zár mis leny, Kõ vá gó szõ lõs, Kõ vá gó töt tös, Ócsárd,
Orfû, Pel lérd, Re ge nye, Szõ ke”,

cb) ,,Ka lo csa el lá tá si ille té kességi te rü le te Ka lo csa,
Bá tya, Drág szél, Du na pa taj, Du na szent be ne dek, Gé der -
lak, Ha jós, Har ta, Ho mok mégy, Mis ke, Or das, Öreg cser tõ, 
Szak már, Új te lek, Uszód ké szen lé ti ille té kességi te rü le te
Dus nok, Fajsz, Fok tõ” szö veg rész he lyé be „Ka lo csa el lá -
tá si ille té kességi te rü le te Ka lo csa, Bá tya, Drág szél, Du na -
pa taj, Dus nok, Du na szent be ne dek, Fajsz, Gé der lak,
 Hajós, Har ta, Ho mok mégy, Mis ke, Or das, Öreg cser tõ,
Szak már, Új te lek, Uszód ké szen lé ti ille té kességi te rü le te
Fok tõ”,

cc) ,,Kis te lek el lá tá si ille té kességi te rü le te Kis te lek,
Baks, Dóc, Pusz ta szer ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Ba -
lás tya, Ó pusz ta szer, Csen ge le” szö veg rész he lyé be „Kis -
te lek el lá tá si ille té kességi te rü le te Kis te lek, Baks, Csen ge -
le, Dóc, Pusz ta szer ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Ba lás -
tya, Ó pusz ta szer”,

cd) ,,Gár dony el lá tá si ille té kességi te rü le te Gár dony,
Ver eb, Zi chy új fa lu, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Ká -
pol nás nyék, Na dap, Páz mánd, Su ko ró, Ve len ce” szö veg -
rész he lyé be „Gár dony el lá tá si ille té kességi te rü le te Gár -
dony, Ká pol nás nyék, Na dap, Páz mánd, Su ko ró, Ver eb,
Zi chy új fa lu, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Ve len ce”,

ce) ,,Mo son ma gya ró vár el lá tá si ille té kességi te rü le te
Mo son ma gya ró vár, Be ze nye, Du na ki li ti, Du na szi get, Fe -
ke te er dõ, Ha lá szi, Ká roly há za, Le vél, Raj ka, Új ró na fõ,
Vár ba log, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Ás vány rá ró,
Dar nó zse li, Du na re me te, Hé der vár, He gyes ha lom, Já nos -
som or ja, Kim le, Kis bo dak, Li pót, Má ri a kál nok, Mo son -
szol nok, Püs ki” szö veg rész he lyé be „Mo son ma gya ró vár
el lá tá si ille té kességi te rü le te Mo son ma gya ró vár, Ás vány -
rá ró, Be ze nye, Du na ki li ti, Du na szi get, Fe ke te er dõ, Ha lá -
szi, Ká roly há za, Le vél, Raj ka, Új ró na fõ, Vár ba log, ké -
szen lé ti ille té kességi te rü le te Dar nó zse li, Du na re me te,
Hé der vár, He gyes ha lom, Já nos som or ja, Kim le, Kis bo dak,
Li pót, Má ri a kál nok, Mo son szol nok, Püs ki”,

cf) ,,Püs pök la dány el lá tá si ille té kességi te rü le te Püs -
pök la dány, Bá ránd, Bi har nagy ba jom, Bi har tor da, Föl des,
Sár rét ud va ri, Sze rep, Te tét len, ké szen lé ti ille té kességi te -
rü le te Bi har dancs há za, Nagy rá bé, Sáp” szö veg rész he lyé -
be „Püs pök la dány el lá tá si ille té kességi te rü le te Püs pök la -
dány, Bá ránd, Bi har nagy ba jom, Bi har tor da, Föl des, Sáp,
Sár rét ud va ri, Sze rep, Te tét len ké szen lé ti ille té kességi te -
rü le te Bi har dancs há za, Nagy rá bé”,

cg) „Fü ze sa bony el lá tá si ille té kességi te rü le te Füzes -
abony, Be se nyõ te lek, Dor mánd, Eger far mos, Ká pol na,
Komp olt, Me zõ sze me re, Me zõ tár kány, Po rosz ló, Sa rud,
Szi ha lom, Új lõ rinc fal va ké szen lé ti ille té kességi te rü le te
Al deb rõ, Kál, Nagy út, Tó fa lu” szö veg rész he lyé be

„Füzes abony el lá tá si ille té kességi te rü le te Fü ze sa bony,
Al deb rõ, Be se nyõ te lek, Dor mánd, Eger far mos, Kál, Ká -
pol na, Komp olt, Me zõ sze me re, Me zõ tár kány, Nagy út, Po -
rosz ló, Sa rud, Szi ha lom, Tó fa lu, Új lõ rinc fal va”,

ch) „Kis bér el lá tá si ille té kességi te rü le te Kis bér, Ács -
tesz ér, Aka, Ász ár, Ba kony bánk, Ba kony sár kány, Ba -
kony szom bat hely, Bár so nyos, Csá szár, Csat ka, Ete, Ke -
rék te le ki, Réde, Súr, Vért es ket hely ké szen lé ti ille té -
kességi te rü le te Tár kány” szö veg rész he lyé be „Kis bér el -
lá tá si ille té kességi te rü le te Kis bér, Ács tesz ér, Aka, Ász ár,
Ba kony bánk, Ba kony sár kány, Ba kony szom bat hely, Bár -
so nyos, Csá szár, Csat ka, Ete, Ke rék te le ki, Réde, Súr, Tár -
kány, Vért es ket hely”,

ci) „Rét ság el lá tá si ille té kességi te rü le te Rét ság, Ber ke -
nye, Di ós je nõ, Hont, Két bo dony, Né zsa, Nóg rád, Szá tok,
Szen te, Te res ke, Tol mács ké szen lé ti ille té kességi te rü le te
Al só pe tény, Fel sõ pe tény, Ke szeg, Kis ecset, Le génd, Nóg -
rád sáp, Nõ tincs, Õs agárd, Rom hány, Bánk, Bor sos be rény, 
Hor pács, Nagy oro szi, Pusz ta ber ki, Szen de hely” szö veg -
rész he lyé be „Rét ság el lá tá si ille té kességi te rü le te Rét ság,
Ber ke nye, Di ós je nõ, Hont, Két bo dony, Kis ecset, Né zsa,
Nóg rád, Szá tok, Szen te, Te res ke, Tol mács ké szen lé ti ille -
té kességi te rü le te Al só pe tény, Fel sõ pe tény, Ke szeg, Le -
génd, Nóg rád sáp, Nõ tincs, Õs agárd, Rom hány, Bánk,
Bor sos be rény, Hor pács, Nagy oro szi, Pusz ta ber ki, Szen de -
hely”,

cj) „Ceg léd el lá tá si ille té kességi te rü le te Ceg léd, Ceg -
léd ber cel, Cse mõ, Dán szent mik lós, Mi ke bu da ké szen lé ti
ille té kességi te rü le te Tá pió szõ lõs, Tör tel, Új szil vás” szö -
veg rész he lyé be „Ceg léd el lá tá si ille té kességi te rü le te
Ceg léd, Ceg léd ber cel, Cse mõ, Dán szent mik lós, Mi ke bu -
da, Új szil vás ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Tá pió szõ lõs,
Tör tel”,

ck) „Nagy ká ta el lá tá si ille té kességi te rü le te Nagy ká ta,
Kóka, Pánd, Szent lõ rinc ká ta, Tá pi ó bics ke, Tá pi ó ság, Tá -
pi ó sze csõ, Tá pi ó szent már ton, ké szen lé ti ille té kességi te -
rü le te Far mos, Süly sáp, Szent már ton ká ta, Tá pió györ gye,
Tá pió sze le, Tó al más” szö veg rész he lyé be „Nagy ká ta el lá -
tá si ille té kességi te rü le te Nagy ká ta, Far mos, Kóka, Pánd,
Szent lõ rinc ká ta, Tá pi ó bics ke, Tá pió györ gye, Tá pi ó ság,
Tá pi ó sze csõ, Tá pió sze le, Tá pi ó szent már ton, ké szen lé ti
ille té kességi te rü le te Süly sáp, Szent már ton ká ta, Tó al -
más”,

cl) „Pi lis vö rös vár el lá tá si ille té kességi te rü le te Pi lis vö -
rös vár, Pi lisszán tó, Tinnye ké szen lé ti ille té kességi te rü le te 
Nagy ko vá csi, Pi lis bo ros je nõ, Pi lis csa ba, Pi lis jász fa lu, Pi -
lisszen ti ván, Soly már, Üröm” szö veg rész he lyé be „Pi lis -
vö rös vár el lá tá si ille té kességi te rü le te Pi lis vö rös vár, Pi lis -
jász fa lu, Pi lisszán tó, Tinnye, ké szen lé ti ille té kességi te rü -
le te Nagy ko vá csi, Pi lis bo ros je nõ, Pi lis csa ba, Pilisszent -
iván, Soly már, Üröm”,

cm) „Vác el lá tá si ille té kességi te rü le te Vác, Csö rög,
Kis né me di, Püs pök szi lágy, Vác du ka, Vá char tyán, Vác rá -
tót ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Acsa, Csõ vár, Gal ga -
györk, Kosd, Penc, Püs pök hat van, Rád, Szõd, Szõd li get”
szö veg rész he lyé be „Vác el lá tá si ille té kességi te rü le te
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Vác, Csö rög, Kis né me di, Kosd, Penc, Püs pök szi lágy, Rád, 
Vác du ka, Vá char tyán, Vác rá tót ké szen lé ti ille té kességi te -
rü le te Acsa, Csõ vár, Gal ga györk, Püs pök hat van, Szõd,
Szõd li get”,

cn) „Csur gó el lá tá si ille té kességi te rü le te Csur gó, Ber -
zen ce, Csur gó nagy mar ton, Gyé ké nyes, Iha ros, Iha ros be -
rény, Inke, Õr ti los, Po gány szent pé ter, Por rog, Por rog -
szent ki rály, Por rog szent pál, So mogy bük kösd, So mogy -
csi csó, So mogy ud var hely, Zá kány, Zá kány fa lu” szö veg -
rész he lyé be „Csur gó el lá tá si ille té kességi te rü le te Csur gó, 
Ber zen ce, Csur gó nagy mar ton, Gyé ké nyes, Iha ros, Iha ros -
be rény, Inke, Õr ti los, Po gány szent pé ter, Por rog, Por rog -
szent ki rály, Por rog szent pál, So mogy bük kösd, So mogy -
csi csó, So mogy ud var hely, Szen ta, Zá kány, Zá kány fa lu”,

co) „Fo nyód el lá tá si ille té kességi te rü le te Fo nyód, Ba -
la ton feny ves, Or da cse hi, Ti kos” szö veg rész he lyé be „Fo -
nyód el lá tá si ille té kességi te rü le te Fo nyód, Ba la ton feny -
ves, Or da cse hi”,

cp) „Len gyel tó ti el lá tá si ille té kességi te rü le te Len gyel -
tó ti, Gyugy, Hács, Kis be rény, Öreg lak, Pa muk, So mogy -
vá mos, So mogy vár, Szõ lõs gyö rök ké szen lé ti ille té kességi
te rü le te Bu zsák” szö veg rész he lyé be „Len gyel tó ti el lá tá si
ille té kességi te rü le te Len gyel tó ti, Bu zsák, Gyugy, Hács,
Kis be rény, Öreg lak, Pa muk, So mogy vá mos, So mogy vár,
Szõ lõs gyö rök”,

cq) „Mar ca li el lá tá si ille té kességi te rü le te Mar ca li, Ba -
la ton be rény, Ba la ton új lak, Ba la ton ke reszt úr, Ba la ton má -
ria für dõ, Ba la ton szent györgy, Bö hö nye, Csá kány, Csö -
mend, Fõ nyed, Ga dány, Hol lád, Hosszú víz, Ke le víz, Két -
hely, Li bic koz ma, Mesz teg nyõ, Nagy sza ká csi, Nem es déd, 
Ne mes kis fa lud, Ne mes vid, Nik la, Pusz ta ko vá csi, Sá voly,
So mogy fajsz, So mogy sám son, So mogy si mo nyi, So mogy -
szent pál, So mogy zsit fa, Szeg er dõ, Sze nyér, Szõ ke dencs,
Tap sony, Tás ka, Var ász ló, Vése, Vörs” szö veg rész he lyé -
be „Mar ca li el lá tá si ille té kességi te rü le te Mar ca li, Ba la -
ton be rény, Ba la ton új lak, Ba la ton ke reszt úr, Ba la ton má ria -
für dõ, Ba la ton szent györgy, Bö hö nye, Csá kány, Csö mend, 
Fõ nyed, Ga dány, Hol lád, Hosszú víz, Ke le víz, Két hely, Li -
bic koz ma, Mesz teg nyõ, Nagy sza ká csi, Nem es déd, Ne -
mes kis fa lud, Ne mes vid, Nik la, Pusz ta ko vá csi, Sá voly, So -
mogy fajsz, So mogy sám son, So mogy si mo nyi, So mogy -
szent pál, So mogy zsit fa, Szeg er dõ, Sze nyér, Szõ ke dencs,
Tap sony, Tás ka, Ti kos, Var ász ló, Vése, Vörs”,

cr) „Nagy atád el lá tá si ille té kességi te rü le te Nagy atád,
Bak há za, Be leg, Bol hás, Gör ge teg, Há rom fa, Ka szó, Kis -
ba jom, Ku tas, Lá bod, Nagy kor pád, Öt vös kó nyi, Ri nya be -
se nyõ, Ri nya szent ki rály, Se gesd, So mogy szob, Sza bás,
Szen ta, Ta rany” szö veg rész he lyé be „Nagy atád el lá tá si
ille té kességi te rü le te Nagy atád, Bak há za, Be leg, Bol hás,
Gör ge teg, Há rom fa, Ka szó, Kis ba jom, Ku tas, Lá bod,
Nagy kor pád, Öt vös kó nyi, Ri nya be se nyõ, Ri nya szent ki -
rály, Se gesd, So mogy szob, Sza bás, Ta rany”,

cs) „Nyír bá tor el lá tá si ille té kességi te rü le te Nyír bá tor,
En csencs, Nyír bél tek, Nyír csá szá ri, Nyír derzs, Nyír gel se,
Nyír mi hály di, Nyír pi lis, Öm böly, Pe nész lek, Pi ri cse ké -
szen lé ti ille té kességi te rü le te Bá tor li get, Kis lé ta, Nyír bo -

gát, Nyír lu gos, Nyír vas vá ri, Te rem” szö veg rész he lyé be
„Nyír bá tor el lá tá si ille té kességi te rü le te Nyír bá tor, Bá tor -
li get, En csencs, Nyír bél tek, Nyír csá szá ri, Nyír derzs, Nyír -
gel se, Nyír mi hály di, Nyír pi lis, Nyír vas vá ri, Öm böly, Pe -
nész lek, Pi ri cse, Te rem ké szen lé ti ille té kességi te rü le te
Kis lé ta, Nyír bo gát, Nyír lu gos”,

ct) „Vá sá ros na mény el lá tá si ille té kességi te rü le te Vá sá -
ros na mény, Ara nyos apá ti, Ba ra bás, Be reg su rány, Csa ro -
da, Ge lé nes, Gem zse, Gu lács, Gyü re, He te fe jér cse, Ilk,
Jánd, Kis var sány, Ló nya, Má rok pa pi, Má tyus, Nagy var -
sány, Nyír ma da, Olcs va, Pusz ta do bos, Tá kos, Tar pa, Ti -
sza a dony, Ti sza ke re cseny, Ti sza szal ka, Ti sza vid, Ti va dar, 
Vá mos atya ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Be reg da róc”
szö veg rész he lyé be „Vá sá ros na mény el lá tá si ille té kességi
te rü le te Vá sá ros na mény, Ara nyos apá ti, Ba ra bás, Be reg da -
róc, Be reg su rány, Csa ro da, Ge lé nes, Gem zse, Gu lács,
Gyü re, He te fe jér cse, Ilk, Jánd, Kis var sány, Ló nya, Má rok -
pa pi, Má tyus, Nagy var sány, Nyír ma da, Olcs va, Pusz ta do -
bos, Tá kos, Tar pa, Ti sza a dony, Ti sza ke re cseny, Ti sza -
szal ka, Ti sza vid, Ti va dar, Vá mos atya”,

cu) „Zá hony el lá tá si ille té kességi te rü le te Zá hony,
Benk, Eper jes ke, Gyõ röcs ke, Ko mo ró, Mán dok, Ti sza mo -
gyo rós, Ti sza szent már ton, Zsurk ké szen lé ti ille té kességi
te rü le te Ti sza bez déd, Tu zsér” szö veg rész he lyé be „Zá -
hony el lá tá si ille té kességi te rü le te Zá hony, Benk, Eper jes -
ke, Gyõ röcs ke, Ko mo ró, Mán dok, Ti sza bez déd, Ti sza mo -
gyo rós, Ti sza szent már ton, Tu zsér, Zsurk”,

cv) „Veszp rém el lá tá si ille té kességi te rü le te Veszp rém,
Al só örs, Bar nag, Fel sõ örs, Haj más kér, Hárs kút, Hi deg kút, 
Kün gös, Lo vas, Már kó, Mencs hely, Nagy vá zsony, Ne -
mes vá mos, Pula, Sóly, Szent ki rály sza bad ja, Tót vá zsony,
Veszp rém fajsz, Vö rös tó ké szen lé ti ille té kességi te rü le te
Ki rály szen tist ván, Vi lo nya” szö veg rész he lyé be „Veszp -
rém el lá tá si ille té kességi te rü le te Veszp rém, Al só örs, Bar -
nag, Fel sõ örs, Haj más kér, Hárs kút, Hi deg kút, Kün gös,
Már kó, Mencs hely, Nagy vá zsony, Ne mes vá mos, Pula,
Sóly, Szent ki rály sza bad ja, Tót vá zsony, Veszp rém fajsz,
Vö rös tó ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Ki rály szen tist -
ván, Vi lo nya”,

cw) „Ba la ton fü red el lá tá si ille té kességi te rü le te Ba la -
ton fü red, Aszó fõ, Ba la to na ka li, Ba la ton csi csó, Ba la ton -
sze pezd, Ba la ton szõ lõs, Ba la ton ud va ri, Cso pak, Dör gi cse, 
Mon osz ló, Ó bu da vár, Ör vé nyes, Pa loz nak, Pé csely,
Szent antalfa, Szent ja kab fa, Ta gyon, Zán ka, Vá szoly ké -
szen lé ti ille té kességi te rü le te Ti hany” szö veg rész he lyé be
„Ba la ton fü red el lá tá si ille té kességi te rü le te Ba la ton fü red,
Aszó fõ, Ba la to na ka li, Ba la ton csi csó, Ba la ton sze pezd, Ba -
la ton szõ lõs, Ba la ton ud va ri, Cso pak, Dör gi cse, Mon osz ló,
Lo vas, Ó bu da vár, Ör vé nyes, Pa loz nak, Pé csely, Szen tan -
tal fa, Szent ja kab fa, Ta gyon, Zán ka, Vá szoly ké szen lé ti
ille té kességi te rü le te Ti hany”,

cx) „Hé víz el lá tá si ille té kességi te rü le te Hé víz ké szen lé -
ti ille té kességi te rü le te Al só pá hok, Cser szeg to maj, Fel sõ -
pá hok, Ne mes bük, Rezi, Za la kö ves kút” szö veg rész he lyé -
be „Hé víz el lá tá si ille té kességi te rü le te Hé víz, Fel sõ pá hok
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ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Al só pá hok, Cser szeg to -
maj, Ne mes bük, Rezi, Za la kö ves kút”
szö veg lép.

(8) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Éhk.
1/B. mel lék le té ben

a) ,,Ko zár mis leny el lá tá si ille té kességi te rü le te Bir ján,
Ko zár mis leny, Lot hárd, Pé csud vard, Sze mely” szö veg rész 
he lyé be „Ko zár mis leny el lá tá si ille té kességi te rü le te Ko -
zár mis leny”,

b) ,,Kõ vá gó szõ lõs el lá tá si ille té kességi te rü le te Ba ko -
nya, Cser kút, Kõ vá gó szõ lõs, Kõ vá gó töt tös” szö veg rész
he lyé be „Cser kút el lá tá si ille té kességi te rü le te Cser kút,
Ba ko nya, Kõ vá gó szõ lõs, Kõ vá gó töt tös”,

c) ,,Kim le el lá tá si ille té kességi te rü le te Ás vány rá ró,
Dar nó zse li, Du na re me te, Hé der vár, Kim le, Kis bo dak, Li -
pót, Püs ki” szö veg rész he lyé be „Kim le el lá tá si ille té -
kességi te rü le te Dar nó zse li, Du na re me te, Hé der vár, Kim -
le, Kis bo dak, Li pót, Püs ki”,

d) ,,Du na szeg el lá tá si ille té kességi te rü le te Du na szeg,
Du na szent pál, Gyõr la da mér, Gyõr zá moly” szö veg rész he -
lyé be „Gyõr zá moly el lá tá si ille té kességi te rü le te Gyõr zá -
moly, Du na szeg, Du na szent pál, Gyõr la da mér”,

e) ,,Rom hány el lá tá si ille té kességi te rü le te Al só pe tény, 
Fel sõ pe tény, Ke szeg, Kis ecset, Le génd, Nóg rád sáp, Nõ -
tincs, Õs agárd, Rom hány” szö veg rész he lyé be „Rom hány
el lá tá si ille té kességi te rü le te Al só pe tény, Fel sõ pe tény, Ke -
szeg, Le génd, Nóg rád sáp, Nõ tincs, Õs agárd, Rom hány”,

f) ,,Ne mes bük el lá tá si ille té kességi te rü le te Fel sõ pá -
hok, Ne mes bük, Za la kö ves kút” szö veg rész he lyé be „Ne -
mes bük el lá tá si ille té kességi te rü le te Ne mes bük, Za la kö -
ves kút”
szö veg lép.

(9) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Tervp.
a) 14.  § (2) be kez dés c) pont já ban a „mû em lé ki vé dett -

ség” szö veg rész he lyé be a „mû em lé ki és ré gé sze ti vé dett -
ség”,

b) 16.  § (1) be kez dé sé ben a „90 nap” szö veg rész he lyé -
be „60 nap”
szö veg lép.

(10) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ép kiv.
a) 27.  § (2) be kez dé sé ben a „9.  § (1) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott épít mé nyek re” szö veg rész he lyé be a „9.  §
(1) be kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott építmé -
nyekre”,

b) 27.  § (7) be kez dé sé ben a „9.  § (1) be kez dé se sze rin ti
épít mé nyek” szö veg rész he lyé be a „9.  § (1) be kez dés
a)–d) pont ja sze rin ti épít mé nyek”,

c) 1. mel lék le té nek III. fe je ze té ben a „16.  § (3) be kez -
dés h) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „16.  § (4) be kez dé -
sé ben”
szö veg lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

1. mel lék let 
a 207/2008. (VIII. 27.) Korm. ren de let hez

„1. szá mú mel lék let 
a 162/2004. (V. 21.) Korm. ren de let hez

A ki vi te le zés re irá nyu ló épí té si be ru há zás
aján lat ké ré si do ku men tá ci ó já nak tar tal ma

I. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1. A do ku men tá ció tar tal ma a jog erõs, vég re hajt ha tó és
ér vé nyes épí té si vagy lé te sí té si ha tó sá gi en ge dély ok irat és
a hoz zá tar to zó do ku men tá ció alap ján ké szí tett írá sos do -
ku men tu mok és terv raj zok összes sé ge.

2. A do ku men tá ci ó ban meg kell ha tá roz ni, az épít mény 
jel le gé nek meg fe le lõ szak te rü le ti sa já tos sá gok nak, tar tal -
mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ rész le te zett ség gel:

a) az épít mény ré szek, a szer ke ze ti ele mek, a be épí tett
be ren de zé sek stb. tér be li el he lyez ke dé sét, mé re tét,
mennyi sé gét,

b) a kész ál la pot ra vo nat ko zó mû sza ki és mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nye ket,

c) az épít mény meg valósítását, a ki vi te le zés mód ját be -
fo lyá so ló kö rül mé nye ket, szol gál ta tá so kat,

d) az aján lat té telt lé nye ge sen be fo lyá so ló, épí té si be ru -
há zás nak nem mi nõ sü lõ, de az zal együtt el ké szí ten dõ
mun ká kat.

3. A do ku men tá ci ót leg alább az itt meg ha tá ro zott ál ta -
lá nos tar ta lom mal, az épít mény jel le gé nek meg fe le lõ szak -
te rü le ti sa já tos sá gok rész le tes tar tal mi kö ve tel mé nye i nek
meg fele lõen, az egyes mun ka ré sze ket a szük sé ges szak ági
bon tás ban és rész le tes ség gel kell el ké szí te ni.

4. A do ku men tá ció le het e jog sza bály nak meg fe le lõ ki -
vi te li do ku men tá ció is.

II. Rész le te zett kö ve tel mé nyek

1. Alap ada tok, ok ira tok:
a) Az épí té si be ru há zás tár gyát ké pe zõ épít mény, épí té -

si te vé keny ség jel lem zõ ada tai:
aa) az épít mény, épí té si te vé keny ség elõ írások sze rin ti

sza ba tos meg ne ve zé se,
ab) az épí té si mun ka hely meg je lö lé se,
ac) az épít mény, az épí té si te vé keny ség meg ha tá ro zó

pa ra mé te rei (tel je sí tõ ké pes sé ge, ka pa ci tá sa, be fo ga dó ké -
pes sé ge, fé rõ hely szá ma, jel lem zõ mé re te stb.),

ad) az épí té si te vé keny ség jel le ge (új épít mény épí té se,
át ala kí tás, bõ ví tés, bon tás stb.),

ae) az épí tés kí vánt kez dé si és be fe je zé si idõ pont ja.
b) Elõz mény ok ira tok (má so lat ban):
ba) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben jog erõs,

vég re hajt ha tó és ér vé nyes épí té si (lé te sí té si) en ge dély,
bb) fel men té sek, va la mint el té ré si en ge dé lyek.
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c) Az aján lat ké rõ ál tal meg ha tá ro zott kü lön le ges kö ve -
tel mé nyek, kö rül mé nyek, szol gál ta tá sok:

ca) az épí té si te vé keny sé get be fo lyá so ló, át la gos tól el -
té rõ kö rül mé nyek, il let ve kör nye ze ti té nye zõk (for ga lom
fo lya ma tos fenn tar tá sa, más vál lal ko zó nak egy ide jû leg a
tér ség ben vég zett te vé keny sé ge, kör nye zet-, ter mé szet- és
örök ség vé del mi kö ve tel mé nyek, mun ka vég zé si idõ szak
kor lá to zá sa stb.),

cb) a meg bí zó ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok (fel vo nu lá si
épü let, vil la mos ener gia, épí tõ gép, ki vi te li ter vek stb. ren -
del ke zés re bo csá tá sa).

2. Köz be szer zé si mû sza ki le írás a Kbt. 58.  §-a és
190.  §-a sze rint:

a) Az épít mény, az épí té si mun ka ál ta lá nos le írá sa:
aa) te le pí tés, kör nye ze ti kap cso la tok, ren del te tés,

funk ció, tech no ló gia, aka dály men te sí tés, üze mel te tés stb.,
ab) az épít mény ré szek, ren del te té si egy sé gek, he lyi sé -

gek stb. terv raj zok ra uta ló fel so ro lá sa és azok ki ala kí tá sá -
nak, kö ve tel mé nye i nek, igény szint jé nek, fel sze relt sé gé -
nek stb. rész le tes meg ha tá ro zá sa.

b) A ter ve zett mû sza ki meg ol dá sok (épít mény ré szek,
szer ke ze tek, be ren de zé sek, ké szü lé kek, ve ze té kek, rend -
sze re le mek stb.) terv raj zok ra, azo no sít ha tó an uta ló le -
írása:

ba) az anyag mi nõ sé gek és egyéb kö ve tel mé nyek,
figye lembe ve en dõ szab vá nyok, mû sza ki kö ve tel mé nyek
meg ha tá ro zá sá val,

bb) rész le te sen is mer tet ve a ja va solt és a mû sza ki do -
ku men tá ci ó ban ki dol go zott meg ol dá so kat,

bc) meg je löl ve az egyen ér té kû al ter na tív mû sza ki meg -
ol dá sok le het sé ges kö rét.

c) Mi nõ ség biz to sí tá si, mun ka vé del mi és biz ton sá gi kö -
ve tel mé nyek is mer te té se.

3. Mû sza ki ter vek:
a) hely szín rajz(ok), mely tar tal maz za az épí té si te rü le -

tet, a meg lé võ, a meg ma ra dó, az el bon tan dó és a ter ve zett
épít mé nye ket, nö vény ze tet, jel lem zõ te rep ma gas sá go kat,
az épít mé nyek, il let ve ener gia- és köz mû há ló za ta ik össze -
füg gé se i nek át te kin té sét,

b) ál ta lá nos ter vek – alap raj zok, víz szin tes és füg gõ le -
ges met sze tek, hossz-szel vé nyek, ke reszt szel vé nyek, né -
ze tek stb., me lyek bõl az épít mény és ré szei, tér be li el ren -
de zé se, mé re tei, szer ke ze tei, anya gai, be ren de zé sei stb.
meg ál la pít ha tók, és a mennyi sé gi ki mu ta tás el len õriz he tõ,
il let ve a ki vi te le zés hez szük sé ges to váb bi rész let és tech -
no ló gi ai, gyárt mány-, sze re lé si és egyéb mû sza ki ter vek
el ké szít he tõk,

c) rész let ter vek, az épít mény olyan ré sze i nek, szer ke -
ze te i nek és azok össze épí té sé nek raj zai, me lyek az ál ta lá -
nos ter ve ken kel lõ en nem áb rá zol ha tók.

4. Költ ség ve té si ki írás.”

2. mel lék let 
a 207/2008. (VIII. 27.) Korm. ren de let hez

„2. szá mú mel lék let 
a 162/2004. (V. 21.) Korm. ren de let hez

Mû em lé kek kel kap cso la tos kö ve tel mé nyek

a) A mû em lék kel kap cso la tos épí té si be ru há zá sok ese -
tén ki vi te le zés re irá nyu ló aján lat ké ré si mû sza ki do ku men -
tá ció az 1. szá mú mel lék let I. és II. fe je ze té ben fog lal ta kon
fe lül tar tal maz za az épí té si en ge dély ben jó vá ha gyott kö -
vet ke zõ do ku men tu mo kat:

aa) épí tés tör té ne ti össze fog la lás,

ab) ar chív ter vek és fény ké pek má so la ta,

ac) ku ta tá si do ku men tá ció (mû em lé ki épü let ku ta tá si
do ku men tá ci ók, épü let di ag nosz ti kai vizs gá la tok).

b) Ha a mû em lék kel kap cso la tos épí té si be ru há zás az
épí té si en ge dély sze rint res ta u rá lá si te vé keny sé get is tar -
tal maz, az épí té si be ru há zá si do ku men tá ció tar tal maz za az
a) pont ban fog lal ta kon túl a kö vet ke zõ do ku men tu mo kat:

ba) a res ta u rá lás tár gyá nak fel mé ré se, ál la pot le írá sa,
fo tó do ku men tá ció a lát ha tó ká ro so dá sok kal,

bb) az eset le ges ko ráb bi res ta u rá lá sok do ku men tá ci ó ja,

bc) az elõ írt be avat ko zá sok, el já rá sok, a fel hasz ná lan -
dó anya gok le írá sa,

bd) az esz té ti kai hely re ál lí tá si ja vas lat,

be) a ke ze lé sek vár ha tó ered mé nyei és koc ká za ta.”

A Kormány
208/2008. (VIII. 27.) Korm.

rendelete

az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó
pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási

szabályairól

A Kor mány a szer ve zett bû nö zés, va la mint az az zal
össze füg gõ egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és 
az eh hez kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999.
évi LXXV. tör vény 62.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, va la mint a ren de let 24.  § (2) be kez -
dé se te kin te té ben a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV.
tör vény 100.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a kö vet ke zõ ket
ren de li el:
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A befolyt pénzösszegek felhasználása

1.  §

A köz rend vé del mi bír ság ból be fo lyó pénz össze gek a
köz rend, köz biz ton ság vé del me ér de ké ben,

a) a köz te rü le tek biz ton sá gá nak ja ví tá sa ér de ké ben
bûn meg elõ zé si cél ra, a köz te rü le ti biz ton ság erõ sí té sé ben
érin tett szer ve ze tek együtt mû kö dé sé nek ja ví tá sá ra, élet- és 
va gyon vé del mi esz kö zök, mód sze rek ki ala kí tá sá nak tá -
mo ga tá sá ra, a he lyi biz ton ság ér zet erõ sí té sét cél zó be avat -
ko zá sok meg valósítására,

b) az il le gá lis mig rá ció vissza szo rí tá sa, ke ze lé se ér de -
ké ben vég zett te vé keny ség, va la mint az érin tet tek szár ma -
zá si or szá guk ba  való vissza té ré se elõ se gí té sé nek tá mo ga -
tá sá ra
hasz nál ha tók fel.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) pá lyáz ta tó és tá mo ga tó: az Igaz ság ügyi és Ren dé -

sze ti Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz té ri um),
b) pá lyá za ti prog ram: az 1.  §-ban meg ha tá ro zott cé lok

meg valósítása,
c) pro jekt: a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott tá mo -

ga tan dó cél ki tû zé sek meg valósítása,
d) pá lyá za ti do ku men tá ció: pá lyá za ti fel hí vás, pá lyá -

za ti út mu ta tó, adat lap,
e) be fo ga dott pá lyá zat: a hi ány ta la nul be nyúj tott, il let -

ve a hi ány pót lá si fel szó lí tás nak ha tár idõ re tel jes kö rû en
ele get tett pá lyá zat.

Az elõirányzat forrása és kezelése

3.  §

(1) Az elõ irány zat for rá sa az éves költ ség ve té si tör vény -
ben jó vá ha gyott és tény le ge sen be folyt köz rend vé del mi
bír ság be vé tel.

(2) Az elõ irány zat ke ze lõi jo go sít vá nya it, a kö te le zett -
ség vál la lás, az utal vá nyo zás és a tel je sí tés-iga zo lás rend jét 
a Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta, va la -
mint a Mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i nak
fel hasz ná lá sá ról  szóló Sza bály zat ren de zi.

(3) Az e ren de let ben fog lalt rész fel ada tok vég re haj tá sát, 
így kü lö nö sen a pá lyá za tok be fo ga dá sá val, a dön tés elõ ké -
szí té sé vel és a tá mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé vel,
nyil ván tar tá sá val, azok vég re haj tá sá nak pénz ügyi el len õr -
zé sé vel, kö ve te lés ke ze lés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá -

sát a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár)
mint köz re mû kö dõ szer ve zet vég zi.

(4) Az elõ irány zat for rá sa i ból kell fe dez ni az elõ irány -
zat mû köd te té sé nek, ke ze lé sé nek, fel hasz ná lá sá nak, a tá -
mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé nek, nyil ván tar tá sá nak
és el len õr zé sé nek költ sé ge it.

(5) Az adott pá lyá za ti el já rás so rán fel nem hasz nált tá -
mo ga tás új ra el osz tá sá ról pá lyá zat út ján kell dön te ni.

A támogatásban részesíthetõk köre

4.  §

(1) Tá mo ga tás ban ré sze sít he tõk az egyes pá lyá za ti ka te -
gó ri ák ban azok a jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség gel nem 
ren del ke zõ szer ve ze tek, ame lyek a pá lyá za ti fel hí vás alap -
ján pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sul tak.

(2) Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot azok a szer ve ze tek,
ame lyek:

a) csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt 
áll nak,

b) le járt ese dé kes sé gû adó- vagy adók mód já ra be hajt -
ha tó köz tar to zá suk van, ki vé ve, ha fi ze té si ha lasz tást vagy
rész let fi ze té si ked vez ményt kap tak, és a fi ze té si ha lasz tás
vagy rész let fi ze té si ked vez mény ese dé kes sé ge még nem
járt le,

c) az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl jut ta tott tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek ben vál lalt kö te le zett sé ge i ket
nem tel je sí tet ték, az ezt meg ál la pí tó dön tés jog erõ re emel -
ke dé sét kö ve tõ 5 éven be lül,

d) nem fe lel nek meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -
tok – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott – ál ta lá nos és kü lö nös fel -
té te le i nek,

e) a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá -
ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény alap ján nem in dul -
hat nak pá lyá zó ként, il let ve nem ré sze sül het nek tá mo ga -
tás ban.

A támogatások formái

5.  §

(1) Az elõ irány zat for rá sa i ból az e ren de let ben meg ha tá -
ro zott tá mo ga tá si cé lok meg valósítására tá mo ga tás ban ré -
sze sít he tõk ré szé re – a pá lyá zó mû kö dé si tá mo ga tá sá nak
nem mi nõ sü lõ – a pá lyá za ti pro jekt meg valósítását cél zó,
vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás
(a továb biak ban: vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás) nyújt -
ható.

(2) Az elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség nem
vál lal ha tó. A pá lyá za ton el nyert tá mo ga tás ra elõ leg ki fi ze -
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tés nem tör té nik. Az elõ irány zat ból nem ke rül fo lyó sí tás ra
vissz ter he sen nyújt ha tó tá mo ga tás (köl csön).

(3) A Mi nisz té ri um a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá roz -
za a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak mód ját és rész le tes fel té -
te le it is.

(4) Egy pro jekt hez tá mo ga tás a ren de let ha tá lya alá tar -
to zó elõ irány zat ból egy pá lyá zó nak csak egy al ka lom mal
ítél he tõ meg.

A maradvány jóváhagyásának és következõ évi
felhasználásának rendje

6.  §

(1) Az elõ irány zat hoz kap cso ló dó an ke let ke zõ kö te le -
zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány zat-ma rad vány fel hasz -
ná lá sa fel ügye le ti ha tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tást köve -
tõen a kö vet ke zõ év ben az ere de ti ren del te té si cél nak meg -
fele lõen – jog sza bály ban elõ írt mó don – tör té nik.

(2) A kö te le zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány zat-ma -
rad vány ter hé re – ha a kö te le zett ség vál la lás meg hi ú sul,
vagy a fel hasz ná lás össze ge ki sebb az elõ irány zat nál –
újabb kö te le zett ség csak az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter en ge dé lyé vel vál lal ha tó. A kö te le zett ség vál la lás -
nak elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter ven kell ala pul nia, és csak 
írás ban tör tén het.

Saját forrás mértéke és saját forrásként figye lembe
vehetõ elemek

7.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za az egy pá lyá zat ke -
re té ben meg valósuló pro jekt tá mo ga tá sá hoz a pá lyá zó tól
elv árt sa ját for rás mér té két.

(2) A pá lyá zó sa ját for rás ként csak szám lá val vagy a pá -
lyá za ti út mu ta tó ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok kal
iga zolt tény le ges költ sé ge ket szá mol hat el.

A pályáztatás szabályai

8.  §

(1) Tá mo ga tás ki zá ró lag pá lyá za ti úton nyújt ha tó. A pá -
lyá za ti fel hí vá so kat a Mi nisz té ri um éven te leg alább egy -
szer hir de ti meg. A pá lyá za ti do ku men tá ci ót a Miniszté -
rium hon lap ján köz zé kell ten ni.

(2) Egy pá lyá zó csak egy pá lyá za tot nyújt hat be, együtt -
mû kö dõ part ner ként – ha a pá lyá za ti fel hí vás le he tõ vé te -
szi, az ab ban fog lalt fel té te lek sze rint – több pá lyá zat ban is 
részt ve het.

(3) Több pá lyá zó együt te sen is be nyújt hat pá lyá za tot.
Az ilyen pá lyá zat ese tén meg kell je löl ni, hogy az együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás alap ján mely pá lyá zó jo go sult a
kép vi se let re.

A pályázati felhívás

9.  §

A pá lyá za ti fel hí vás nak az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:
a) a pá lyá zat cí mét vagy meg ne ve zé sét,
b) a pá lyáz ta tó és a tá mo ga tó meg ne ve zé sét,
c) pá lyá za ti kom po nen sek meg ne ve zé sét,
d) a pá lyá za ti prog ram cél ját (cél ja it),
e) a pá lyá zat tar tal mi kö ve tel mé nye it,
f) a pá lyá zat cél já nak meg valósítására ren del ke zés re

álló ke ret összeg és a for rás ne ve sí té sét,
g) a tá mo ga tás mi ni má lis és ma xi má lis mér té két,
h) a meg kö ve telt sa ját for rás mér té két és a sa ját for rás -

ként figye lembe ve he tõ ele mek kö rét,
i) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sul tak kö rét, il let ve az

ab ból ki zár tak kö ré nek meg ha tá ro zá sát,
j) a pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal mát,
k) a hi ány pót lás le he tõ sé gét,
l) a pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek kel lé ke it,
m) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ját és he lyét,
n) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét (hó nap, nap,

óra),
o) a pá lyá za ti nyom tat vá nyok (adat lap) igény lé sé nek

mód ját és hely szí nét,
p) a Kincs tár te rü le ti ál lam pénz tá ri iro dá i nak el ér he tõ -

sé gét,
q) a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak mód ját és szem pont ja it, a

pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide jét,
r) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak rend jét.

A pályázatok formai követelményei

10.  §

(1) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
for má ban és nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni. A pá lyá za to -
kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt pél dány szám ban kell
be nyúj ta ni, egy ér tel mû en meg je löl ve az ere de ti pá lyá za ti
pél dányt, il let ve a má so la ti pél dányt.

(2) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a hi ány ta la nul ki töl tött és alá írt pá lyá za ti adat la pot,
b) a pá lyá za ti fel hí vás ban és adat lap ban meg je lölt mel -

lék le te ket,
c) a pá lyá za ti díj meg fi ze té sét iga zo ló do ku men tum

má so la tát.

(3) A pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt pél dány szám mel -
lett pá lyá za ti fel hí vás ez irá nyú ren del ke zé se ér tel mé ben,
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az ott meg ha tá ro zott do ku men tá ci ót a pá lyáz ta tó nak elekt -
ro ni kus úton kell el jut tat ni.

A pályázatok benyújtása

11.  §

(1) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt ha -
tár idõ ig és meg je lölt mó don a Kincs tár nak a pro jekt meg -
valósítási he lye sze rin ti te rü le ti leg ille té kes ál lam pénz tá ri
iro dá i ba pos tán, va la mint a pá lyá za ti fel hí vás ez irá nyú
ren del ke zé se ér tel mé ben, az ott meg ha tá ro zott do ku men -
tá ci ót a pá lyáz ta tó nak elekt ro ni kus úton kell el jut tat ni.

(2) Ha tár idõ ben be nyúj tott nak mi nõ sül a pá lyá zat, ha
azt a ha tár idõ utol só nap já nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg -
ha tá ro zott órá já ig aján lott kül de mény ként pos tá ra ad ták és
a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott do ku men tá ci ót a
pá lyáz ta tó nak elekt ro ni ku san el ju tat ták. Ha a ha tár idõ
utol só nap ja mun ka szü ne ti nap ra esik, a ha tár idõ az azt kö -
ve tõ elsõ mun ka na pon jár le. Két ség ese tén a pá lyá zó nak
kell bi zo nyí ta ni azt, hogy a pá lyá za tot ha tár idõ ben pos tá ra
ad ták, il let ve elekt ro ni ku san el jut tat ták.

A pályázatok befogadása és a hiánypótlás

12.  §

(1) A Kincs tár te rü le ti leg ille té kes ál lam pénz tá ri iro dá ja 
a be ér ke zést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül el len õr zi a pá lyá -
zat elõ írt for mai fel té te lek nek  való meg fe le lé sét, és a pá -
lyá za to kat nyil ván tar tás ba ve szi. A Mi nisz té ri um a be -
nyúj tá si ha tár idõ le tel tét kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül ada -
tot szol gál tat a Kincs tár nak az elekt ro ni ku san be nyúj tott
pá lyá za tok ról.

(2) A pá lyá za tok hi á nyos be nyúj tá sa ese tén a Kincs tár a
pá lyá zót ha tár idõ tû zé sé vel egy al ka lom mal hi ány pót lás ra
hív ja fel. A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ el mu lasz tá sa
a pá lyá zó nak a pá lyá zat el bí rá lá sá ból  való ki zá rá sát ered -
mé nye zi. Erre a pá lyá zót a hi ány pót lá si fel hí vás ban fi gyel -
mez tet ni kell.

(3) A Kincs tár te rü le ti leg ille té kes ál lam pénz tá ri iro dá ja 
a pá lyá zat be fo ga dá sá ról – az ik ta tó szám meg je lö lé sé vel –
tá jé koz tat ja a pá lyá zót.

13.  §

(1) A pá lyá zat ér vény te len, ha:
a) a pá lyá za ti ki írás alap ján pá lyáz ni nem jo go sult pá -

lyá zó nyúj tot ta be,
b) ha tár idõn túl nyúj tot ták be,
c) nem a meg fe le lõ pá lyá za ti adat la pon nyúj tot ták be,

d) a hi ány pót lást a pá lyá zó nem vagy nem a hiánypót -
lási fel hí vás nak meg fele lõen tel je sí ti.

(2) Az ér vény te len sé gi okok nem or vo sol ha tók, az ér -
vény te len pá lyá zat be fo ga dás ra al kal mat lan.

A pályázatok elbírálása

14.  §

(1) A Kincs tár a be ér ke zett pá lyá za to kat a pá lyá zat be -
fo ga dá sá tól vagy az ér vény te len né nyil vá ní tás tól szá mí tott 
8 na pon be lül kö te les a dön té si ja vas lat hoz elõ ké szí te ni és
Mi nisz té ri um nak el jut tat ni.

(2) A Mi nisz té ri um ál tal lét re ho zott pá lyá za ti bí rá ló bi -
zott sá gok (a továb biak ban: Bí rá ló Bi zott sá gok) a pá lyá za -
tok kal kap cso la tos szak mai ál lás pont ju kat és dön té si ja -
vas la tu kat a pá lyá zat nak a Mi nisz té ri um hoz ér ke zé sé tõl
szá mí tott leg ké sõbb 20 mun ka na pon be lül a pá lyá za ti fel -
hí vás ban meg je lölt bí rá la ti szem pon tok alap ján ala kít ják
ki. A bí rá ló bi zott sá gi ta gok – a társ tár cák és a Miniszté -
rium alá ren delt szer ve i nek kép vi se lõi ki vé te lé vel – dí ja -
zás ban ré sze sül het nek.

(3) A Bí rá ló Bi zott sá gok nak a dön té si ja vas la tuk ré sze -
ként a pá lyá za tok ér té ke lé sét és az ér té ke lés leg fon to sabb
szem pont ja it tar tal ma zó, a dön tés meg ho za ta lát köve tõen
min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ jegy zõ köny vet kell ké szí -
te ni ük. A jegy zõ köny vet a pá lyá zat tal együtt kell 5 évig
meg õriz ni.

(4) A tá mo ga tás ról  szóló dön tés – amennyi ben a ja va -
solt tá mo ga tás össze ge ala cso nyabb a pá lyá zó ál tal igé -
nyelt nél – meg ha tá roz za azo kat a pro jekt ré sze ket, ame -
lyek re a tá mo ga tás fel hasz nál ha tó.

(5) A tá mo ga tá sok ról a Bí rá ló Bi zott sá gok dön té si ja -
vas la tá nak is me re té ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter 10 mun ka na pon be lül dönt.

A támogatási döntésrõl  szóló értesítés

15.  §

(1) A tá mo ga tá si dön té sek rõl a dön tést kö ve tõ 5 mun ka -
na pon be lül a Mi nisz té ri um ada tot szol gál tat a Kincs tár -
nak, va la mint a nyer tes pá lyá zók ne vét, a tá mo ga tá si cé lo -
kat és a meg ítélt tá mo ga tás össze gét köz zé te szi a Mi nisz té -
ri um hon lap ján.

(2) Az el bí rá lás ered mé nyé rõl a pá lyá zó kat a dön tés
meg ho za ta lá tól szá mí tott 8 mun ka na pon be lül a Kincs tár
írás ban ér te sí ti. A tá mo ga tá si szer zõ dést – amennyi ben a
pá lyá za ti fel hí vás et tõl el té rõ en nem ren del ke zik – a dön -
tés rõl  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon
be lül kell meg köt ni. Ez idõ alatt a tá mo ga tá si dön tés re az
aján la ti kö tött ség sza bá lyai az irány adók.
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(3) A nyer tes pá lyá zó kat ki ér te sí tõ le vél ben rög zí te ni
kell, hogy amennyi ben a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye -
zett jé nek mu lasz tá sá ból vagy neki fel ró ha tó egyéb ok ból a
tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re a szer zõ dés kö tés re a
15.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ le tel té tõl
szá mí tott 20 na pon be lül nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön -
tés ha tá lyát vesz ti.

A támogatások folyósításának feltételei

16.  §

A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te lei:
a) a köz tar to zás men tes ség rõl  szóló nyi lat ko za tok be -

nyúj tá sa,
b) sa ját, il let ve egyéb for rás meg lé té nek dokumentá -

lása,
c) fel ha tal ma zó nyi lat ko zat azon na li be sze dé si meg bí -

zás al kal ma zá sá ra,
d) nyi lat ko zat ar ról, hogy a 4.  § (2) be kez dés a), c) és

e) pont ja sze rin ti ki zá ró okok to vább ra sem áll nak fenn.

A támogatás felhasználása, a pályázati támogatás
ellenében elõírt kötelezettségek teljesítése

17.  §

(1) A tá mo ga tást a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak
alap ján a pro jekt meg valósítása ér de ké ben le het fel hasz -
nál ni.

(2) A tá mo ga tás – a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – nem hasz nál ha tó fel a ked vez mé nye zet tet ter he lõ
adók, il le té kek vagy egyéb köz te her meg fi ze té sé re.

(3) A tá mo ga tás – amennyi ben a pá lyá za ti út mu ta tó ki -
fe je zet ten el té rõ en nem ren del ke zik – a ked vez mé nye zet -
tel mun ka vi szony ban, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony ban álló sze mély bé ré nek, il let ve dí já -
nak, va la mint azok köz ter he i nek meg fi ze té sé re ki zá ró lag
olyan arány ban hasz nál ha tó fel, amek ko ra arány ban e sze -
mély a tá mo ga tott prog ram meg valósításához szük sé ges
fel ada tot lát el.

(4) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát meg fe le lõ bi zony lat tal
kell iga zol ni. A bi zony la to kon a ked vez mé nye zett kép vi -
se lõ jé nek a pá lyá za ti azo no sí tó fel tün te té sé vel iga zol nia
kell, hogy a ki fi ze tés a szer zõ dé ses fel adat tel je sí té se ér de -
ké ben tör tént.

(5) Az elõ irány zat ból tá mo ga tott pro jekt meg valósítása
so rán lét re ho zott, il let ve meg szer zett tár gyi esz köz nek mi -
nõ sü lõ va gyon tár gyat kö te le zõ lel tár ba ven ni, amely a tá -
mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott há rom éven be lül
csak a tá mo ga tó elõ ze tes jó vá ha gyá sá val ide ge nít he tõ el,
amely a tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott öt éven
be lül el len õriz he tõ.

A projekt és a támogatási szerzõdés módosítása

18.  §

(1) A Kincs tár a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra vo -
nat ko zó, hoz zá be nyúj tott ké rel met ja vas la tá val együtt a
Mi nisz té ri um hoz to váb bít ja.

(2) A Mi nisz té ri um a hoz zá meg kül dött szer zõ dés mó -
do sí tás ra irá nyu ló ké rel met, va la mint a Kincs tár ja vas la tát
a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül ér té ke li
és ja vas la tá val együtt elõ ter jesz ti az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter nek.

(3) A szer zõ dés mó do sí tá sá ról – a Kincs tár ja vas la tá nak
is me re té ben – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter dönt.

(4) Amennyi ben a szer zõ dés mó do sí tás ra irá nyu ló ké rel -
met el uta sí tot ták, a ked vez mé nye zett nek az ér vé nyes fel té -
te lek sze rint kell a pro jek tet meg valósítania és a pénz -
ügyi-szak mai be szá mo lót el ké szí te nie.

A támogatás elszámolása

19.  §

(1) A ked vez mé nye zett a tel jes pro jekt tá mo ga tá si szer -
zõ dés sze rin ti meg valósításáról a pro jekt be fe je zé sét kö ve -
tõ 60 na pon be lül – amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés et -
tõl el té rõ en nem ren del ke zik – rész le tes szak mai be szá mo -
lót nyújt be a Mi nisz té ri um hoz, és an nak el fo ga dá sát köve -
tõen pénz ügyi be szá mo lót ké szít, ame lyet a Kincs tár hoz
nyújt be.

(2) Az el szá mo lás hoz az ere de ti szám lát és má so la tát,
kész pén zes ki fi ze tés nél az ere de ti ki adá si pénz tár bi zony -
la tot és má so la tát, át uta lás nál az ere de ti bank szám la ki vo -
na tot és má so la tát, va la mint ön rész ese tén az azt iga zo ló
do ku men tu mo kat is csa tol ni kell.

(3) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló bi zony la tok ere -
de ti és má so la ti pél dá nyán kí vül a Kincs tár jo go sult a ked -
vez mé nyez et tõl egyéb olyan do ku men tu mo kat is be kér ni,
ame lyek a tá mo ga tá si összeg tá mo ga tá si cél nak meg fe le lõ
fel hasz ná lá sát iga zol ják.

A támogatás felhasználásának ellenõrzése

20.  §

(1) A tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sá nak és a
pro jekt tény le ges meg valósításának el len õr zé se a tá mo ga -
tó és a Kincs tár kö te le zõ for mai, szám sza ki, va la mint a tar -
tal mi – do ku men tum ala pú, il let ve hely szí ni – el len õr zé sé -
vel tör té nik. El len õr zés re a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ig (elõ ze -
tes el len õr zés), a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán fo lya mat -
ba épí tett mó don (köz ben sõ el len õr zés) és a tá mo ga tás fo -
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lyó sí tá sá nak meg szû né sét kö ve tõ há rom nap tá ri éven be lül 
utó la go san is (utó el len õr zés) sor ke rül het.

(2) A tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett je kö te les a tá -
mo ga tás for rá sa i nak fel hasz ná lá sát el len õr zés cél já ból a
könyv vi te li el szá mo lá sa i ban 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.

(3) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a Kincs tár a fi nan szí ro -
zás fo lya ma tá ban, va la mint a fi nan szí ro zás be fe je zé sét
köve tõen be nyúj tott pénz ügyi el szá mo lás alap ján pénz -
ügyi szem pont ból a hely szí nen is el len õriz he ti.

(4) A pénz ügyi el len õr zés ma gá ban fog lal ja a tá mo ga tá -
si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott tel jes költ ség ve tés sel  való
el szá mol ta tást.

(5) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak tar tal mi, szak mai el -
len õr zé se so rán a tá mo ga tó – bûn meg elõ zé si és köz igaz ga -
tá si szak em be rek igény be vé te lé vel – a tá mo ga tás nak a pá -
lyá za ti ki írás cél já nak meg fe le lõ és a pro jekt meg -
valósításához szük sé ges fel hasz ná lá sát el len õr zi. A ked -
vez mé nye zett ál tal az adat lap vagy el szá mo lás mel lék le te -
ként meg kül dött do ku men tum ki egé szí té se ként a tá mo ga -
tó, il let ve a Kincs tár nyi lat ko za tot, bi zony la ti má so la tot és
egyéb do ku men tu mo kat kér het be.

(6) A tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sát a tá mo -
ga tó és a Kincs tár a pro jekt meg valósításával egy ide jû leg,
vagy azt köve tõen an nak hely szí nén is el len õriz he tõ. A
hely szí ni el len õr zés al kal má val kü lö nö sen vizs gál ni kell a
tá mo ga tás hasz no su lá sát. Az el len õr zés ered mé nyé rõl
jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

A támogatási szerzõdés megszüntetése, a támogatás
visszafizetése és egyéb szankciók

21.  §

(1) Amennyi ben a pro jekt meg valósítása meg hi ú sul,
tar tós aka dály ba üt kö zik, vagy a szer zõ dés ben fog lalt üte -
me zés hez ké pest ké se del met szen ved, ezt a ked vez mé nye -
zett ha la dék ta la nul kö te les je len te ni a Kincs tár nak.

(2) A tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû, a szer zõ dés sel el -
len té tes, il let ve at tól el té rõ fel hasz ná lá sát a Kincs tár jegy -
zõ könyv ben rög zí ti, és ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz a
ked vez mé nye zett – rész le ges vagy tel jes össze gû – tá mo -
ga tás vissza fi ze té si kö te le zett sé gé re.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás ese tén a már
ki fi ze tett tá mo ga tá si összeg, to váb bá an nak ka ma ta meg fi -
ze té sé re irá nyu ló vissza kö ve te lés ér vé nye sí té se azon na li
be sze dé si meg bí zás al kal ma zá sá val is tör tén het, me lyet a
tá mo ga tás for rá sa ként meg ha tá ro zott elõ irány zat ja vá ra
kell tel je sí te ni.

(4) A ked vez mé nye zett az adó le vo ná si jo go sult sá gá ban
be kö vet ke zett vál to zást a tá mo ga tá si szer zõ dés módosí -
tása ér de ké ben ha la dék ta la nul kö te les a tá mo ga tó nak írás -
ban be je len te ni. Az ál ta lá nos for gal mi adó ra igény be vett
tá mo ga tás össze gét a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa kor
rög zí ten dõ mó don a ked vez mé nye zett kö te les vissza -
fizetni.

A támogatási program lezárása

22.  §

(1) A pro jekt le zá rá sa – a tá mo ga tott pá lyá za ti cél szer -
zõ dés sze rin ti meg valósulását köve tõen – a ked vez mé nye -
zett nek a meg valósításról  szóló írás be li szak mai be szá mo -
ló já nak, to váb bá a pro jekt tel jes költ ség ve té sé nek el szá -
mo lá sá ról ké szí tett pénz ügyi össze sí tõ el fo ga dá sá val
 valósul meg. Er rõl a tény rõl a tá mo ga tó kü lön írás be li ér te -
sí tést küld a ked vez mé nye zett nek.

(2) Amennyi ben a tá mo ga tó a szak mai be szá mo lót nem
fo gad ja el, írás ban, ha tár idõ ki tû zé sé vel hi ány pót lás ra szó -
lít hat ja fel a ked vez mé nye zet tet, aki kö te les a fel hí vás nak
ele get ten ni. A hi ány pót lás tel je sí té sé ig a tá mo ga tás nem
fo lyó sít ha tó.

(3) Amennyi ben a Kincs tár a pénz ügyi el szá mo lást nem
fo gad ja el, írás ban, ha tár idõ ki tû zé sé vel hi ány pót lás ra szó -
lít hat ja fel a ked vez mé nye zet tet, aki kö te les a fel hí vás nak
ele get ten ni. A hi ány pót lás nem vagy nem meg fe le lõ tel je -
sí té se ese tén ér te sí ti a tá mo ga tót, és ja vas la tot tesz a tá mo -
ga tás – rész le ges vagy tel jes össze gû – vissza fi ze té sé re.

Záró és átmeneti rendelkezések

23.  §

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

(2) Az egyes köz rend vé del mi bír sá gok ból be fo lyó
pénz össze gek fel hasz ná lá sá nak cél já ról és el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. ren de let ha tá lyát
vesz ti.

(3) A Rend õr ség szer ve i rõl és a Rend õr ség szer ve i nek
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm.
ren de let 12.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont tal egé -
szül ki:

[A rend õrkapitányság ren dé sze ti fel adat kör ében:]
„l) a tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben köz rend vé del mi 

bír sá got ál la pít meg.”

(4) A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Kor -
má nya kö zött a ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés rõl szó ló,
Bu da pes ten, 1997. No vem ber 11-én alá írt Egyez mény
 kihirdetésérõl szó ló 68/1999. (V. 21.) Korm. ren de let 3.  §
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(2) be kez dé sé ben a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter” szö veg lép.

(5) Az egyes köz rend vé del mi bír sá gok ból be fo lyó
pénz össze gek fel hasz ná lá sá nak cél já ról és el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. ren de let alap ján
nyúj tott tá mo ga tá sok el len õr zé sé re és le zá rá sá ra az egyes
köz rend vé del mi bír sá gok ból be fo lyó pénz össze gek fel -
hasz ná lá sá nak cél já ról és el já rá si sza bá lya i ról  szóló
138/1999. (IX. 1.) Korm. ren de let sza bá lya it kell al kal -
maz ni.

(5) E ren de let 23.  § (2)–(4) be kez dé se a ha tály ba lé pést
kö ve tõ na pon a ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
209/2008. (VIII. 27.) Korm.

rendelete

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
kezelésérõl és felhasználásáról szóló

133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról szó ló
2003. évi XC. tör vény 17. §-ának a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ke ze lé -
sé rõl és fel hasz ná lá sá ról szó ló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. §-ának (1) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ala pot
(a to váb bi ak ban: Alap) a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs
 miniszter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a Nem ze ti Ku ta tá si
és Tech no ló gi ai Hi va tal (a to váb bi ak ban: Hi va tal) köz re -
mû kö dé sé vel mû köd te ti.”

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

„(8) A Kor mány az Alap pá lyá za ta i nak ke ze lé sé ben köz -
re mû kö dõ szer ve zet ként az aláb bi szer ve ze te ket je lö li ki:

a) MAG – Ma gyar Gaz da ság fej lesz té si Köz pont Zrt.,
b) Tu do má nyos és Tech no ló gi ai Ala pít vány,
c) Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok Iro da,

d) Észak-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy -
nök ség Kht.,

e) Nyu gat-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök -
ség Kht.,

f) Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség Kht.,
g) Dél-Al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség Kht.,
h) Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök -

ség Kht.,
i) Pro-Ré gió Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Fej -

lesz té si és Szol gál ta tó Ügy nök ség Kht.,
j) Észak-Al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség Kht.”

2. §

Az R. 10. §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Alap ból tá mo ga tást kap hat nak Ma gyar or szá gon 
szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok, egyé ni vál lal ko zók, kül föl di
szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi fi ók te le pei, va la -
mint Ma gyar or szá gon tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ ter -
mé sze tes sze mé lyek.

(2) Pá lyáz ni egyé ni leg és kon zor ci u mi for má ban le het -
sé ges. E ren de let al kal ma zá sá ban kon zor ci um nak mi nõ sül
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek kö zött lét re -
jött – a pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve út mu ta tó ban meg ha -
tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ – együtt mû kö dé si tár su -
lás. A kon zor ci um bel sõ mun ka meg osz tá sát és a be vitt,
 illetve lét re ho zott szel le mi al ko tá sok tu laj don jo gá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo zást a részt ve võk a kon zor ci u mi szer zõ -
dés ben ha tá roz zák meg.”

3. §

Az R. 11. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11. § (1) Nem pá lyáz hat, il let ve nem ré sze sül het tá mo -

ga tás ban a 10. § (1) be kez dé sé ben fel so rolt jog alany, aki
vagy amely

a) csõd el já rás, fel szá mo lá si el já rás, vég el szá mo lás
alatt áll;

b) adott pá lyá zat meg je len te té sét meg elõ zõ en az Alap
vagy az Atv. 16. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt (cél)elõ -
irány za tok ter hé re ki írt pá lyá za tok ban va lót lan vagy meg -
té vesz tõ ada tot szol gál ta tott, il let ve az el nyert pá lyá zat
alap ján kö tött szer zõ dés ben vál lalt lé nye ges kötelezett -
ségét – neki fel ró ha tó ok ból – nem tel je sí tet te;

c) a 60 na pot meg ha la dó köz tar to zá sa van;
d) az Alap pal, il let ve az Atv. 16. §-ának (2) be kez dé sé -

ben fog lalt (cél)elõ irány za tok kal szem ben – neki felró ható 
ok ból – 60 na pot meg ha la dó le járt fi ze té si kö te le zett ség gel 
ren del ke zik, fi gye lem mel a (2) be kez dés re.

(2) Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az (1) be kez dés
d) pont ját a pá lyá za tot be nyúj tó fel sõ ok ta tá si in téz mény
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jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge
vo nat ko zá sá ban kell vizs gál ni.”

4. §

Az R. 13. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A Hi va tal gon dos ko dik a pá lyá za ti fel hí vás, il let ve
út mu ta tó a mi nisz ter és a Hi va tal hon lap ján, to váb bá egy
or szá gos na pi lap ban tör té nõ köz zé té te lé rõl.”

5. §

Az R. 14. §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pá lya mû vek for mai, szak mai és pénz ügyi el bí rá -
lá sá ról a Hi va tal gon dos ko dik a pá lyá za ti stra té gi á nak
meg fe le lõ en.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás nak és út mu ta tó nak meg fe le lõ,
hi ány ta lan pá lya mû vek szak mai és pénz ügyi bí rá lat ra
 kerülnek füg get len, kül sõ szak ér tõk (a to váb bi ak ban:
szak ér tõk) be vo ná sá val.”

6. §

Az R. 15. §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A dön tés ered mé nyét a mi nisz ter és a Hi va tal hon -
lap ján kell köz zé ten ni.

(6) A pá lyá zók a dön tést kö ve tõ en meg is mer he tik a
 pályamûveikre vo nat ko zó bí rá la ti vé le ményt.”

7. §

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

„(1) A tá mo ga tás ról szó ló dön tés alap ján a Hi va tal a
meg va ló sí tan dó fel ada tot (a to váb bi ak ban: pro jekt), a tel -
je sí tés mód ját, a tá mo ga tás ki fi ze té sé nek üte me zé sét, a
 támogatási szer zõ dés le zá rá sá nak kö ve tel mé nye it, az
 ellenõrzési jo go sult ság el fo ga dá sát, a nyer tes tá mo ga tás -
igény lõk, pá lyá zók (a to váb bi ak ban: ked vez mé nye zett)
 által vál lalt, va la mint a 11. § (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban fog lalt lé nye ges kö te le zett sé ge ket, to váb bá e kö te le -
zett sé gek nem tel je sí té se ese tén al kal ma zan dó jog kö vet -
kez mé nye ket is tar tal ma zó tá mo ga tá si szer zõ dést köt.”

8. §

(1) Az R. 18. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett
pénz ügyi és idõ be li üte me zés ben ve he tõ igény be.”

(2) Az R. 18. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá sok nál – in do kolt
eset ben – a tá mo ga tá si szer zõ dés tel je sí té se so rán le he tõ -
ség van több rész let ben tör té nõ elõ leg fi ze tés re, fi gye lem -
mel a fi nan szí ro zás tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott mun ka sza ka szon kén ti üte mé re. Az elõ leg fo lyó sí tá sá -
ról a tá mo ga tá si szer zõ dés ben kell ren del kez ni. Elõ leg rész 
át uta lá sá ra csak az elõ zõ elõ leg rész fel hasz ná lá sá ról szó ló
be szá mo ló el fo ga dá sa és a pénz ügyi el szá mo lás be nyúj tá -
sa után ke rül het sor, ki vé ve a 19. § (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ese tet. Az adott mun ka sza kasz ra fo lyó sí tott elõ -
leg fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó szak mai és pénz ügyi be szá -
mo lót a mun ka sza kasz tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott idõ tar ta mát kö ve tõ 60 na pon be lül kell be nyúj ta ni.” 

(3) Az R. 18. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Költ ség ve té si szerv szá má ra a tá mo ga tás fo lyó sí tá -
sa a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül elõ fi nan szí ro -
zás sal, a tá mo ga tott szám lá já ra való át uta lás sal is tör tén -
het, ha a tá mo ga tott pro jekt az át uta lás tól szá mí tott 12 hó -
na pon be lül meg va ló sul.”

9. §

Az R. 19. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„19. § (1) Egy pro jekt ak kor te kint he tõ meg va ló sult nak, 

ha a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt és tá mo ga tott fel -
adat, cél a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint tel je sül. Er rõl a ked vez mé nye zett kö te les a pro jekt
szak mai záró be szá mo ló já ban tény sze rû en és meg gyõ zõ
mó don, a ren del ke zés re álló bi zony la tok kal alá tá maszt va
be szá mol ni. A be szá mo ló tar tal mi és for mai kö ve tel mé -
nye it a Hi va tal te szi köz zé a hon lap ján. 

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés tel je sí té se so rán az idõ kö zi
és a záró be szá mo ló el fo ga dá sá ról vagy el uta sí tás ese tén a
to váb bi el já rás ról – a pá lyá za ti stra té gi á ban kü lön meg ha -
tá ro zott pá lyá za tok ese té ben a tes tü le tek vé le mé nye alap -
ján – a Hi va tal dönt a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott idõn, de leg fel jebb a be szá mo ló be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott 60 na pon be lül.

(3) Amennyi ben a be nyúj tott be szá mo ló hi á nyos, a
 Hivatal ha tár idõ meg adá sá val hi ány pót lást ír elõ. Az is mé -
telt be nyúj tást kö ve tõ en a Hi va tal 30 na pon be lül ér te sí tést
küld az el fo ga dás ról vagy – el uta sí tás ese tén – a to váb bi
 eljárásról. A hi ány pót lá sok le bo nyo lí tá sát a hi á nyos be -
szá mo ló be nyúj tá sá tól szá mí tott leg fel jebb 90 na pon be lül
le kell zár ni. Ezen idõ tar tam el tel tét kö ve tõ en a Hi va tal a
be nyúj tott ada tok és do ku men tu mok alap ján hoz dön tést. 

(4) A be szá mo ló el fo ga dá sa, il let ve el uta sí tá sa irán ti
 eljárás – a ked vez mé nye zett nek nem fel ró ha tó ok ból tör té -
nõ – el hú zó dá sa nem aka dá lyoz za az elõ leg rész átuta -
lását.”
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10. §

Az R. 20. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben a tá mo ga tás ked vez mé nye zett je egy
kon zor ci um, amely nek tag ja a pro jekt be fe je zé se elõtt neki 
fel nem ró ha tó ok ból ki lép a kon zor ci um ból, vagy te vé -
keny sé gét fel füg gesz te ni kény sze rül, il let ve amennyi ben
bár mely tag el len fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já -
rás in dul, úgy a tag kö te les

a) a kon zor ci um ve ze tõ je, il let ve kép vi se lõ je szá má ra
rész le tes szak mai és pénz ügyi el szá mo lást ké szí te ni,
 továbbá a meg va ló sult ered mé nye ket tel jes kö rû en és té te -
le sen ré szé re át ad ni;

b) a tá mo ga tás fel nem hasz nált ré szét az Alap Kincs -
tár nál ve ze tett szám lá já ra vissza utal ni.”

11. §

Az R. 21. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gek
tel je sí té sét, a ren del te tés sze rû és a szer zõ dés nek meg fe le lõ 
for rás fel hasz ná lást a Hi va tal el len õr zi. A tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sá hoz és fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó el len õr zés
 folyamatosan, va la mint a pro jekt be fe je zé sét kö ve tõ en,
utó la go san tör té nik. Az el len õr zés szük ség ese tén ki ter jed
a ked vez mé nye zett pénz ügyi, lik vi di tá si és cég ügyi fel té -
te le i nek vizs gá la tá ra is.”

12. §

Az R. 22. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Hi va tal elem zi és ér té ke li a tá mo ga tá si prog ra -
mo kat a tá mo ga tá si cé lok tel je sü lé se, a prog ram nak az
adott szak mai, gaz da sá gi te rü le ten be töl tött sze re pe, ered -
mé nyes sé ge te kin te té ben. A tá mo ga tá si prog ra mok érté -
kelése a köz fi nan szí ro zá sú tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ku ta -
tás-fej lesz té si és tech no ló gi ai in no vá ci ós prog ra mok ér té -
ke lé se rend sze ré rõl és tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl szó ló
198/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let sze rint tör té nik. Az
elem zés és az ér té ke lés ered mé nye i rõl és az ezek alap ján
ja va solt in téz ke dé sek rõl a Hi va tal éven te be szá mol a mi -
nisz ter nek.”

13. §

Az R. 23. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23. § A prog ra mok ról és a pá lyá za tok ról a Hi va tal a

hon lap ján fo lya ma to san tá jé koz tat ja a nyil vá nos sá got. Az
Alap fel hasz ná lá sá ról a mi nisz ter éven te egy al ka lom mal a 

sa ját, va la mint a Hi va tal hon lap ján rész le tes tá jé koz ta tást
je len tet meg.”

14. §

Az R. a kö vet ke zõ 26. §-sal egé szül ki: 
„26. § A prog ra mok és a pá lyá za ti ki írá sok köz zé té te lé -

re, va la mint az ál lam ház tar tá son kí vü li szer vek és ter mé -
sze tes sze mé lyek pá lyá za tá nak (ké rel mé nek) be ér ke zé sé -
re, ezek ke ze lé sé nek rend jé re, az össze fér he tet len sé gi sza -
bá lyok al kal ma zá sá ra a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá -
sok át lát ha tó sá gá ról szó ló kü lön tör vény ben és végrehaj -
tási ren de le té ben fog lal ta kat is al kal maz ni kell.”

15. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és a ki hir de té sét kö ve tõ 9. na pon ha tá lyát vesz ti. 

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 4. §-ának (3) be kez dé se, va la mint az R.
8. §-ának (3) be kez dé se.

(3) E ren de let ben fog lal ta kat a ren de let ha tály ba lé pé se -
kor fo lya mat ban lévõ pá lyá za ti prog ra mok, il let ve azok
 finanszírozására is al kal maz ni kell. 

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
210/2008. (VIII. 27.) Korm.

rendelete

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl
és alkalmazásáról  szóló

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 94.  §-a 
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
fog lalt fel adat kör ében el jár va a Kor mány a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A Nem ze ti alap tan terv ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és al -
kal ma zá sá ról  szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki:
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„(6) Az el sõ–ne gye dik év fo lya mon – bár mely tan tárgy -
ból – emelt szin tû ok ta tás csak ak kor in dít ha tó, ha azon
– fel té ve, hogy az év fo lya mon pár hu za mos osz tály nem in -
dul – min den je lent ke zõ ta nu ló rész vé te le biz to sít ha tó. Ha
az is ko lá ban az em lí tett év fo lya mo kon pár hu za mos osz tá -
lyok in dul nak, s nem mind egyik osz tály ban szer vez nek
emelt szin tû ok ta tást, vagy az egyes osz tá lyok ban el té rõ
tan tár gyak ból szer vez nek emelt szin tû ok ta tást, a ta nu lók
osz tá lyok ba tör té nõ be osz tá sá nál a szü lõk emelt szin tû ok -
ta tás ra vo nat ko zó vá lasz tá sát figye lembe kell ven ni. Ha
adott tan tárgy ra be nyúj tott va la mennyi ké re lem tel je sí té -
sé re nincs le he tõ ség, a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta -
nu ló kat elõny ben kell ré sze sí te ni. A hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû ta nu lók ké rel mé nek tel je sí té se után le het a
to váb bi fel vé te li ké rel me ket el bí rál ni. Ha az érin tett tan -
tárgy te kin te té ben az összes fel vé te li ké rel met – a meg -
adott sor rend sze rint – az is ko la nem tud ja tel je sí te ni, az
érin tett cso port ba tar to zók kö zött sor so lás út ján kell el dön -
te ni, me lyik je lent ke zõ ve het részt az emelt szin tû ok ta tás -
ban. A sor so lás ra az érin tett ta nu ló szü lõ jét meg kell
 hívni.”

2.  §

Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) E ren de let nek – a 210/2008. (VIII. 27.) Korm. ren -

de let 1.  §-ával meg ál la pí tott – 3.  § (6) be kez dé se alap ján a
2009/2010. tan év tõl kezd ve le het meg szer vez ni az emelt
szin tû ok ta tást az elsõ év fo lya mon, majd ezt köve tõen fel -
me nõ rend szer ben a má so dik–ne gye dik év fo lya mon.”

3.  §

Az R. mel lék le te ként ki adott Nem ze ti alap tan terv
VIII. RÉSZE a „Kom pe ten cia ala pú ság ér tel me zé se (a
kom pe ten cia és a tu dás vi szony)” al cí met meg elõ zõ en a
to váb bi al cím mel és azt kö ve tõ szö veg gel egé szül ki:

„Kompetencia alapú tananyag

A kom pe ten cia ala pú tan anyag egy adott ok ta tá si prog -
ram ré sze, amely mo du lá ris fel épí té sû, ta nu ló- és te vé -
keny ség köz pon tú, dif fe ren ci ált mód sze rek al kal ma zá sá ra
épü lõ, egyé ni fej lesz tés re is al kal mas esz köz rend szer. A
kom pe ten cia ala pú tan anyag kor sze rû pe da gó gi ai kul tú rá -
ra és ta nu lás szer ve zé si (ko ope ra tív, pro jekt, epo chá lis) el -
já rá sok ra épül. Ho mo gén és he te ro gén cso por tok ban a ta -
nu lók sze mé lyes, kog ni tív, szo ci á lis és spe ci á lis kom pe -
ten ci á it fej lesz ti.”

4.  §

(1) Ez a 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 ti zen ötö dik na pon lép ha -
tály ba.

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

(3) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 31. nap ján ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
211/2008. (VIII. 27.) Korm.

rendelete

a fejlesztési adókedvezményrõl  szóló 
206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi
LXXXI. tör vény 30.  §-ának (6) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fej lesz té si adó ked vez mény rõl  szóló 206/2006.
(X. 16.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sát és for gal -
ma zá sát szol gá ló, a Tao. tör vény 22/B.  § (1) be kez dés
a)–c) és h)–i) pont ja sze rin ti be ru há zás ese tén az adó ked -
vez mény igény be vé te lé nek fel té te le az Eu ró pai Me zõ gaz -
da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló, 2005. szep tem ber 20-i
1698/2005/EK ta ná csi ren de let ben, a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val
fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi
tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lalt fel té te lek nek 
tör té nõ meg fe le lés, figye lembe véve az ag rár- és er dé sze ti
ága zat ban nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló (2006/C
319/01) kö zös sé gi irány mu ta tá sok, 2007–2013-ban fog -
lal ta kat is.”

2.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le te az 1. mel lék let sze rint mó do sul.

3.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le te a 2. mel lék let sze rint mó do sul.
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4.  §

(1) E ren de let 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

1. melléklet
a 211/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék let „III. ADATOK
FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSE
ESETÉN” címû táb lá zat I. pont ja a kö vet ke zõ i) al pont tal
egé szül ki:

[I. A meg va ló sí ta ni ter ve zett be ru há zás]
„i) az adó zó jegy zett tõ ké jé nek fel eme lé se ke re té ben

ki bo csá tott rész vé nyek nek (vagy egy ré szé nek) a tõke -
piacról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyo zott pi ac -
ra tör té nõ be ve ze té sé nek a nap ját (az elsõ ke res ke dé si na -
pot) köve tõen, de leg ké sõbb az e na pot kö ve tõ har ma dik
év utol só nap já ig meg kez dett, je len ér té ken leg alább
100 mil lió fo rint ér té kû be ru há zás.”

2. Az R. 3. szá mú mel lék let „IV. NYILATKO -
ZATOK” címû fe je ze te a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:

[Az adó zó ki je len ti, hogy]
„m) a ké re lem be nyúj tá sa kor nem ne héz hely zet ben

lévõ tár sa ság.”

2. melléklet
a 211/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat
I. pont ja a kö vet ke zõ I.7. al pont tal egé szül ki:

[I. Az adó zó azo no sí tó ada tai]
„I.7. Az ügy ben el já ró kép vi se lõ neve és te le fon szá ma”

2. Az R. 4. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat
II. 1. pont ja a kö vet ke zõ i) al pont tal egé szül ki:

[II.1. A fej lesz té si prog ram ke re té ben meg va ló sí ta ni
ter ve zett be ru há zás]

„i) az adó zó jegy zett tõ ké jé nek fel eme lé se ke re té ben ki -
bo csá tott rész vé nyek nek (vagy egy ré szé nek) a tõ ke pi ac -
ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyo zott pi ac ra
tör té nõ be ve ze té sé nek a nap ját (az elsõ ke res ke dé si na pot)
köve tõen, de leg ké sõbb az e na pot kö ve tõ har ma dik év
utol só nap já ig meg kez dett, je len ér té ken leg alább 100 mil -
lió fo rint ér té kû be ru há zás.”

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

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

107/2008. (VIII. 27.) FVM
ren de le te

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból
fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás

(SAPS) 2008. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl szó ló 39/2008. (III. 29.) FVM ren de let
és az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból

fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz
(SAPS) kap cso ló dó 2008. évi ki egé szí tõ nem ze ti

tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl szó ló

42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet egyes jogcímeihez
kapcsolódó támogatási összegekrõl

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

I. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

1. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí -
ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás (SAPS) 2008. évi
igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló
39/2008. (III. 29.) FVM ren de let alap ján járó egy sé ges
 területalapú tá mo ga tás jog cí men hek tá ron ként leg fel jebb
132,83 euró ve he tõ igény be. A tá mo ga tás ra jo go sult or szá -
gos bá zis te rü let nagy sá ga 4 829 000 ha. A tá mo ga tá si ke -
re tek túl lé pé se ese tén az igé nyelt tá mo ga tás össze ge – az
érin tett me zõ gaz da sá gi ter me lõ nél a túl lé pés mér té ké vel
me ge gye zõ en – ará nyos vissza osz tás al kal ma zá sá val
csök ken tés re ke rül.

II. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÕ NEMZETI TÁMOGATÁS

Hí zott bi ka-tar tás tá mo ga tá sa

2. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí -
ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz (SAPS) kap -
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cso ló dó 2008. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) 
igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló
42/2008. (IV. 4.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
17. §-a alap ján tör té nel mi bá zis jo go sult sá gon ként leg fel -
jebb 46 900 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be.

Tej ter me lés tá mo ga tá sa

3. §

Az R. 18. §-a alap ján a tej ter me lõ tör té nel mi bá zis jo go -
sult sá gon ként leg fel jebb 8,03 Ft tá mo ga tás ra jo go sult.

Anya te hén tar tás tá mo ga tá sa

4. §

Az R. 19–25. §-a alap ján anya te he nen ként ter me lés hez
kö töt ten leg fel jebb 31 500 Ft, ter me lés tõl el vá laszt va tör -
té nel mi bá zis jo go sult sá gon ként leg fel jebb 9350 Ft tá mo -
ga tás ve he tõ igény be.

Ex ten zi fi ká ci ós szar vas mar ha-tar tá si támogatás

5. §

Az R. 26. §-a alap ján tör té nel mi bá zis jo go sult sá gon ként 
leg fel jebb 17 050 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be.

Anya juh tar tás tá mo ga tá sa

6. §

Az R. 27–31. §-a alap ján anya ju hok után egye den ként
leg fel jebb 1640 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be. Amennyi -
ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ juh te jet vagy juh tej ter mé ket
ér té ke sít, úgy a tá mo ga tás mér té ke anya juh egye den ként
leg fel jebb 1315 Ft.

Ked ve zõt len adott sá gú te rü le te ken nyúj tan dó
anya juh tar tás támogatása

7. §

Az R. 32. §-a alap ján tör té nel mi bá zis jo go sult sá gon ként 
leg fel jebb 1400 Ft anya juh ki egé szí tõ tá mo ga tás ve he tõ
igény be.

Egyes szán tó föl di nö vé nyek ter me lés tõl el vá lasz tott
tá mo ga tá sa

8. §

Az R. 36. §-a alap ján, tör té nel mi bá zis jo go sult sá gon -
ként a szán tó föl di nö vény ter mesz té si tá mo ga tás jog cí men
leg fel jebb 11 200 Ft ve he tõ igény be.

Do hány ter mesz té sé nek tá mo ga tá sa

9. §

(1) Az R. 37–42. §-a alap ján a Bur ley do hány-ter mesz -
té si tá mo ga tás ke re té ben ter me lés hez kö töt ten hek tá ron -
ként leg fel jebb 715 000 Ft, ter me lés tõl el vá laszt va tör té -
nel mi bá zis jo go sult sá gon ként leg fel jebbb 205 000 Ft ve -
he tõ igény be.

(2) Az R. 37–42. §-a alap ján a Vir gi nia do hány-ter mesz -
té si tá mo ga tás ke re té ben ter me lés hez kö töt ten hek tá ron -
ként leg fel jebb 898 500 Ft, ter me lés tõl el vá laszt va tör té -
nel mi bá zis jo go sult sá gon ként leg fel jebb 266 000 Ft ve he -
tõ igény be.

Hé jas gyü möl csû ek ter mesz té sé nek tá mo ga tá sa

10. §

Az R. 43. §-a alap ján hé jas gyü möl csû ek ter mesz té sé nek
tá mo ga tá sa jog cí men hek tá ron ként leg fel jebb 30 100 Ft
 vehetõ igény be.

Rizs ter mesz té sé nek tá mo ga tá sa

11. §

Az R. 44–46. §-a alap ján a rizs ter mesz té sé nek tá mo ga -
tá sa jog cí men ter me lés hez kö töt ten hek tá ron ként leg fel -
jebb 58 100 Ft, ter me lés tõl el vá laszt va tör té nel mi bá zis jo -
go sult sá gon ként leg fel jebb 18 400 Ft ve he tõ igény be.

12. §

(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) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan -
szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás (SAPS) 2007.
évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló
28/2007. (IV. 20.) FVM ren de let, il let ve az Eu ró pai Me zõ -
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gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tá sok hoz (SAPS) kap cso ló dó 2007. évi ki -
egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel
kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló 29/2007. (IV. 20.)
FVM ren de let egyes jog cí me i hez kap cso ló dó tá mo ga tá si
össze gek rõl szó ló 54/2007. (VII. 2.) FVM ren de let ha tá -
lyát vesz ti, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben
al kal maz ni kell.

13. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí -
ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás (SAPS) 2008. évi
igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló
39/2008. (III. 29.) FVM ren de let 14. §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ad mi niszt ra tív, il le tõ leg fi zi kai el len õr zé sek
meg ál la pí tá sa i hoz kap cso ló dó le vo ná so kat, il let ve ki zá rá -
so kat az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let 6–7. cik kei, az
1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let 138. cik ke, va la mint a
796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 65–68. cik kei alap ján
kell el bí rál ni. Amennyi ben az MVH el já rá sa so rán a tá mo -
ga tá si ké rel met be nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ a
796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 68. cik ké re hi vat ko zik,
ab ban az eset ben az ez zel össze füg gõ bi zo nyí tá si kö te le -
zett ség ter he li.”

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

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

108/2008. (VIII. 27.) FVM
ren de le te

a me zõ gaz da sá gi ter mé kek har ma dik or szá gok ban
és bel sõ pi a con tör té nõ meg is mer te té sé vel

és pro mó ci ó já val kap cso la tos in téz ke dé sek rõl szó ló
46/2005. (V. 23.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

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

1. §

A me zõ gaz da sá gi ter mé kek har ma dik or szá gok ban és
bel sõ pi a con tör té nõ meg is mer te té sé vel és pro mó ci ó já val
kap cso la tos in téz ke dé sek rõl szó ló 46/2005. (V. 23.) FVM
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. § (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben a prog ram ré szét ké pe zõ va la mely
 akció ki tér az érin tett ter mék egész ség re gya ko rolt hatá -
sára, ezen üze net köz ve tí té sé hez a pá lyá zó kö te les az
 Európai Unió te rü le tén mû kö dõ, táp lál ko zás tu do má nyi és
élel mi szer biz ton sá gi te rü le ten szak ér tõi vé le mény ki adá -
sá ra fel jo go sí tott szer ve zet tõl szak vé le ményt kérni.”

2. §

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

„(1) A tá mo ga tás ra vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí vást a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a to -
váb bi ak ban: Mi nisz té ri um) hir de ti meg a hon lap ján
(www.fvm.hu) és a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
 Hivatal (a to váb bi ak ban: MVH) hon lap ján
(www.mvh.gov.hu), leg ké sõbb a pá lyá zat be ér ke zé si ha -
tár ide jét meg elõ zõ 80 nap pal.”

3. §

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

„(2) A be ér ke zett pá lyá za tot elõ ze tes ér té ke lés ke re té -
ben a bi zott ság for mai és tar tal mi szem pont ból meg vizs -
gál ja. Amennyi ben a pá lyá zat nem fe lel meg a vo nat ko zó
kö zös sé gi, nem ze ti jog sza bá lyok nak, va la mint a tá jé koz -
ta tá si és pro mó ci ós üze net tel cél ba vett har ma dik or szág
ha tá lyos jogi sza bá lyo zá sá nak, vagy más ok ból ki egé szí -
tés re, il let ve ki ja ví tás ra szo rul, a bi zott ság dön té se alap ján
az MVH egy al ka lom mal a hi á nyok meg je lö lé sé vel hi ány -
pót lás ra szó lít ja fel a pá lyá zót. Amennyi ben a pá lyá zó a
 hiánypótlási fel hí vás nak a meg adott ha tár idõ ig nem vagy
nem meg fe le lõ en tesz ele get, úgy a pá lyá zat adott tar ta -
lom mal ke rül el bí rá lás ra, mely re a hi ány pót lá si fel hí vás -
ban fi gyel mez tet ni kell.”

4. §

Az R. 5. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A mi nisz ter gon dos ko dik az Eu ró pai Bi zott ság ér -

te sí té sé rõl a me zõ gaz da sá gi ter mé kek bel sõ pi a con és har -
ma dik or szá gok ban tör té nõ meg is mer te té sé vel és pro mó -
ci ó já val kap cso la tos in téz ke dé sek rõl szó ló 3/2008/EK
 tanácsi ren de let al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló 2008. jú ni us 5-i 501/2008/EK
bi zott sá gi ren de let 2. cik ké ben fog lal tak sze rint.”
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5. §

Az R. 6. § (2) be kez dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

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

a) a Ta nács 3/2008/EK ren de le te (2007. de cem ber 17.)
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek bel sõ pi a con és har ma dik
 országokban tör té nõ meg is mer te té sé vel és pro mó ci ó já val
kap cso la tos in téz ke dé sek rõl,

b) a Bi zott ság 501/2008/EK ren de le te (2008. jú ni us 5.)
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek bel sõ pi a con és har ma dik
 országokban tör té nõ meg is mer te té sé vel és pro mó ci ó já val
kap cso la tos in téz ke dé sek rõl szó ló 3/2008/EK ta ná csi ren -
de let al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál -
la pí tá sá ról.”

6. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pést kö ve tõ har ma dik na pon ha tá lyát 
vesz ti.

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

a) a Ta nács 3/2008/EK ren de le te (2007. de cem ber 17.)
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek bel sõ pi a con és har ma dik
 országokban tör té nõ meg is mer te té sé vel és pro mó ci ó já val
kap cso la tos in téz ke dé sek rõl,

b) a Bi zott ság 501/2008/EK ren de le te (2008. jú ni us 5.)
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek bel sõ pi a con és har ma dik
 országokban tör té nõ meg is mer te té sé vel és pro mó ci ó já val
kap cso la tos in téz ke dé sek rõl szó ló 3/2008/EK ta ná csi ren -
de let al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál -
la pí tá sá ról.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

109/2008. (VIII. 27.) FVM
rendelete

az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegû
(de minimis) támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és

ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a 
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja:
a) a nem ál la mi tu laj do nú er dõ te rü le te ken foly ta tott er -

dõ gaz dál ko dás szak mai szín vo na lá nak eme lé se, az er dé -
sze ti üzem ve ze té si szol gál ta tás el ér he tõ sé gé nek biztosí -
tása, a ma gán-er dõ gaz dál ko dás szer ve zõ dé se i nek ösztön -
zése,

b) az er dõk rek re á ci ós célú hasz no sí tá sá nak biz to sí tá -
sa, va la mint a tár sa da lom er dõ vel és er dõ gaz dál ko dás sal
kap cso la tos is me re te i nek bõ ví té se és kör nye zet ba rát ma -
ga tar tá sá nak fej lesz té se az er dõ pe da gó gia mód sze re i vel.

Fogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) cse kély össze gû tá mo ga tás: a Szer zõ dés 87. és 88.

cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról
 szóló 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren -
de let (a továb biak ban: ál ta lá nos de mi ni mis ren de let) alap -
ján nyúj tott tá mo ga tás;

b) er dõ gaz dál ko dó: az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl
 szóló 1996. évi LIV. tör vény (a továb biak ban: Evt.) 13.  §
(1)–(2) be kez dé se sze rint – az er dé sze ti ha tó ság ként el já ró
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak ban:
er dé sze ti ha tó ság) ál tal – nyil ván tar tás ba vett er dõ gaz dál -
ko dó;

c) er dõ te rü let: az Evt. 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti föld -
te rü let;

d) er dõ gaz dál ko dó üze mi te rü le te: az az er dõ te rü let,
amely re vo nat ko zó an az er dé sze ti ha tó ság az adott sze -
mélyt vagy gaz dál ko dó szer ve ze tet er dõ gaz dál ko dó ként
nyil ván tart ja;

e) er dõ rész let: az Evt. 12.  § (3) be kez dé se sze rin ti te rü -
le ti alap egy ség;

f) Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár: az Evt. 31.  §-a sze -
rin ti ha tó sá gi nyil ván tar tás;

g) üzem ve ze té si te vé keny ség: az er dõ gaz dál ko dá si te -
vé keny ség szak mai irá nyí tá si és szer ve zé si fel ada ta i nak
el lá tá sa;

h) er dé sze ti szak sze mély zet: az Evt. 86.  § (1) be kez dé se 
sze rin ti sze mély vagy szer ve zet;

i) er dé sze ti szak irá nyí tó vál lal ko zás: az er dé sze ti ha tó -
ság ál tal er dé sze ti szak sze mély zet ként nyil ván tar tás ba vett 
sze mély vagy szer ve zet, aki (amely) más er dõ gaz dál ko dók 
ré szé re, meg bí zás alap ján üzem ve ze té si te vé keny sé get
 végez;
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j) fõ te vé keny sé gi kör: a vál lal ko zá si en ge dély ben vagy 
a tár sa sá gi szer zõ dés ben fõ te vé keny ség ként fel tün te tett
te vé keny sé gi kör;

k) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a Kö zös ség irány -
mu ta tá sa a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men -
té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga -
tá sok ról  szóló 2004. ok tó ber 1-jei bi zott sá gi köz le mény
(2004/C 244/02.) 2.1. pont ja sze rin ti vál lal ko zás.

A támogatás jellege, a támogatott célterületek

3.  §

(1) E ren de let alap ján a 4.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga -
tá si jog cí mek re éven te, ké re lem út ján, tá mo ga tás igé nyel -
he tõ.

(2) A tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek ér te sí té se, az
ügy fél írá sos nyi lat ko za ti kö te le zett sé ge, va la mint a tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sa és el len õr zé se so rán az ál ta lá nos de mi ni -
mis ren de let 2. és 3. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell
el jár ni.

4.  §

E ren de let alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó:
a) az er dõ gaz dál ko dók ré szé re üzem ve ze té si szol gál ta -

tás igény be vé te lé re vagy er dé sze ti szak sze mély zet al kal -
ma zá sá ra;

b) az er dé sze ti szak irá nyí tó vál lal ko zá sok ré szé re in -
gye nes alap szol gál ta tás ként nyúj tott üzem ve ze té si szol -
gál ta tá sok biz to sí tá sá ra;

c) az er dé sze ti szak irá nyí tó vál lal ko zá sok ré szé re a má -
sok tu laj do ná ban álló er dõ te rü le te ken je lent ke zõ üzem ve -
ze té si fel ada tok er dõ gaz dál ko dó ként tör té nõ el lá tá sá ért;

d) az er dõ gaz dál ko dók ré szé re az er dei köz jó lé ti lé te -
sít mé nyek és be ren de zé sek 2008. évi fenn tar tá sá ra, kar -
ban tar tá sá ra;

e) az er dõ gaz dál ko dók ré szé re az er dé sze ti er dei is ko -
lák ban foly ta tott 2008. évi ok ta tó, ne ve lõ er dõ pe da gó gi ai
te vé keny ség re.

A támogatás forrása, mértéke

5.  §

(1) A tá mo ga tás ki fi ze té sé hez szük sé ges éven kén ti for rá -
so kat a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté rium
(a továb biak ban: mi nisz té ri um) biz to sít ja. A tá mo ga tás for rá -
sa a mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû Fo lyó ki adá sok és jö ve de -
lem tá mo ga tá sok elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la
(szám la szám: 10032000-01220191-51200002), a föld mû ve -
lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -

ter) ál tal éven te és tá mo ga tá si te vé keny sé gen ként meg ha tá ro -
zott ke ret ere jé ig.

(2) Az éven kén ti tá mo ga tá si ke re tet meg ha la dó, il let ve
éven túli (több évre  szóló) kö te le zett ség az adott évi elõ -
irány zat ter hé re nem vál lal ha tó.

(3) Amennyi ben a tárgy év re el kü lö ní tett ke ret egyes tá -
mo ga tá si te vé keny sé gek ese té ben nem ke rül le kö tés re, a le 
nem kö tött összeg a töb bi tá mo ga tá si te vé keny ség re fel -
hasz nál ha tó ke re tet nö ve li. A vég le ges ke ret össze gek rõl a
jog sze rû igény lé sek össze sí té sét köve tõen a mi nisz ter
dönt.

6.  §

A tá mo ga tás mér té ke:
a) a 4.  § a) pont ja sze rin ti te vé keny ség alap ján a köz re -

mû kö dõ er dé sze ti szak irá nyí tó vál lal ko zás ré szé re a tárgy -
évi szol gál ta tás fe jé ben szer zõ dés sze rint ki fi ze tett, ál ta lá -
nos for gal mi adó nél kü li szol gál ta tá si díj 70%-a, vagy al -
kal ma zott er dé sze ti szak sze mély zet ese tén a tárgy évi fog -
lal koz ta tás idõ tar ta má ra esõ, rész mun ka idõs fog lal koz ta -
tás ese tén a rész mun ka idõ mér té ké vel ará nyos mi ni mál bér
más fél sze res össze ge, ame lyek együt te sen meg kell ha lad -
ják a 20 000 Ft-ot, de nem ha lad hat ják meg:

aa) 20 hek tá rig ter je dõ üzem mé ret ese tén a
40 000 Ft-ot,

ab) 20 hek tár fe let ti üzem mé ret ese té ben pe dig a
2000 Ft/ha össze get;

b) a 4.  § b) pont ja sze rin ti tárgy évi te vé keny ség alap -
ján:

ba) hek tá ron ként 2500 Ft, va la mint
bb) az ügy fél fo ga dá si cél ból mû köd te tett iro dák után

iro dán ként to váb bi 1 000 000 Ft;
c) a 4.  § c) pont ja sze rin ti tárgy évi te vé keny ség alap ján

hek tá ron ként 4000 Ft;
d) a 4.  § d) pont ja sze rin ti tárgy évi te vé keny ség alap ján

a 6. szá mú mel lék let sze rin ti össze gek;
e) a 4.  § e) pont ja sze rin ti tárgy évi te vé keny ség alap ján:
ea) komp lex szol gál ta tást nyúj tó er dé sze ti er dei is ko -

lák után 5 mil lió Ft/év/lé te sít mény,
eb) ál ta lá nos szol gál ta tást rend sze re sen nyúj tó er dé sze -

ti er dei is ko lák után 3 mil lió Ft/év/lé te sít mény,
ec) ál ta lá nos szol gál ta tást al kal mi jel leg gel nyúj tó er -

dé sze ti er dei is ko lák után 2 mil lió Ft/év/lé te sít mény.

A támogatás igénybevételének általános feltételei

7.  §

(1) Tá mo ga tás igény be vé te lé re az az er dõ gaz dál ko dó
jo go sult, aki (amely) a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz -
té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke -
dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. 
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évi XVII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 28.  § (1) bekez -
désében meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek
ele get tett, és a ké re lem be nyúj tá sa kor nyi lat ko zik ar ról,
hogy:

a) nem áll csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si el já rás
alatt, il let ve nem áll gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze -
füg gõ vég re haj tá si el já rás alatt;

b) nincs köz tar to zá sa;
c) meg fe lel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi

XXXVIII. tör vény 15.  §-ában meg fo gal ma zott kö ve tel mé -
nyek nek;

d) a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ ket tõ pénz ügyi év -
ben és a fo lya mat ban lévõ pénz ügyi év ben ka pott va la -
mennyi, az ál ta lá nos de mi ni mis ren de let ha tá lya alá tar to -
zó cse kély össze gû tá mo ga tás össze ge nem ha lad ja meg a
200 000 eu rót;

e) nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

(2) Nem ré sze sül het tá mo ga tás ban, il let ve a tá mo ga tás
igény be vé te lé nél nem ve he tõ figye lembe olyan er dõ te rü -
let, amely:

a) a ma gyar ál lam több sé gi tu laj do ná ban van, vagy
b) költ ség ve té si in téz mény nek mi nõ sü lõ szerv, il let ve

50% fe let ti ál la mi tu laj don ban lévõ gaz da sá gi tár sa ság
hasz ná la tá ban van.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt fel té telt a 4.  § d) és
e) pont jai sze rin ti te vé keny sé gek re igé nyelt tá mo ga tá sok
te kin te té ben nem kell figye lembe ven ni.

(4) Azo nos el szá mol ha tó költ sé gek te kin te té ben e ren -
de let sze rin ti cse kély össze gû tá mo ga tás nem hal moz ha tó
más ál la mi tá mo ga tás sal.

Üzemvezetési szolgáltatás igénybevételéhez vagy
erdészeti szakszemélyzet alkalmazásához biztosított

támogatás igénybevételének további feltételei

8.  §

(1) A 4.  § a) pont ja sze rin ti te vé keny ség alap ján az er dõ -
gaz dál ko dó ré szé re ak kor fi zet he tõ tá mo ga tás, ha az üzem -
ve ze té si te vé keny sé gek el vég zé sé vel leg alább a tárgy év
vé gé ig  szóló szer zõ dés alap ján er dé sze ti szak irá nyí tó vál -
lal ko zást bíz meg, vagy azok el lá tá sá ra er dé sze ti szak sze -
mély ze tet al kal maz. Az üzem ve ze té si te vé keny ség nek a
2. szá mú mel lék let ben alap szol gál ta tás ként meg je lölt
üzem ve ze té si fel ada tok ra min den eset ben ki kell ter jed nie. 
Az ott fel so rolt to váb bi te vé keny sé gek kö zül csak azok nak 
az el lá tá sa fel té te le a tá mo ga tás igény be vé te lé nek, ame -
lyek a tárgy évi er dõ gaz dál ko dá si fel ada tok függ vé nyé ben
szük sé ges sé vál nak.

(2) Nem ké pez he tik a tá mo ga tás alap ját azok a te vé -
keny sé gek, ame lyek re te kin tet tel az er dõ gaz dál ko dó az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból a szak -
ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez nyúj tan dó tá -

mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 52/2007. (VI. 28.)
FVM ren de let alap ján is ré sze sült tá mo ga tás ban.

(3) A 2008. év ben be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek ese -
té ben el fo gad ha tó az olyan er dé sze ti in teg rá to ri, vagy
szak irá nyí tá si szer zõ dés is, amely e ren de let hatályba -
lépését meg elõ zõ en jött lét re, és e ren de let nek meg fele -
lõen mó do sí tás ra ke rült.

(4) Ugyan ar ra a tárgy év re vo nat ko zó an egy er dõ gaz dál -
ko dó a 4.  § a) és b) pont jai sze rin ti te vé keny sé gek alap ján
együt te sen nem jo go sult tá mo ga tás ra.

Az üzemvezetési szolgáltatások biztosításához nyújtott
támogatás igénybevételének további feltételei

9.  §

(1) A 4.  § b) pont ja sze rin ti te vé keny ség alap ján az er dé -
sze ti szak irá nyí tó vál lal ko zás ré szé re ak kor fi zet he tõ tá -
mo ga tás, ha az aláb bi együt tes fel té te lek nek meg fe lel:

a) er dé sze ti szak sze mély zet ként sze re pel az er dé sze ti
ha tó ság nyil ván tar tá sá ban;

b) a fel vál lalt üzem ve ze té si fel ada to kat maga, al kal ma -
zott jai vagy a kép vi se le té re tel jes kö rû en jo go sult meg bí -
zot tak út ján lát ja el;

c) a b) pont sze rin ti sze mé lyek er dé sze ti szak sze mély -
zet ként sze re pel nek az er dé sze ti ha tó ság nyil ván tar tá sá -
ban, és ren del kez nek leg alább 2 éves, er dõ gaz dál ko dá si
te rü le ten szer zett szak mai gya kor lat tal;

d) 50 hek tárt el érõ üze mi te rü le ten egy ide jû leg er dõ -
gaz dál ko dá si te vé keny sé get is foly tat, az üzem ve ze té si
szol gál ta tás sal ál ta la érin tett, több sé gi ál la mi tu laj don ban
nem álló er dõ te rü let nagy sá ga pe dig el éri a 200 hek tárt;

e) a tá mo ga tás igény lé sét meg elõ zõ két év ben az er dé -
sze ti ha tó ság jog erõs ha tá ro zat ban leg fel jebb egy al ka lom -
mal – er dõ sí té si ha tár idõ be nem tar tá sa  miatt leg fel jebb
egy er dõ rész let re vo nat ko zó an – kö te lez te er dõ gaz dál ko -
dá si bír ság fi ze té sé re.

(2) A 4.  § b) pont ja sze rin ti te vé keny ség re elsõ al ka lom -
mal be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem ese té ben az (1) be kez -
dés d) pont ja vo nat ko zá sá ban – az ott le ír tak tól el té rõ en – a 
tá mo ga tás jó vá ha gyá sá nak az a fel té te le, hogy az üzem ve -
ze té si szol gál ta tás sal ál ta la érin tett, több sé gi ál la mi tu laj -
don ban nem álló er dõ te rü let nagy sá ga el ér je a 100 hek tárt.

(3) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le,
hogy az er dé sze ti szak irá nyí tó vál lal ko zás az üzem ve ze té -
si te vé keny ség el lá tá sá ra az egyes er dõ gaz dál ko dók kal
leg alább a tárgy év vé gé ig ér vé nyes szer zõ dést kös sön. A
szer zõ dé sek ben rög zí te ni kell, hogy az er dé sze ti szak irá -
nyí tó vál lal ko zás a szol gál ta tás ke re té ben té rí tés men te sen
el lát ja a 2. szá mú mel lék let ben alap szol gál ta tás ként meg -
je lölt va la mennyi, kü lön té rí tés el le né ben pe dig az ott fel -
so rolt, és a tárgy évi er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé gek
függ vé nyé ben szük sé ges sé váló to váb bi üzem ve ze té si fel -
ada tot.
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(4) A 2008. év ben be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek ese -
té ben el fo gad ha tók az üzem ve ze té si te vé keny sé gek re e
ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en kö tött er dé sze ti in -
teg rá to ri, va la mint szak irá nyí tá si szer zõ dé sek is, ha az e
ren de let sze rint alap szol gál ta tás nak mi nõ sü lõ üzem ve ze -
té si fel ada tok té rí tés men tes tárgy évi el lá tá sá ról az er dé sze -
ti szak irá nyí tó vál lal ko zás kü lön nyi lat ko zik.

(5) A 4.  § b) pont ja sze rin ti te vé keny ség re te kin tet tel a
6.  § b) pont bb) al pont ja sze rin ti tá mo ga tás az er dé sze ti
szak irá nyí tó vál lal ko zá sok ál tal mû köd te tett azon ügy fél -
szol gá la ti iro dák után fi zet he tõ, ame lyek ben az er dõ gaz -
dál ko dók és az er dõ tu laj do no sok szá má ra a tárgy év leg -
alább 11/12-ed ré szé ben, he ten te leg alább 30 órá nyi idõ -
tar tam ban – ami bõl leg alább 8 óra idõ tar tam ban az al kal -
ma zott er dé sze ti szak sze mély zet egy tag ja is je len van –
rend sze res ügy fél szol gá la tot tar ta nak, és ame lyek meg fe -
lel nek a kö vet ke zõ fel té te lek nek:

a) szék hely ként vagy te lep hely ként sze re pel a szak irá -
nyí tó vál lal ko zá si iga zol vá nyá ban vagy a szak irá nyí tó vál -
lal ko zás tár sa sá gi szer zõ dé sé ben,

b) az alap te rü le te leg alább 15 m2-es,

c) az ügy fe lek kul tú rált vá ra ko zá si le he tõ sé ge biz to sí -
tott,

d) el he lyez ke dé se, ál la po ta és be ren de zé se al kal mas az
ügy fél fo ga dá si te vé keny ség egyéb te vé keny sé gek tõl el kü -
lö nü lõ el lá tá sá ra,

e) szá mí tó gép pel, nyom ta tó val és fény má so ló val fel -
sze relt, va la mint

f) te le fon- és in ter net kap cso lat tal el lá tott.

(6) A szak irá nyí tó vál lal ko zá sok egy más ré szé re nyúj -
tott üzem ve ze té si te vé keny sé ge nem tá mo gat ha tó.

A más tulajdonában álló erdõterületeken jelentkezõ
üzemvezetési feladatok erdõgazdálkodóként történõ
ellátásáért biztosított támogatás igénybevételének

további feltételei

10.  §

(1) A 4.  § c) pont ja sze rin ti te vé keny ség re az er dé sze ti
szak irá nyí tó vál lal ko zás ré szé re ak kor fi zet he tõ tá mo ga -
tás, amennyi ben az adott tárgy év re vo nat ko zó an a 4.  §
b) pont ja sze rin ti te vé keny sé gé re te kin tet tel is tá mo ga tás -
ban ré sze sül.

(2) A 4.  § c) pont ja sze rin ti te vé keny ség re az er dé sze ti
szak irá nyí tó vál lal ko zás ré szé re azon üze mi te rü le tét ké -
pe zõ er dõ te rü le tek után fi zet he tõ tá mo ga tás, ame lyek nin -
cse nek az er dé sze ti szak irá nyí tó vál lal ko zás tag ja i nak, al -
kal ma zot ta i nak, va la mint az elõ zõ ek kö ze li hoz zá tar to zó i -
nak együt te sen szá mí tott több sé gi tu laj do ná ban.

Az erdei közjóléti létesítmények és berendezések 
2008. évi fenntartásához, karbantartásához biztosított

támogatás igénybevételének további feltételei

11.  §

A 4.  § d) pont ja sze rin ti te vé keny ség re te kin tet tel az er -
dõ gaz dál ko dó ré szé re ak kor fi zet he tõ tá mo ga tás, ha az
aláb bi együt tes fel té te lek nek meg fe lel:

a) a tá mo ga tott köz jó lé ti lé te sít mé nyek és be ren de zé -
sek az er dõ gaz dál ko dó üze mi te rü le tét ké pe zõ er dõ te rü le -
ten vagy a ko ráb ban jó vá ha gyott er dé sze ti köz jó lé ti fej -
lesz té si terv ben meg ha tá ro zott egyéb, az er dõ gaz dál ko dó
ke ze lé sé ben lévõ te rü le ten he lyez ke dik el, és azok ke ze lé si 
vagy hasz ná la ti jo gát 2008-ban az er dõ gaz dál ko dó ki zá ró -
la go san gya ko rol ja;

b) a tá mo ga tott er dei köz jó lé ti lé te sít mé nyek és be ren -
de zé sek sze re pel nek az er dé sze ti ha tó ság nyil ván tar tá sá -
ban, vagy meg fe lel nek a nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés 
kri té ri u ma i nak;

c) a tá mo ga tott er dei köz jó lé ti lé te sít mé nyek és be ren -
de zé sek fenn tar tá sát, kar ban tar tá sát az 5. szá mú mel lék let -
ben fog lalt mi ni mum kö ve tel mé nyek biz to sí tá sa ér de ké -
ben, a fel ada tok fel me rü lé se üte mé ben, fo lya ma to san el -
vég zi;

d) vál lal ja, hogy a ké re lem ben sze rep lõ lé te sít mé nyek
és be ren de zé sek ren del te tés sze rû, díj men tes köz hasz ná la -
tát, lá to gat ha tó sá gát a tárgy év vé gé ig biz to sít ja.

Az erdészeti erdei iskolákban folytatott 2008. évi oktató,
nevelõ erdõpedagógiai tevékenységhez biztosított

támogatás igénybevételének további feltételei

12.  §

(1) A 4.  § e) pont ja sze rin ti te vé keny ség re az er dõ gaz -
dál ko dó ré szé re ak kor fi zet he tõ tá mo ga tás, ha az aláb bi
együt tes fel té te lek nek meg fe lel:

a) fõ te vé keny sé gi köre er dõ gaz dál ko dá si ter me lés
vagy szol gál ta tás, és leg alább 200 ha er dõ te rü le ten gaz dál -
ko dik;

b) az er dé sze ti er dei is ko lai fog lal ko zá sok meg tar tá sá -
hoz biz to sí ta ni tud leg alább egy 30 fõs cso port be fo ga dá -
sá ra al kal mas, zárt épü let ben lévõ ter met, vagy sza bad ban
el he lye zett, fe dett fog lal koz ta tó he lyet;

c) az er dé sze ti er dei is ko lai fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá -
sá hoz kö zép- vagy fel sõ fokú er dé sze ti vég zett sé gû szak -
em bert biz to sít;

d) ren del ke zik az Or szá gos Er dé sze ti Egye sü let Er dé -
sze ti Er dei Is ko la Szak osz tá lya aján lá sá val el lá tott, az
aláb bi kri té ri u mok nak meg fe le lõ írá sos er dé sze ti er dei is -
ko la prog ram mal:

da) a fog lal ko zá sok hely szí ne leg alább fele idõ tar tam -
ban az erdõ,

db) a fog lal ko zá sok napi idõ tar ta ma leg alább 4 óra,
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dc) a fog lal ko zá sok érin tik a kö vet ke zõ fõ té má kat:
1. erdõ, mint élet kö zös ség (faj is me ret, öko ló gia),
2. erdõ, mint meg úju ló ter mé sze ti erõ for rás,
3. erdõ és em ber kap cso la ta,
4. erdõ és klí ma vi szo nya,
5. fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dás,
6. az er dész mun ká ja;

e) a tárgy év ben, do ku men tál tan leg alább 30 er dei is ko -
lai fog lal ko zá si na pot szer vez, fog lal ko zá son ként 10–35
fõ rész vé te lé vel.

(2) A 4.  § e) pont ja sze rin ti te vé keny ség re te kin tet tel az
er dõ gaz dál ko dó a 6.  § e) pont ea) al pont ja sze rin ti tá mo ga -
tás ra jo go sult, ha zárt épü let ben be ren de zett te rem mel és
sza bad té ri fe dett fog lal koz ta tó hellyel is ren del ke zõ er dé -
sze ti er dei is ko la komp le xu mot üze mel tet, ahol a tárgy év -
ben leg alább 80 er dei is ko lai fog lal ko zá si na pot szer vez,
ál ta lá ban több na pos prog ram mal, és a fog lal ko zá sok meg -
szer ve zé se mel lett gon dos ko dik a gyer me kek el szál lá so lá -
sá ról, és leg alább napi há rom szo ri ét kez te té sük rõl is.

(3) A 4.  § e) pont ja sze rin ti te vé keny ség re te kin tet tel az
er dõ gaz dál ko dó a 6.  § e) pont eb) al pont ja sze rin ti tá mo ga -
tás ra jo go sult, ha az (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban meg fo -
gal ma zott ál ta lá nos fel té te lek nek meg fe le lõ er dé sze ti er -
dei is ko lát üze mel tet, és ott a tárgy év ben leg alább 50 er dei
is ko lai fog lal ko zá si na pot szer vez.

A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

13.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az er dõ te rü let el he lyez ke dé se 
sze rint ille té kes er dé sze ti ha tó ság ré szé re az 1., a 3. és a
4. szá mú mel lék let sze rin ti nyom tat vá nyon, pos tai úton
kell be nyúj ta ni, éven te feb ru ár 1. és feb ru ár 28. kö zött.

(2) A tá mo ga tá si ké rel mek be nyúj tá sá ra a 2008. év ben
szep tem ber 1. és szep tem ber 30. kö zött van le he tõ ség.

(3) A tá mo ga tá si ké rel mek be nyúj tá sá nak ha tár ide je
jog vesz tõ ha tá lyú.

(4) A 4.  § a) pont ja sze rin ti te vé keny ség tá mo ga tá sá ra
be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek hez mel lé kel ni kell az er -
dé sze ti szak irá nyí tó vál lal ko zás sal kö tött meg bí zá si szer -
zõ dés vagy az er dé sze ti szak sze mély zet tel kö tött mun ka -
szer zõ dés má so la tát.

(5) A 4.  § b) pont ja sze rin ti te vé keny ség tá mo ga tá sá ra
be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek hez mel lé kel ni kell az er -
dé sze ti szak irá nyí tó vál lal ko zás ál tal az adott er dé sze ti ha -
tó ság ille té kességi te rü le té re vo nat ko zó an kö tött üzem ve -
ze té si szer zõ dé sek té te les fel so ro lá sát tar tal ma zó do ku -
men tu mot, amely tar tal maz za a vele szer zõ dött er dõ gaz -
dál ko dók meg ne ve zé sét, a szer zõ dé sek ha tá lya alá tar to zó
er dõ te rü le tek összes te rü le tét, va la mint a szer zõ dé sek
hatályba lépési és le já ra ti idõ pont ja it. A lis tá hoz mel lé kel ni 
kell azon szer zõ dé sek má so la ta it, ame lye ket a ko ráb bi ha -

tó sá gi vagy tá mo ga tá si el já rá sok so rán még nem nyúj tot -
tak be az er dé sze ti ha tó ság hoz.

(6) Amennyi ben a 4.  § b) pont ja sze rin ti te vé keny ség tá -
mo ga tá sá ra be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem ben az er dé sze ti
szak irá nyí tó vál lal ko zás ügy fél szol gá la ti iro dák mû köd te -
té sé re te kin tet tel is igé nyel tá mo ga tást, ak kor a ké re lem hez 
mel lé kel ni kell azok té te les lis tá ját, amely tar tal maz za az
iro dák cí mét, az ügy fél fo ga dá si idõ ket, va la mint az ügy -
fél fo ga dást el lá tó sze mé lyek meg ne ve zé sét.

(7) A 4.  § c) pont ja sze rin ti te vé keny ség tá mo ga tá sá ra
be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek hez mel lé kel ni kell a tá mo -
ga tá si jo go sult ság alap já ul szol gá ló, és az adott er dé sze ti
ha tó ság ille té kességi te rü le tén ta lál ha tó er dõ te rü le tek té te -
les fel so ro lá sát tar tal ma zó do ku men tu mot, amely tar tal -
maz za az egyes er dõ rész le tek er dé sze ti azo no sí tó it, te rü le -
te it, az ál ta luk érin tett föld rész le tek in gat lan-nyil ván tar tá si 
azo no sí tó it va la mint a vo nat ko zó hasz ná la ti jo go sult ság
meg szû né sé nek idõ pont ját.

(8) A 4.  § d) pont ja sze rin ti te vé keny ség tá mo ga tá sá ra
be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek hez mel lé kel ni kell a ké re -
lem ben sze rep lõ er dei köz jó lé ti lé te sít mé nyek és be ren de -
zé sek té te les lis tá ját, a 6. szá mú mel lék let sze rin ti ka te gó -
ri ák ba tör té nõ be so ro lás sal. Az egyes té te lek be azo no sít -
ha tó sá ga ér de ké ben a ké re lem ben sze rep lõ er dei köz jó lé ti
lé te sít mé nyek és be ren de zé sek el he lyez ke dé sét – a té te les
lis ta sor szá mo zá sát is fel hasz nál va – egy be csa tolt üzem -
ter vi tér kép má so la ton je löl ni kell.

(9) A 4.  § e) pont ja sze rin ti te vé keny ség tá mo ga tá sá ra
be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek hez mel lé kel ni kell a ké re -
lem ben sze rep lõ er dé sze ti er dei is ko lák lis tá ját, a pon tos
cím mel, a ve ze tõ meg ne ve zé sé vel és el ér he tõ sé gé nek
meg adá sá val. Az egyes er dé sze ti er dei is ko lák tá mo ga tá si
ka te gó ri á ba so ro lá sát szö ve ge sen in do kol ni kell.

(10) Az er dõ gaz dál ko dó éven te, az ille té kes er dé sze ti
ha tó ság hoz a 4.  §-ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gen ként
csak egy tá mo ga tá si ké rel met nyújt hat be. A tá mo ga tá si
ké re lem egy ben ki fi ze té si ké re lem is.

(11) Az er dé sze ti ha tó ság a be ér ke zett tá mo ga tá si ké re -
lem ben sze rep lõ üze mi és szak irá nyí tott te rü le tek re va la -
mint az egyéb jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó an az Or -
szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár, va la mint a szük ség sze rin ti
egyez te té sek és hely szí ni el len õr zé sek ered mé nye alap ján
ada tot szol gál tat a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi -
va tal (a továb biak ban: MVH) ré szé re.

(12) Az er dé sze ti ha tó ság a be ér ke zett ké rel me ket, a be -
nyúj tás idõ pont ját iga zo ló bo rí té kot, a (11) be kez dés sze -
rin ti ada tok kal együtt, a be ér ke zést kö ve tõ 15 na pon be lül
to váb bít ja az MVH ré szé re.

14.  §

(1) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel met az er dé sze ti ha tó ság
adat szol gál ta tá sá ra, az ál ta lá nos de mi ni mis ren de let sze -
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rin ti egyé ni ke re tek re, va la mint a mi nisz ter ál tal meg ha tá -
ro zott tá mo ga tá si ke re tek re fi gye lem mel el len õr zi.
Amennyi ben az egyes cél te rü le tek ese té ben a tá mo ga tá si
igény összes sé gé ben meg ha lad ja a ren del ke zés re álló ke -
re tet, az MVH ará nyos vissza osz tást vé gez, és a jog sze rû
tá mo ga tá si ké rel me ket en nek meg fele lõen hagy ja jóvá.

(2) Az MVH a hi á nyos, vagy az elõ írásoknak nem meg -
fele lõen be nyúj tott, to váb bá az ál ta lá nos de mi ni mis ren -
de let sze rin ti egyé ni ke re tet meg ha la dó tá mo ga tá si igény
ese tén a ké rel met el uta sít ja.

(3) Az MVH a tá mo ga tá si dön tés rõl  szóló ha tá ro za tá ban 
ér te sí ti az er dõ gaz dál ko dót ar ról, hogy cse kély össze gû tá -
mo ga tás ban ré sze sül. A ha tá ro zat nak utal nia kell az ál ta lá -
nos de mi ni mis ren de let re, hi vat koz va an nak pon tos cí mé -
re, az Eu ró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban  való ki hir de -
té se nap já ra, va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás
pon tos össze gét eu ró ban ki fe jez ve.

(4) Az MVH a tá mo ga tá si dön tés rõl  szóló ha tá ro za tok má -
so la ti pél dá nya it egy ide jû leg meg kül di az er dõ rész let el he -
lyez ke dé se sze rint ille té kes er dé sze ti ha tó ság ré szé re is.

15.  §

(1) Az MVH a Tv. 60.  § (2) be kez dé sé re fi gye lem mel a
for rás ren del ke zés re bo csá tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül
in téz ke dik a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl.

(2) A tá mo ga tá si összeg eu ró ra tör té nõ át szá mí tá sa kor,
a tá mo ga tá si ké re lem er dé sze ti ha tó ság hoz tör té nõ be nyúj -
tás hó nap já nak elsõ nap ján ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti
Bank ál tal köz zé tett euró/fo rint át vál tá si ár fo lya mot kell
al kal maz ni.

Ellenõrzés, nyilvántartás

16.  §

(1) A tá mo ga tott kö te les a tá mo ga tott tárgy évi te vé -
keny sé ge i rõl, va la mint az an nak kap csán ke let ke zõ bi -
zony la tok ról el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet ni, amely
alap ján a te vé keny ség vég re haj tá sát egy ide jû leg, va la mint
utó lag iga zol ni tud ja.

(2) A tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó el len õr zé se ket az
MVH a tá mo ga tás igény be vé te lét kö ve tõ év vé gé ig vé gez -
het.

(3) Az MVH a (2) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té sét az
er dé sze ti ha tó ság köz re mû kö dé sé vel lát ja el.

(4) E ren de let vo nat ko zá sá ban az ál ta lá nos de mi ni mis
ren de let 3. cik ké nek 3. pont ja sze rin ti nyil ván tar tást az
MVH ve ze ti.

Jogkövetkezmények

17.  §

(1) Az MVH a vég re haj tott el len õr zé sek so rán fel tárt
sza bály ta lan sá gok alap ján dönt a tá mo ga tás jo go su lat lan
igény be vé te lé rõl, és el ren de li a tá mo ga tás vissza fi ze té sét.

(2) Ha az el len õr zés kö vet kez mé nye ként jo go su lat lan
igény be vé tel ke rül meg ál la pí tás ra, ak kor a tá mo ga tott az
adott tá mo ga tá si jog cí men a jo go su lat lan igény be vé tel rõl
 szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ má so dik év
vé gé ig nem igé nyel het tá mo ga tást.

Záró rendelkezés

18.  §

(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) Az 1.  § b) pont ja, a 4.  § d) és e) pont ja, a 6.  § d) és
e) pont ja, a 7.  § (3) be kez dé se, a 8.  § (3) be kez dé se, a 9.  §
(4) be kez dé se, a 11.  §, a 12.  §, a 13.  § (2), (8) és (9) be kez -
dé se, va la mint a 3–6. szá mú mel lék let 2009. ja nu ár 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

19.  §

Ez a ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni -
mis tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló, 2006. de -
cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379., 
2006.12.28., 5. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar -
talmaz.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelethez

Év: ...................

Támogatási kérelem az erdõgazdálkodók és az erdészeti szakirányító vállalkozások üzemvezetési
tevékenységhez igényelhetõ csekély összegû (de minimis) támogatásához

A támogatási kérelmet az erdõterület elhelyezkedése szerint ille té kes erdészeti hatósághoz kell postai úton benyújtani.
[benyújtási idõszak: február 1–28., (2008. évben szeptember 1–30.)]

1. Az ügy fél ada tai

Ügy fél-re giszt rá ci ós szám: Er dõ gaz dál ko dói kód: Szak irá nyí tói nyil ván tar tá si szám:

Az ügy fél neve:

    címe:

    adó szá ma/adó azo no sí tó jele:

    te le fon szá ma (fax/e-ma il):

A tá mo ga tá si ké rel met össze ál lí tó neve:

    címe:

    te le fon szá ma (fax/e-ma il):

2. A tá mo ga tá si igényt meg ala po zó te vé keny sé gek

2.1. A 4.  § a) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek ese tén

1. Er dõ gaz dál ko dó üze mi te rü le te: ha

2. Az üze mi te rü let alap ján le ve zet he tõ leg ma ga sabb tá mo ga tá si összeg: Ft

3. Üzem ve ze té si szol gál ta tás ra ki fi ze tett net tó (áfá val csök ken tett) összeg: Ft

4. A 3. pont sze rin ti összeg 70%-a: Ft

5. Er dé sze ti szak sze mély zet fog lal koz ta tá sá nak idõ tar ta ma: hó

6. Napi át la gos mun ka idõ: óra

7. A fog lal koz ta tá si idõ re esõ mi ni mál bér más fél sze res össze ge: Ft

8. Az igé nyelt tá mo ga tás (4. és 7. sor össze ge, de leg fel jebb a 2. sor ér té ke): Ft

2.2. A 4.  § b) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek ese tén

1. Üzem ve ze té si szol gál ta tás sal érin tett összes te rü let: ha

2. Ügy fél szol gá la ti iro dák szá ma: db

3. Az igé nyelt tá mo ga tás (2500 Ft/ha + 1 000 000 Ft/iro da): Ft

2.3. A 4.  § c) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek ese tén

1. A tel jes üze mi te rü let bõl a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü let: ha

2. Az igé nyelt tá mo ga tás (4000 Ft/ha): Ft

3. Nyi lat ko za tok

Alul írott (név, lak cím): ................................................................................................................................................
er dõ gaz dál ko dó/er dõ gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je/er dé sze ti szak irá nyí tó vál lal ko zás ve ze tõ je bün te tõ jo gi fe le lõs sé -
gem tu da tá ban ki je len tem, hogy

a) a ké re lem ben fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek,  valódiak és hi te le sek;
b) je len leg nem ál lok csõd-, vég el szá mo lá si, fel szá mo lá si, il let ve gaz dál ko dá si te vé keny ség gel össze füg gõ vég re haj -

tá si el já rás alatt;
c) nincs köz tar to zá som;
d) meg fe le lek az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ban meg fo gal ma zott kö ve tel mé nye i nek;
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e) nem mi nõ sü lök ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak;

f) a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó 
el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 28.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós kö te le zett sé -
gem nek ele get tet tem.

Hoz zá já ru lok, hogy

az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or -
szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár az ál ta lam kö zölt ada ta i -
mat a tá mo ga tá si el já rás sal össze füg gõ el len õr zés cél já ból fel hasz nál ják.

Tu do má sul ve szem, hogy

meg nem fi ze tett köz tar to zás ese tén az Áht. 13/A.  § (6) be kez dé se alap ján az ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá sok meg -
fi ze té se ér de ké ben vissza tar tás ra ke rül.

Nyi lat ko zom, hogy

a) a 3. pont ban fog lalt fel té te lek ben be kö vet ke zett vál to zást 3 na pon be lül, de leg ké sõbb a ké re lem el bí rá lá sá ig be je -
len tem;

b) sze mé lyem, va la mint a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló szer zõ dé sek, er dõ te rü le tek és te vé keny sé gek meg fe lel nek a
Ren de let 7–10.  §-ai ban fel so rolt fel té te lek nek;

c) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te vé keny sé ge ket a szer zõ dé sek ben fog lal tak sze rint el vég zem;

d) a de mi ni mis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem, fo lyó pénz ügyi év ben
és a meg elõ zõ két pénz ügyi év ben az 1998/2006/EK ren de let alap ján cse kély össze gû tá mo ga tás ban:

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,

összeg ben ré sze sül tem/nem ré sze sül tem.

Ké rem, hogy az er dé sze ti ha tó ság ké rel me met és an nak el bí rá sá hoz szük sé ges ada ta i mat to váb bít sa a Me zõ gaz da sá gi
és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ré szé re.

A fen ti ada tok a  valóságnak meg fe lel nek. Ezen nyi lat ko zat a ké re lem el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.

Kelt: ................................., .......... év ...................... hó ........ nap

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

er dõ gaz dál ko dó
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2. számú melléklet a 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelethez

Az üzemvezetési tevékenység keretében ellátandó feladatok

I. Alap szol gál ta tás ként el lá tan dó fel ada tok:

1. Éven te mi ni mum egy – le he tõ ség sze rint az er dõ gaz dál ko dó val kö zös – er dõ vé del mi célú te re pi be já rás az üze mi
te rü let egé szén, a ta pasz ta la tok ról írá sos fel jegy zés ké szí té se az er dõ gaz dál ko dó, a ta pasz talt ká ro sí tá sok ról pe dig az
er dé sze ti ha tó ság ré szé re (alap szol gál ta tás)

2. Köz re mû kö dés az éves er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé gek üte me zé sé ben (alap szol gál ta tás)

3. A tárgy év re ter ve zett te vé keny sé gek be je len té se, az éves er dõ gaz dál ko dá si ter vek en ge dé lye zés re tör té nõ be nyúj -
tá sa az er dé sze ti ha tó ság hoz (alap szol gál ta tás)

4. Az egyes er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé gek hez elõ ze tes mû ve le ti uta sí tá sok meg adá sa írás ban és szó ban (alap szol -
gál ta tás)

5. Az el vég zett er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé gek utó la gos el len õr zé se, az er dé sze ti ha tó ság ré szé re tör té nõ be je len -
té se, va la mint az üzem ter vi nyil ván tar tá sok ba  való be ve ze té se (alap szol gál ta tás)

6. Az er dõ gaz dál ko dó szak mai kép vi se le te a kör ze ti er dõ ter ve zé sek, va la mint az er dé sze ti ha tó sá gi el len õr zé sek so -
rán (alap szol gál ta tás)

II. Az éves er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé gek függ vé nyé ben el lá tan dó to váb bi fel ada tok

1. Te re pi ki tû zé si, fel vé te le zé si és becs lé si fel ada tok

2. Az éves er dõ gaz dál ko dá si ter vek és tá mo ga tá si ké rel mek össze ál lí tá sa

3. Az éves er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé gek igény sze rin ti to váb bi mû ve ze té se és el len õr zé se

3. számú melléklet a 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelethez

Év: 2008.

Támogatási kérelem az erdõgazdálkodók közjóléti létesítmények és berendezések fenntartásához,
karbantartásához igényelhetõ csekély összegû (de minimis) támogatásához

A támogatási kérelmet az erdõterület elhelyezkedése szerint ille té kes erdészeti hatósághoz kell postai úton benyújtani.
(benyújtási idõszak: szeptember 1–30.)

1. Az ügy fél ada tai

Ügy fél-re giszt rá ci ós szám: Er dõ gaz dál ko dói kód:

Az ügy fél neve:

    címe:

    adó szá ma/adó azo no sí tó jele:

    te le fon szá ma (fax/e-ma il):

A tá mo ga tá si ké rel met össze ál lí tó neve:

    címe:

    te le fon szá ma (fax/e-ma il):
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2. A tá mo ga tá si igényt meg ala po zó te vé keny sé gek

Be ren de zés Mér tékegy ség Mennyi ség
Tá mo ga tá si nor ma

(Ft/év)
Tá mo ga tás

(Ft)

Pad: db 4 000

Er dei bú tor gar ni tú ra: db 12 000

Sze mét gyûj tõ: db 10 000

Sze mét gyûj tõ kon té ner: db 30 000

Tûz ra kó hely: db 12 000

Sé ta út, ke rék pá rút: m 60

Vé dõ ház A tí pus: db 51 000

Vé dõ ház B tí pus: db 24 000

Il lem hely: db 20 000

Táb la A tí pus: db 35 000

Táb la B tí pus: db 20 000

Táb la C tí pus: db 15 000

For rás fog la lás: db 15 000

Híd: m 5 000

Lép csõ: m 200

Kor lát: m 150

Tor na pá lya: db 60 000

Er dei ját szó tér: db 130 000

Ki lá tó: db 150 000

Par ko ló: m2 25

Em lék mû: db 5 000

Zöld fe lü le tek gon do zá sa: m2 20

Összes tá mo ga tás:

3. Nyi lat ko za tok

Alul írott (név, lak cím): .................................................................................................................................................
er dõ gaz dál ko dó/er dõ gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy

a) a ké re lem ben fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek,  valódiak és hi te le sek;
b) je len leg nem ál lok csõd-, vég el szá mo lá si, fel szá mo lá si, il let ve gaz dál ko dá si te vé keny ség gel össze füg gõ vég re haj -

tá si el já rás alatt;
c) nincs köz tar to zá som;
d) meg fe le lek az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ban meg fo gal ma zott kö ve tel mé nye i nek;
e) nem mi nõ sü lök ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak;
f) a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó 

el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 28.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós kö te le zett sé -
gem nek ele get tet tem.

Hoz zá já ru lok, hogy
az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or -

szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár az ál ta lam kö zölt ada ta i -
mat a tá mo ga tá si el já rás sal össze füg gõ el len õr zés cél já ból fel hasz nál ják.

Tu do má sul ve szem, hogy
meg nem fi ze tett köz tar to zás ese tén az Áht. 13/A.  § (6) be kez dé se alap ján az ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá sok meg -

fi ze té se ér de ké ben vissza tar tás ra ke rül.
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Nyi lat ko zom, hogy
a) a 3. pont ban fog lalt fel té te lek ben be kö vet ke zett vál to zást 3 na pon be lül, de leg ké sõbb a ké re lem el bí rá lá sá ig be je -

len tem;
b) sze mé lyem, va la mint a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló, er dõ te rü le tek és te vé keny sé gek meg fe lel nek a Ren de let 7. és

11.  §-ban fel so rolt fel té te lek nek;
c) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te vé keny sé ge ket a tá mo ga tá si ké re lem ben fog lal tak sze rint el vég zem;
d) a de mi ni mis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem, fo lyó pénz ügyi év ben

és a meg elõ zõ két pénz ügyi év ben az 1998/2006/EK ren de let alap ján cse kély össze gû tá mo ga tás ban:

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,
összeg ben ré sze sül tem/nem ré sze sül tem.

Ké rem, hogy az er dé sze ti ha tó ság ké rel me met és an nak el bí rá sá hoz szük sé ges ada ta i mat to váb bít sa a Me zõ gaz da sá gi
és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ré szé re.

A fen ti ada tok a  valóságnak meg fe lel nek. Ezen nyi lat ko zat a ké re lem el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.

Kelt: ................................., .......... év ...................... hó ........ nap

.........................................
er dõ gaz dál ko dó

4. számú melléklet a 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelethez

Év: 2008.

Támogatási kérelem az erdõgazdálkodók erdészeti erdei iskola mûködtetéséhez igényelhetõ 
csekély összegû (de minimis) támogatásához

A támogatási kérelmet az erdõterület elhelyezkedése szerint ille té kes erdészeti hatósághoz kell postai úton benyújtani.
(benyújtási idõszak: szeptember 1–30.)

1. Az ügy fél ada tai

Ügy fél-re giszt rá ci ós szám: Er dõ gaz dál ko dói kód:

Az ügy fél neve:

    címe:

    adó szá ma/adó azo no sí tó jele:

    te le fon szá ma (fax/e-ma il):

A tá mo ga tá si ké rel met össze ál lí tó neve:

    címe:

    te le fon szá ma (fax/e-ma il):
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2. A tá mo ga tá si igényt meg ala po zó te vé keny sé gek

Er dé sze ti er dei is ko la tí pus Da rab Igé nyel he tõ tá mo ga tás

Komp lex szol gál ta tást nyúj tó er dé sze ti er dei is ko la Ft

Ál ta lá nos szol gál ta tást rend sze re sen biz to sí tó er dé sze ti er dei is ko la Ft

Ál ta lá nos szol gál ta tást al kal mi jel leg gel biz to sí tó er dé sze ti er dei is ko la Ft

3. Nyi lat ko za tok

Alul írott (név, lak cím): .................................................................................................................................................
er dõ gaz dál ko dó/er dõ gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy

a) a ké re lem ben fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek,  valódiak és hi te le sek;
b) je len leg nem ál lok csõd-, vég el szá mo lá si, fel szá mo lá si, il let ve gaz dál ko dá si te vé keny ség gel össze füg gõ vég re haj -

tá si el já rás alatt;
c) nincs köz tar to zá som;
d) meg fe le lek az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ban meg fo gal ma zott kö ve tel mé nye i nek;
e) nem mi nõ sü lök ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak;
f) a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó 

el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 28.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós kö te le zett sé -
gem nek ele get tet tem.

Hoz zá já ru lok, hogy
az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or -

szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár az ál ta lam kö zölt ada ta i -
mat a tá mo ga tá si el já rás sal össze füg gõ el len õr zés cél já ból fel hasz nál ják.

Tu do má sul ve szem, hogy
meg nem fi ze tett köz tar to zás ese tén az Áht. 13/A.  § (6) be kez dé se alap ján az ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá sok meg -

fi ze té se ér de ké ben vissza tar tás ra ke rül.

Nyi lat ko zom, hogy
a) a 3. pont ban fog lalt fel té te lek ben be kö vet ke zett vál to zást 3 na pon be lül, de leg ké sõbb a ké re lem el bí rá lá sá ig be je -

len tem;
b) sze mé lyem, va la mint a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló er dõ te rü le tek és te vé keny sé gek meg fe lel nek a Ren de let 7. és

12.  §-ban fel so rolt fel té te lek nek;
c) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te vé keny sé ge ket a tá mo ga tá si ké re lem ben fog lal tak sze rint el vég zem;
d) a de mi ni mis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem, fo lyó pénz ügyi év ben

és a meg elõ zõ két pénz ügyi év ben az 1998/2006/EK ren de let alap ján cse kély össze gû tá mo ga tás ban:

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,

...................................................................................................... jog cí men .................. euró,
összeg ben ré sze sül tem/nem ré sze sül tem.

Ké rem, hogy az er dé sze ti ha tó ság ké rel me met és an nak el bí rá sá hoz szük sé ges ada ta i mat to váb bít sa a Me zõ gaz da sá gi
és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ré szé re.

A fen ti ada tok a  valóságnak meg fe lel nek. Ezen nyi lat ko zat a ké re lem el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.

Kelt: ................................., .......... év ...................... hó ........ nap

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

er dõ gaz dál ko dó
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5. számú melléklet a 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelethez

A közjóléti berendezések karbantartás vagy felújítás után elvárt állapotai

Pad: Ép szer ke ze tû, sta bil, fe lü let ke zelt.

Er dei bú tor gar ni tú ra: Ép szer ke ze tû, sta bil, fe lü let ke zelt.

Sze mét gyûj tõ: Ép szer ke ze tû, sta bil, fe lü let ke zelt, mû anyag zsák kal bé lelt. Rend sze re sen ürí -
tett.

Sze mét gyûj tõ kon té ner: Ép szer ke ze tû, sta bil, fe lü let ke zelt, leg alább 1 m3  be fo ga dó ké pes sé gû. Rend -
sze re sen ürí tett.

Tûz ra kó hely: Ép szer ke ze tû, rend sze re sen hul la dék men te sí tett.

Sé ta út, ke rék pá rút: Az ûr szel vény be ló gó ágak tól men tes, az út tü kör ép, ká tyú men tes és nem ta lál -
ha tó raj ta 25 cm-nél ma ga sabb nö vény zet.

Vé dõ ház A és B tí pus*: Ép szer ke ze tû és te tõ hé ja za tú, sta bil, fe lü let ke zelt. Sze mét men tes, ren del te tés -
sze rû hasz ná lat ra al kal mas.

Il lem hely: Ép szer ke ze tû és te tõ hé ja za tú, sta bil, fe lü let ke zelt. Sze mét men tes, ren del te tés -
sze rû hasz ná la ta biz to sí tott.

Táb la A, B és C tí pus*: Ép szer ke ze tû, sta bil, ol vas ha tó in for má ció tar tal mú.

For rás fog la lás: Tisz ta víz gyûj tõ me den ce, ép ki fo lyó csõ, sza bad víz el fo lyás.

Híd: Ép szer ke ze tû, sta bil, fe lü let ke zelt.

Lép csõ: Fel lé põi épek, be lé põi ká tyú men te sek.

Kor lát Ép szer ke ze tû, sta bil, fe lü let ke zelt.

Tor na szer: Ép szer ke ze tû, sta bil, fe lü let ke zelt.

Tor na pá lya: A tor na sze rek há rom mé te res kör nye ze te ká tyú men tes és nem ta lál ha tó raj ta 
25 cm-nél ma ga sabb lágy szá rú nö vény zet, cser je men tes.

Ját szó szer: Ép szer ke ze tû, sta bil, fe lü let ke zelt.

Er dei ját szó tér: A ját szó sze rek há rom mé te res kör nye ze te ká tyú men tes és nem ta lál ha tó raj ta 
25 cm-nél ma ga sabb lágy szá rú nö vény zet, cser je men tes.

Ki lá tó: Ép szer ke ze tû és te tõ hé ja za tú, ér vé nyes sta ti kai vizs gá lat tal ren del ke zik. Fa fe lü -
le tei ke zel tek, tûz- és gom ba men te sí tett, vil lám vé de lem mel el lá tott.

Par ko ló: Ke rék vá lyú tól, ká tyú tól men tes fe lü le tû, 25 cm-nél ma ga sabb lágy szá rú nö vény -
zet és cser je nem ta lál ha tó raj ta.

Em lék mû: Ép szer ke ze tû, fa fe lü le tei ke zel tek, a táb la (táb lák) tar tal ma ol vas ha tó, a ra kott
ter més kõ fu gái épek.

Köz jó lé ti be ren de zé sek köz vet len
kör nye ze té nek, va la mint a köz jó lé -
ti lé te sít mé nyek egyéb zöld fe lü le -
te i nek gon do zá sa:

A köz jó lé ti be ren de zé sek 5 m-es kör ze té ben, va la mint a köz jó lé ti lé te sít mény
te rü le tén el he lyez ke dõ, kéz zel vagy gép pel rend sze re sen ka szált zöld fe lü le te ken 
nem ta lál ha tó 40 cm-nél ma ga sabb lágy szá rú nö vény zet, va la mint ker té sze ti leg
gon do zat lan fák, cser jék bok rok, és a te rü let sze mét men tes.

* Ma gya rá zat:
Vé dõ ház A tí pus: Fe dett, ol dalt nyi tott fa épü let, min. 20 m2  alap te rü let tel, leg alább 16 ülõ hellyel, asztallal.
Vé dõ ház B tí pus: Fe dett, ol dalt nyi tott ki ala kí tá sú fa épü let 6–20 m2  kö zöt ti alap te rü let tel, leg alább 4 ülõhellyel.
Táb la A tí pus: Fa váz ra rög zí tett, nagy mé re tû, szí nes tér ké pes tá jé koz ta tó táb la, mi ni má lis táb la mé ret 150 × 100 cm. Az in for má ci ós fe lü let idõ já rás- és

rongálás biztos kialakítású.
Táb la B tí pus: Fa váz ra rög zí tett, szí nes in for má ci ós táb la, mi ni má lis táb la mé ret 120 × 70 cm. Az in for má ci ós fe lü let idõ já rás- és ron gá lás biztos kialakítású.
Táb la C tí pus: Fa váz ra rög zí tett, szí nes in for má ci ós táb la, mi ni má lis táb la mé ret 80 ×  60 cm. Az in for má ci ós fe lü let idõ já rás- és ron gá lás biztos kialakítású.
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6. számú melléklet a 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelethez

A közjóléti berendezések karbantartása vagy felújítása után igényelhetõ támogatási mértékek

Be ren de zés Mér ték egy ség Tá mo ga tás mér té ke (Ft)

Pad: db 4 000

Er dei bú tor gar ni tú ra: db 12 000

Sze mét gyûj tõ: db 10 000

Sze mét gyûj tõ kon té ner db 30 000

Tûz ra kó hely: db 12 000

Sé ta út, ke rék pá rút: m 60

Vé dõ ház A tí pus: db 51 000

Vé dõ ház B tí pus: db 24 000

Il lem hely: db 20 000

Táb la A tí pus: db 35 000

Táb la B tí pus: db 20 000

Táb la C tí pus: db 15 000

For rás fog la lás: db 15 000

Híd: m 5 000

Lép csõ: m 200

Kor lát: m 150

Tor na pá lya: db 60 000

Er dei ját szó tér: db 130 000

Ki lá tó: db 150 000

Par ko ló: m2 25

Em lék mû: db 5 000

Zöld fe lü le tek gon do zá sa: m2 20

14406 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/125. szám



Az igazságügyi és rendészeti miniszter
17/2008. (VIII. 27.) IRM

rendelete

a társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat

és a bûnmegelõzéssel összefüggõ feladatok támogatása 
fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználása

szabályozásáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 2.  § 2. pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va, 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 kör ében el já ró
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket rende -
lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény ben a tár sa -
dal mi bûn meg elõ zés cél ja i nak meg valósítására jó vá ha -
gyott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ra, ke -
ze lé sé re, mû köd te té sé re és el len õr zé sé re ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) pá lyáz ta tó és tá mo ga tó: az Igaz ság ügyi és Ren dé -
sze ti Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz té ri um),

b) pro jekt: a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
 támogatandó cél ki tû zé sek meg valósítása,

c) pá lyá za ti do ku men tá ció: pá lyá za ti fel hí vás, pályá -
zati út mu ta tó, adat lap,

d) be fo ga dott pá lyá zat: a hi ány ta la nul be nyúj tott, il let -
ve a hi ány pót lá si fel szó lí tás nak ha tár idõ re tel jes kö rû en
ele get tett pá lyá zat.

I. Fejezet

A TÁRSADALMI BÛNMEGELÕZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÕ 
KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK FEJEZETI KEZELÉSÛ

ELÕIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

Az elõirányzat felhasználásának célja

3.  §

Az elõ irány zat cél ja a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti 
stra té gi á ja cse lek vé si prog ram já nak a vá ro sok, te le pü lé sek 
biz ton sá gá nak fo ko zá sa ér de ké ben meg ha tá ro zott in téz ke -
dé sek kö zül a he lyi biz ton ság ér zet nö ve lé sét cél zó be avat -
ko zá sok meg valósítása a kö zös ség épí tés esz kö ze i vel, en -
nek ke re té ben olyan te le pü lé si kö zös sé gi te vé keny sé gek
tá mo ga tá sa, ame lyek kel a he lyi in téz mé nyek, ha tó sá gok,
ön kor mány za tok, gaz da sá gi sze rep lõk a la ko sok kal
együtt mû köd ve erõ sí tik a köz biz ton sá got, va la mint a he lyi 
köz biz ton ság gal kap cso la tos meg ol dá sok tá mo ga tá sa, kis -
kö zös sé gi ci vil moz gal mak szer ve zé se és tá mo ga tá sa.

Az elõirányzat forrása és kezelése

4.  §

(1) Az elõ irány zat for rá sa a Ma gyar Köz tár sa ság 2008.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény ben
erre a cél ra jó vá ha gyott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat, to -
váb bá pá lyá za ti díj és egyéb be vé tel.

(2) Az elõ irány zat ke ze lõi jo go sít vá nya it, a kö te le zett -
ség-vál la lás, az utal vá nyo zás és a tel je sí tés-iga zo lás rend -
jét a Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta,
va la mint a Mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i -
nak fel hasz ná lá sá ról  szóló Sza bály zat ren de zi.

(3) Az e ren de let ben fog lalt rész fel ada tok vég re haj tá sát, 
így kü lö nö sen a pá lyá za tok be fo ga dá sá val, a dön tés elõ ké -
szí té sé vel és a tá mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé vel,
nyil ván tar tá sá val, azok vég re haj tá sá nak pénz ügyi el len õr -
zé sé vel, kö ve te lés ke ze lés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá -
sát a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár)
mint köz re mû kö dõ szer ve zet vég zi.

(4) Az elõ irány zat ter hé re kell fi nan szí roz ni az elõ irány -
zat mû köd te té sé nek, ke ze lé sé nek, fel hasz ná lá sá nak, a tá -
mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé nek, nyil ván tar tá sá nak
és el len õr zé sé nek költ sé ge it, ame lyek e § (3) be kez dé sé -
ben, a 16.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 22.  § (5) be kez -
dé sé ben fog lal tak kal össze füg gés ben fel me rül nek.
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(5) Az adott pá lyá za ti el já rás so rán fel nem hasz nált tá -
mo ga tás új ra el osz tá sá ról pá lyá zat út ján kell dön te ni.

A támogatásban részesíthetõk köre

5.  §

(1) Tá mo ga tás ban ré sze sít he tõk az egyes pá lyá za ti ka te -
gó ri ák ban azok a jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség gel nem 
ren del ke zõ szer ve ze tek, ame lyek a pá lyá za ti fel hí vás alap -
ján pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sul tak.

(2) Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot azok a szer ve ze tek,
ame lyek:

a) csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt 
áll nak, il let ve azok az ön kor mány za tok, akik adós ság ren -
de zé si el já rás alatt áll nak,

b) le járt ese dé kes sé gû adó-, vagy adók mód já ra be hajt -
ha tó köz tar to zá suk van, ki vé ve, ha fi ze té si ha lasz tást vagy
rész let fi ze té si ked vez ményt kap tak, és a fi ze té si ha lasz tás
vagy rész let fi ze té si ked vez mény ese dé kes sé ge még nem
járt le,

c) az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl jut ta tott tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek ben vál lalt kö te le zett sé ge i ket
nem tel je sí tet ték, az ezt meg ál la pí tó dön tés jog erõ re emel -
ke dé sét kö ve tõ 5 éven be lül,

d) nem fe lel nek meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -
tok – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 15.  §-ában meg ha tá ro zott –
ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i nek,

e) a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá -
ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény alap ján nem in dul -
hat nak pá lyá zó ként, il let ve nem ré sze sül het nek tá mo ga -
tás ban.

A támogatások formái

6.  §

(1) Az elõ irány zat for rá sa i ból az e ren de let ben meg ha tá -
ro zott tá mo ga tá si cé lok meg valósítására tá mo ga tás ban ré -
sze sít he tõk ré szé re – a pá lyá zó mû kö dé si tá mo ga tá sá nak
nem mi nõ sü lõ – a pá lyá za ti pro jekt meg valósítását cél zó,
vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás
(a továb biak ban: vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás) nyújt -
ható.

(2) Az elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség nem
vál lal ha tó. A pá lyá za ton el nyert tá mo ga tás ra elõ leg ki fi ze -
tés nem tör té nik. Az elõ irány zat ból nem ke rül fo lyó sí tás ra
vissz ter he sen nyújt ha tó tá mo ga tás (köl csön).

(3) A Mi nisz té ri um a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá roz -
za a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak mód ját és rész le tes fel té -
te le it is.

A maradvány jóváhagyásának és következõ évi
felhasználásának rendje

7.  §

Az elõ irány zat hoz kap cso ló dó an ke let ke zõ kö te le zett -
ség vál la lás sal ter helt elõ irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá -
sa fel ügye le ti ha tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tást köve tõen
a kö vet ke zõ év ben az ere de ti ren del te té si cél nak meg fele -
lõen – jog sza bály ban elõ írt mó don – tör té nik.

A makro és mikro típusú pályázatok

8.  §

(1) A pá lyá za tok mak ro és mik ro pá lyá za tok ként hir det -
he tõk meg. A mak ro és a mik ro pá lyá za tok kö zött a tá mo -
ga tás és az elv árt sa ját for rás mér té ké ben van kü lönb ség.

(2) Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás el té rõ en nem ren -
del ke zik, a tel jes pro jekt mé re tek alap ján:

a) mik ro pá lyá za tok azok, ame lyek ese té ben a pro jekt
tel jes költ sé ge nem ha lad ja meg a hat mil lió fo rin tot,

b) mak ro pá lyá za tok azok, ame lyek ese té ben a pro jekt
tel jes költ sé ge na gyobb az a) pont ban fog lal tak nál.

(3) Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás el té rõ en nem ren -
del ke zik, a tá mo ga tás össze ge:

a) mik ro pá lyá za tok ese tén mi ni mum ket tõ mil lió fo -
rint, ma xi mum öt mil lió fo rint,

b) mak ro pá lyá za tok ese tén mi ni mum öt mil lió fo rint,
ma xi mum tíz mil lió fo rint.

(4) Egy pro jekt hez tá mo ga tás a ren de let ha tá lya alá tar -
to zó elõ irány zat ból egy pá lyá zó nak csak egy al ka lom mal
ítél he tõ meg.

Saját forrás mértéke és saját forrásként figye lembe
vehetõ elemek

9.  §

(1) Az egy pá lyá zat ke re té ben meg valósuló pro jekt tá -
mo ga tá sá hoz a pá lyá zó tól elv árt sa ját for rás mér té ke – ha a 
pá lyá za ti fel hí vás más ként nem ren del ke zik – mik ro pá -
lyá za tok ese té ben a pá lyá za ti pro jekt dön tés ho zó ál tal el is -
mert költ sé gé nek leg alább 20%-a, mak ro pá lyá za tok ese -
té ben a pá lyá za ti pro jekt dön tés ho zó ál tal el is mert költ sé -
gé nek leg alább 35%-a.

(2) A pá lyá zó sa ját for rás ként csak szám lá val vagy a pá -
lyá za ti út mu ta tó ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok kal
iga zolt tény le ges költ sé ge ket szá mol hat el.
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A pályáztatás szabályai

10.  §

(1) Tá mo ga tás ki zá ró lag pá lyá za ti úton nyújt ha tó. A pá -
lyá za ti fel hí vá so kat a Mi nisz té ri um éven te leg alább egy -
szer hir de ti meg. A pá lyá za ti do ku men tá ci ót a Miniszté -
rium hon lap ján köz zé kell ten ni.

(2) Egy pá lyá zó csak egy pá lyá za tot nyújt hat be, együtt -
mû kö dõ part ner ként – ha a pá lyá za ti fel hí vás le he tõ vé te -
szi, az ab ban fog lalt fel té te lek sze rint – több pá lyá zat ban is 
részt ve het.

(3) Több pá lyá zó együt te sen is be nyújt hat pá lyá za tot.
Az ilyen pá lyá zat ese tén meg kell je löl ni, hogy az együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás alap ján mely pá lyá zó jo go sult a
kép vi se let re. Mak ro pá lyá za tok ese té ben csak több pá lyá -
zó együt te sen, együtt mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té sé -
vel nyújt hat be pá lyá za tot.

A pályázati felhívás

11.  §

A pá lyá za ti fel hí vás nak az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:
a) a pá lyá zat cí mét vagy meg ne ve zé sét,
b) a pá lyáz ta tó és a tá mo ga tó meg ne ve zé sét,
c) a pá lyá zat jel le gét: mak ro, il let ve mik ro pá lyá zat,
d) pá lyá za ti kom po nen sek meg ne ve zé sét,
e) a pá lyá za ti prog ram cél ját (cél ja it),
f) a pá lyá zat tar tal mi kö ve tel mé nye it,
g) a pá lyá zat cél já nak meg valósítására ren del ke zés re

álló ke ret összeg és a for rás ne ve sí té sét,
h) a tá mo ga tás mi ni má lis és ma xi má lis mér té két,
i) a meg kö ve telt sa ját for rás mér té két és a sa ját for rás -

ként figye lembe ve he tõ ele mek kö rét,
j) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sul tak kö rét, il let ve az

ab ból ki zár tak kö ré nek meg ha tá ro zá sát,
k) a pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal mát,
l) a hi ány pót lás le he tõ sé gét,
m) a pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek kel lé ke it,
n) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ját és he lyét,
o) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét (hó nap, nap,

óra),
p) a pá lyá za ti nyom tat vá nyok (adat lap) igény lé sé nek

mód ját és hely szí nét,
q) a Kincs tár te rü le ti ál lam pénz tá ri iro dá i nak el ér he tõ -

sé gét,
r) a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak mód ját és szem pont ja it, a

pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide jét,
s) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak rend jét.

A pályázatok formai követelményei

12.  §

(1) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
for má ban és nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni. A pá lyá za to -
kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt pél dány szám ban kell
be nyúj ta ni, egy ér tel mû en meg je löl ve az ere de ti pá lyá za ti
pél dányt, il let ve a má so la ti pél dányt.

(2) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a hi ány ta la nul ki töl tött és alá írt pá lyá za ti adat la pot,
b) a pá lyá za ti fel hí vás ban és adat lap ban meg je lölt mel -

lék le te ket, nyi lat ko za to kat,
c) a pá lyá za ti díj meg fi ze té sét iga zo ló do ku men tum

má so la tát.

(3) A pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt pél dány szám mel -
lett pá lyá za ti fel hí vás ezi rá nyú ren del ke zé se ér tel mé ben,
az ott meg ha tá ro zott do ku men tá ci ót a pá lyáz ta tó nak elekt -
ro ni kus úton kell el jut tat ni.

A pályázatok benyújtása

13.  §

(1) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt ha -
tár idõ ig és meg je lölt mó don a Kincs tár nak a pro jekt meg -
valósítási he lye sze rin ti te rü le ti leg ille té kes ál lam pénz tá ri
iro dá i ba pos tán, va la mint a pá lyá za ti fel hí vás ezi rá nyú
ren del ke zé se ér tel mé ben, az ott meg ha tá ro zott do ku men -
tá ci ót a pá lyáz ta tó nak elekt ro ni kus úton kell el jut tat ni.

(2) Ha tár idõ ben be nyúj tott nak mi nõ sül a pá lyá zat, ha
azt a ha tár idõ utol só nap já nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg -
ha tá ro zott órá já ig aján lott kül de mény ként pos tá ra ad ták és
a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott do ku men tá ci ót a
pá lyáz ta tó nak elekt ro ni ku san el ju tat ták. Ha a ha tár idõ
utol só nap ja mun ka szü ne ti nap ra esik, a ha tár idõ az azt kö -
ve tõ elsõ mun ka na pon jár le. Két ség ese tén a pá lyá zó nak
kell bi zo nyí ta ni azt, hogy a pá lyá za tot ha tár idõ ben pos tá ra
ad ták, il let ve elekt ro ni ku san el jut tat ták.

A pályázatok befogadása és a hiánypótlás

14.  §

(1) A Kincs tár te rü le ti leg ille té kes ál lam pénz tá ri iro dá ja 
a be ér ke zést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül el len õr zi a pá lyá -
zat elõ írt for mai fel té te lek nek  való meg fe le lé sét, és a pá -
lyá za to kat nyil ván tar tás ba ve szi. A Mi nisz té ri um a be -
nyúj tá si ha tár idõ le tel tét kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül ada -
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tot szol gál tat a Kincs tár nak az elekt ro ni ku san be nyúj tott
pá lyá za tok ról.

(2) A pá lyá za tok hi á nyos be nyúj tá sa ese tén a Kincs tár a
pá lyá zót ha tár idõ ki tû zé sé vel egy al ka lom mal hi ány pót -
lás ra hív ja fel. A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa a pá lyá zó nak a pá lyá zat el bí rá lá sá ból  való ki zá rá -
sát ered mé nye zi. Erre a pá lyá zót a hi ány pót lá si fel hí vás -
ban fi gyel mez tet ni kell.

(3) A Kincs tár te rü le ti leg ille té kes ál lam pénz tá ri iro dá ja 
a pá lyá zat be fo ga dá sá ról – az ik ta tó szám meg je lö lé sé vel –
tá jé koz tat ja a pá lyá zót.

15.  §

(1) A pá lyá zat ér vény te len, ha:
a) a pá lyá za ti ki írás alap ján pá lyáz ni nem jo go sult pá -

lyá zó nyúj tot ta be,
b) ha tár idõn túl nyúj tot ták be,
c) nem a meg fe le lõ pá lyá za ti adat la pon nyúj tot ták be,
d) a hi ány pót lást a pá lyá zó nem vagy nem a hiánypót -

lási fel hí vás nak meg fele lõen tel je sí ti,
e) a pá lyá zó nem fi ze ti meg a pá lyá za ti dí jat.

(2) A pá lyá za ti díj mér té ke mak ro pá lyá zat ese tén
10 000 Ft, mik ro pá lyá zat ese tén 3000 Ft. A pá lyá za ti dí jat
a Mi nisz té ri um Kincs tár nál ve ze tett 10032000-
01220122-50000005 szá mú fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell meg fi zet ni az ÁHT
azo no sí tó (249567) fel tün te té sé vel. A meg fi ze tett pá lyá za -
ti dí jat a Mi nisz té ri um – a for rás hi ány  miatt el uta sí tott pá -
lyá za tok ki vé te lé vel – nem fi ze ti vissza.

(3) Az ér vény te len sé gi okok nem or vo sol ha tók, az ér -
vény te len pá lyá zat be fo ga dás ra al kal mat lan.

A pályázatok elbírálása

16.  §

(1) A Kincs tár a be ér ke zett pá lyá za to kat a pá lyá zat be -
fo ga dá sá tól vagy az ér vény te len né nyil vá ní tás tól szá mí tott 
8 na pon be lül kö te les a dön té si ja vas lat hoz elõ ké szí te ni és
Mi nisz té ri um nak el jut tat ni.

(2) Az Or szá gos Bûn meg elõ zé si Bi zott ság (a továb -
biak ban: OBmB) ál tal lét re ho zott pá lyá za ti bí rá ló bi zott sá -
gok (a továb biak ban: Bí rá ló Bi zott sá gok) a pá lyá za tok kal
kap cso la tos szak mai ál lás pont ju kat és dön té si ja vas la tu kat 
a pá lyá zat nak a Mi nisz té ri um hoz ér ke zé sé tõl szá mí tott
leg ké sõbb 20 mun ka na pon be lül a pá lyá za ti fel hí vás ban
meg je lölt bí rá la ti szem pon tok alap ján ala kít ják ki. A bí rá -
ló bi zott sá gi ta gok – azok ki vé te lé vel, akik a bí rá la tot az
OBmB tag sá guk ra vagy de le gá lá suk ra te kin tet tel lát ják
el – dí ja zás ban ré sze sül het nek.

(3) A Bí rá ló Bi zott sá gok nak a dön té si ja vas la tuk ré sze -
ként a pá lyá za tok ér té ke lé sét és az ér té ke lés leg fon to sabb
szem pont ja it tar tal ma zó, a dön tés meg ho za ta lát köve tõen
min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ jegy zõ köny vet kell ké szí -
te ni ük. A jegy zõ köny vet a pá lyá zat tal együtt kell 5 évig
meg õriz ni.

(4) A tá mo ga tás ról  szóló dön tés – amennyi ben a ja va -
solt tá mo ga tás össze ge ala cso nyabb a pá lyá zó ál tal igé -
nyelt nél – meg ha tá roz za azo kat a pro jekt ré sze ket, ame -
lyek re a tá mo ga tás fel hasz nál ha tó.

(5) A tá mo ga tá sok ról a Bí rá ló Bi zott sá gok dön té si ja -
vas la tá nak is me re té ben az OBmB Prog ram Fel ügye lõ Bi -
zott sá gá nak jó vá ha gyá sa alap ján az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter 10 mun ka na pon be lül dönt.

A támogatási döntésrõl  szóló értesítés

17.  §

(1) A tá mo ga tá si dön té sek rõl a dön tést kö ve tõ 5 mun ka -
na pon be lül a Mi nisz té ri um ada tot szol gál tat a Kincs tár -
nak, va la mint a nyer tes pá lyá zók ne vét, a tá mo ga tá si cé lo -
kat és a meg ítélt tá mo ga tás össze gét köz zé te szi a Mi nisz té -
ri um hon lap ján.

(2) Az el bí rá lás ered mé nyé rõl a pá lyá zó kat a dön tés
meg ho za ta lá tól szá mí tott 8 mun ka na pon be lül a Kincs tár
írás ban ér te sí ti. A tá mo ga tá si szer zõ dést – amennyi ben a
pá lyá za ti fel hí vás et tõl el té rõ en nem ren del ke zik – a dön -
tés rõl  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon
be lül kell meg köt ni. Ez idõ alatt a tá mo ga tá si dön tés re az
aján la ti kö tött ség sza bá lyai az irány adók.

(3) A nyer tes pá lyá zó kat ki ér te sí tõ le vél ben rög zí te ni
kell, hogy amennyi ben a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye -
zett jé nek mu lasz tá sá ból vagy neki fel ró ha tó egyéb ok ból a
tá mo ga tá si szer zõ dés a szer zõ dés kö tés re a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõ le tel té tõl szá mí tott 20 na pon
be lül nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön tés ha tá lyát vesz ti.

A támogatások folyósításának feltételei

18.  §

A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te lei:

a) a köz tar to zás men tes ség rõl  szóló nyi lat ko za tok be -
nyúj tá sa,

b) sa ját, il let ve egyéb for rás meg lé té nek dokumentá -
lása,

c) fel ha tal ma zó nyi lat ko zat azon na li be sze dé si meg -
bízás al kal ma zá sá ra,

d) nyi lat ko zat ar ról, hogy az 5.  § (2) be kez dés a), c) és
e) pont ja sze rin ti ki zá ró okok to vább ra sem áll nak fenn.
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A támogatás felhasználása, a pályázati támogatás
ellenében elõírt kötelezettségek teljesítése

19.  §

(1) A tá mo ga tást a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak
alap ján a pro jekt meg valósítása ér de ké ben le het fel hasz -
nál ni.

(2) A tá mo ga tás – a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – nem hasz nál ha tó fel a ked vez mé nye zet tet ter he lõ
adók, il le té kek vagy egyéb köz te her meg fi ze té sé re.

(3) A tá mo ga tás – amennyi ben a pá lyá za ti út mu ta tó ki -
fe je zet ten el té rõ en nem ren del ke zik – a ked vez mé nye zet -
tel mun ka vi szony ban, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony ban álló sze mély bé ré nek, il let ve dí já -
nak, va la mint azok köz ter he i nek meg fi ze té sé re ki zá ró lag
olyan arány ban hasz nál ha tó fel, amek ko ra arány ban e sze -
mély a tá mo ga tott prog ram meg valósításához szük sé ges
fel ada tot lát el.

(4) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát meg fe le lõ bi zony lat tal
kell iga zol ni. A bi zony la to kon a ked vez mé nye zett kép vi -
se lõ jé nek a pá lyá za ti azo no sí tó fel tün te té sé vel iga zol nia
kell, hogy a ki fi ze tés a szer zõ dé ses fel adat tel je sí té se ér de -
ké ben tör tént.

(5) Az elõ irány zat ból tá mo ga tott pro jekt meg valósítása
so rán lét re ho zott, il let ve meg szer zett tár gyi esz köz nek mi -
nõ sü lõ va gyon tár gyat kö te le zõ lel tár ba ven ni, amely a tá -
mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott há rom éven be lül
csak a tá mo ga tó elõ ze tes jó vá ha gyá sá val ide ge nít he tõ el,
amely a tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott há rom
éven be lül el len õriz he tõ (kö te le zett ség vál la lás ellenõr -
zése).

A projekt és a támogatási szerzõdés módosítása

20.  §

(1) A Kincs tár a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra vo -
nat ko zó, hoz zá be nyúj tott ké rel met ja vas la tá val együtt a
Mi nisz té ri um hoz to váb bít ja.

(2) A Mi nisz té ri um a hoz zá meg kül dött szer zõ dés mó -
do sí tás ra irá nyu ló ké rel met, va la mint a Kincs tár ja vas la tát
a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül ér té ke li
és ja vas la tá val együtt elõ ter jesz ti az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter nek.

(3) A szer zõ dés mó do sí tá sá ról – a Kincs tár ja vas la tá nak
is me re té ben – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter dönt.

(4) Amennyi ben a szer zõ dés mó do sí tás ra irá nyu ló ké rel -
met el uta sí tot ták, a ked vez mé nye zett nek az ér vé nyes fel té -
te lek sze rint kell a pro jek tet meg valósítania és a pénz -
ügyi-szak mai be szá mo lót el ké szí te nie.

A támogatás elszámolása

21.  §

(1) A ked vez mé nye zett a tel jes pro jekt tá mo ga tá si szer -
zõ dés sze rin ti meg valósításáról a pro jekt be fe je zé sét kö ve -
tõ 60 na pon be lül – amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés et -
tõl el té rõ en nem ren del ke zik – rész le tes szak mai be szá mo -
lót nyújt be a Mi nisz té ri um hoz, és an nak el fo ga dá sát köve -
tõen pénz ügyi be szá mo lót ké szít, ame lyet a Kincs tár hoz
nyújt be.

(2) Az el szá mo lás hoz az ere de ti szám lát és má so la tát,
kész pén zes ki fi ze tés nél az ere de ti ki adá si pénz tár bi zony -
la tot és má so la tát, át uta lás nál az ere de ti bank szám la ki vo -
na tot és má so la tát, va la mint ön rész ese tén az azt iga zo ló
do ku men tu mo kat is csa tol ni kell.

(3) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló bi zony la tok ere -
de ti és má so la ti pél dá nyán kí vül a Kincs tár jo go sult a ked -
vez mé nyez et tõl egyéb olyan do ku men tu mo kat is be kér ni,
ame lyek a tá mo ga tá si összeg tá mo ga tá si cél nak meg fe le lõ
fel hasz ná lá sát iga zol ják.

A támogatás felhasználásának ellenõrzése

22.  §

(1) A tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sá nak és a
pro jekt tény le ges meg valósításának el len õr zé se a tá mo ga -
tó és a Kincs tár kö te le zõ for mai, szám sza ki, va la mint a tar -
tal mi – do ku men tum ala pú, il let ve hely szí ni – el len õr zé sé -
vel tör té nik. El len õr zés re a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ig (elõ ze -
tes el len õr zés), a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán fo lya mat -
ba épí tett mó don (köz ben sõ el len õr zés) és a tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sá nak meg szû né sét kö ve tõ há rom nap tá ri éven be lül 
utó la go san is (utó el len õr zés) sor ke rül het.

(2) A tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett je kö te les a tá -
mo ga tás for rá sa i nak fel hasz ná lá sát el len õr zés cél já ból a
könyv vi te li el szá mo lá sa i ban 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.

(3) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a Kincs tár a fi nan szí ro -
zás fo lya ma tá ban, va la mint a fi nan szí ro zás be fe je zé sét
köve tõen be nyúj tott pénz ügyi el szá mo lás alap ján pénz -
ügyi szem pont ból a hely szí nen is el len õriz he ti.

(4) A pénz ügyi el len õr zés ma gá ban fog lal ja a tá mo ga tá -
si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott tel jes költ ség ve tés sel  való
el szá mol ta tást.

(5) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak tar tal mi, szak mai el -
len õr zé se so rán a tá mo ga tó – bûn meg elõ zé si és köz igaz ga -
tá si szak em be rek igény be vé te lé vel – a tá mo ga tás nak a pá -
lyá za ti ki írás cél já nak meg fe le lõ és a pro jekt meg -
valósításához szük sé ges fel hasz ná lá sát el len õr zi.
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(6) A ked vez mé nye zett ál tal az adat lap vagy el szá mo lás
mel lék le te ként meg kül dött do ku men tum ki egé szí té se ként
a tá mo ga tó, il let ve a Kincs tár nyi lat ko za tot, bi zony la ti má -
so la tot, és egyéb do ku men tu mo kat kér het be.

(7) A tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sa a pro jekt
meg valósításával egy ide jû leg, vagy azt köve tõen an nak
hely szí nén is el len õriz he tõ. A hely szí ni el len õr zés al kal -
má val kü lö nö sen vizs gál ni kell a tá mo ga tás hasz no su lá sát. 
Az el len õr zés ered mé nyé rõl a tá mo ga tó nak, a Kincs tár nak
jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

A támogatási szerzõdés megszüntetése, a támogatás
visszafizetése és egyéb szankciók

23.  §

(1) Amennyi ben a pro jekt meg valósítása meg hi ú sul,
tar tós aka dály ba üt kö zik, vagy a szer zõ dés ben fog lalt üte -
me zés hez ké pest ké se del met szen ved, ezt a ked vez mé nye -
zett ha la dék ta la nul kö te les je len te ni a Kincs tár nak.

(2) A tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû, a szer zõ dés sel el -
len té tes, il let ve at tól el té rõ fel hasz ná lá sát az el len õr zõ
szerv jegy zõ könyv ben rög zí ti, és ha la dék ta la nul ja vas la tot 
tesz a ked vez mé nye zett – rész le ges vagy tel jes össze gû –
tá mo ga tás vissza fi ze té sé re és a ka mat fi ze té si kö te le zett -
ség re vo nat ko zó an.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás ese tén a már
ki fi ze tett tá mo ga tá si összeg, to váb bá an nak ka ma ta meg fi -
ze té sé re irá nyu ló vissza kö ve te lés ér vé nye sí té se azon na li
be sze dé si meg bí zás al kal ma zá sá val is tör tén het, me lyet a
tá mo ga tás for rá sa ként meg ha tá ro zott elõ irány zat ja vá ra
kell tel je sí te ni.

(4) A ked vez mé nye zett az adó le vo ná si jo go sult sá gá ban
be kö vet ke zett vál to zást a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá -
sa ér de ké ben ha la dék ta la nul kö te les a tá mo ga tó nak írás -
ban be je len te ni. Az ál ta lá nos for gal mi adó ra igény be vett
tá mo ga tás össze gét a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa kor
rög zí ten dõ mó don a ked vez mé nye zett kö te les vissza -
fizetni.

A behajthatatlan követelésekrõl  való lemondás rendje

24.  §

(1) Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá val kap cso la to san – a
prog ram meg valósítása so rán vissza vo nás ra ke rü lõ tá mo -
ga tás ese tén – ke let ke zõ kö ve te lé sek (adó sok) nyil ván tar -
tá sát, ér té ke lé sét, il let ve a be hajt ha tat lan kö ve te lé sek le írá -
sá nak, nyil ván tar tás ból  való ki ve ze té sé nek rész le tes sza -
bá lya it a Mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra
vo nat ko zó szám vi te li po li ti ká ja tar tal maz za.

(2) Ha az elõ irány zat ból fo lyó sí tott tá mo ga tást jo go su -
lat lan igény be vé tel vagy fel hasz ná lás  miatt a jo go sult köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban kö ve te li vissza és a kö ve te -
lést a kö te le zett ha tár idõ ben nem tel je sí ti, a kö ve te lés köz -
tar to zás nak mi nõ sül, me lyet az ál la mi adó ha tó ság meg ke -
re sés re adók mód já ra hajt be.

A támogatási program lezárása

25.  §

(1) A pro jekt le zá rá sa – a tá mo ga tott pá lyá za ti cél szer -
zõ dés sze rin ti meg valósulását köve tõen – a ked vez mé nye -
zett nek a meg valósításról  szóló írás be li szak mai be szá mo -
ló já nak, to váb bá a pro jekt tel jes költ ség ve té sé nek el szá -
mo lá sá ról ké szí tett pénz ügyi össze sí tõ el fo ga dá sá val
 valósul meg. Er rõl a tény rõl a tá mo ga tó kü lön írás be li ér te -
sí tést küld a ked vez mé nye zett nek.

(2) Amennyi ben a tá mo ga tó a szak mai vagy a pénz ügyi
el szá mo lást nem fo gad ja el, írás ban, ha tár idõ ki tû zé sé vel
hi ány pót lás ra szó lít hat ja fel a ked vez mé nye zet tet, aki kö -
te les a fel hí vás nak ele get ten ni.

II. Fejezet

A BÛNMEGELÕZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÕ FELADATOK
TÁMOGATÁSA FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZAT

FELHASZNÁLÁSA

26.  §

(1) Az elõ irány zat for rá sa a Ma gyar Köz tár sa ság 2008.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény ben
erre a cél ra jó vá ha gyott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat.

(2) Az elõ irány zat cél ja bûn meg elõ zé si, bün te tõ po li ti -
kai ha té kony ság vizs gá la tok ké szít te té se, a bûn meg elõ zé si
ha zai és nem zet kö zi gya kor la tok meg is me ré se és ter jesz té -
se (ren dez vé nyek szer ve zé se, pub li ká ci ók, ki ad vá nyok el -
ké szít te té se, hon lap üze mel te té se), ku ta tá sok, ta nul má -
nyok meg ren de lé se, már be vált bûn meg elõ zé si gya kor la -
tok után kö ve té se, to vább fej lesz té se.

(3) Az elõ irány zat a (2) be kez dés ben fog lalt te vé keny -
sé gek hez kap cso ló ki adá sok ra és egye di ké re lem re nyúj -
tott tá mo ga tás ra hasz nál ha tó fel.

27.  §

(1) A tá mo ga tás ban ré sze sít he tõk kö ré re, a tá mo ga tá sok 
for má i ra, a ma rad vány jó vá ha gyá sá nak és kö vet ke zõ évi
fel hasz ná lá sá nak rend jé re, a tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá nak
fel té te le i re, a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra, a pro jekt és a tá -
mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra, a tá mo ga tás el szá mo lá -
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sá ra, a tá mo ga tás fel hasz ná lás nak el len õr zé sé re, a tá mo ga -
tá si szer zõ dés meg szün te té sé re, a be hajt ha tat lan kö ve te lé -
sek rõl  való le mon dás rend jé re, va la mint a tá mo ga tá si
prog ram le zá rá sá ra e ren de let 5–7.  §-ának és
18–25.  §-ának sza bá lya it kell al kal maz ni az zal az el té rés -
sel, hogy az elõ irány zat ke ze lé sé vel kap cso lat ban a Kincs -
tár nem lát el rész fel ada to kat, ahol a ren de let Kincs tá rat
em lít, ott a Mi nisz té ri u mot kell ér te ni.

(2) Egye di tá mo ga tá si ké rel met a Mi nisz té ri um hoz kell
be nyúj ta ni a pá lyá za tok ra ren del ke zés re álló adat lap fel -
hasz ná lá sá val. Az adat lap a Mi nisz té ri um hol nap já ról le -
tölt he tõ.

(3) Az egye di tá mo ga tá si ké re lem rõl  való dön tés hez a
Mi nisz té ri um to váb bi in for má ci ót kér het a ké rel met be -
nyúj tó tól.

(4) Az egye di tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sá ra a Mi nisz -
té ri um bí rá ló bi zott sá got hoz hat lét re. A bí rá ló bi zott ság -
nak a dön té si ja vas lat ré sze ként az egye di ké re lem ér té ke -
lé sét és az ér té ke lés leg fon to sabb szem pont ja it tar tal ma zó,
a dön tés meg ho za ta lát köve tõen a ké rel met be nyúj tó szá -
má ra hoz zá fér he tõ jegy zõ köny vet kell ké szí te nie. A jegy -
zõ köny vet az egye di ké re lem mel együtt kell 5 évig meg -
õriz ni.

(5) A tá mo ga tás ról  szóló dön tés – amennyi ben a ja va -
solt tá mo ga tás össze ge ala cso nyabb a ké rel met be nyúj tó
ál tal igé nyelt nél – meg ha tá roz za azo kat a pro jekt ré sze ket,
ame lyek re a tá mo ga tás fel hasz nál ha tó.

(6) A tá mo ga tá sok ról az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter a ké re lem be nyúj tá sát vagy az eset le ges to váb bi in -
for má ció be ér ke zé sét kö ve tõ 20 mun ka na pon be lül dönt.

(7) Az egye di ké re lem el bí rá sá nak ered mé nyé rõl a Mi -
nisz té ri um a dön tés meg ho za ta lát köve tõen 5 mun ka na pon 
be lül ér te sí ti a ké re lem be nyúj tó ját.

(8) Az egye di ké re lem re nyúj tott tá mo ga tá so kon fe lü li
elõ irány zat-fel hasz ná lás a Mi nisz té ri um meg ren de lé sé re a
tel je sí tés alap ján ki ál lí tott szám la el le né ben tör té nik.

28.  §

Az elõ irány zat ke ze lõi jo go sít vá nya it, a kö te le zett -
ség-vál la lás, az utal vá nyo zás és a tel je sí tés-iga zo lás rend -
jét a Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta,
va la mint a Mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i -
nak fel hasz ná lá sá ról  szóló Sza bály zat ren de zi.

Záró és átmeneti rendelkezések

29.  §

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

(2) A tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, 
tá mo ga tá sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat pá lyá za ti úton
tör té nõ fel hasz ná lá sa sza bá lyo zá sá ról  szóló 21/2004.
(V. 7.) IM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(3) Az ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek tá mo ga tá sát
szol gá ló BM fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá -
sá nak sza bá lya i ról  szóló 34/2005. (VII. 18.) BM ren de let
1.  §-a a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a köz rend vé del mi
bír ság és a bûn meg elõ zés sel össze füg gõ fel ada tok tá mo -
ga tá sa elõ irány za tok ra.”

(4) A tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, 
tá mo ga tá sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat pá lyá za ti úton
tör té nõ fel hasz ná lá sa sza bá lyo zá sá ról  szóló 21/2004.
(V. 7.) IM ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok el len õr -
zé sé re és le zá rá sá ra a tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze -
füg gõ ki adá sok, tá mo ga tá sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat 
pá lyá za ti úton tör té nõ fel hasz ná lá sa sza bá lyo zá sá ról  szóló
21/2004. (V. 7.) IM ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni.

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

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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IX. Az Or szá gos
 Választási Bi zott ság
 állásfoglalásai
és ha tá ro za tai

Az Országos Választási Bizottság
255/2008. (VIII. 27.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. au gusz tus
25-én meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dés b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
dr. L. P. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú li us 29-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a következõ
kérdés szerepelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz te rü le ten ki ala kí tott
vá ra ko zó hely (par ko ló) ren del te té sé nek meg fe le lõ hasz ná -
la tá ért sem mi lyen mó don és jog cí men ne kell jen par ko lá si
dí jat fi zet ni – a kö vet ke zõ költ ség ve té si idõ szak kez de té -
tõl?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy an nak egyes ro va tai nem fe lel nek
meg az ÖTM ren de let mel lék le te sze rin ti min tá nak.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta -
gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § e) pont ján, a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren -
de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
256/2008. (VIII. 27.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. au gusz tus
25-én meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. L. P. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú li us 29-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:
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,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz te rü le tek ren del te té sé -
nek meg fe le lõ hasz ná la tá nak bár mi ne mû kor lá to zá sa ese -
tén a hasz ná la tot kor lá to zó sze mély, vagy szer ve zet a jog -
ál lá sá tól füg get le nül, a kor lá to zás idõ tar ta má val, te rü le -
té nek nagy sá gá val, a hasz ná lat kor lá to zott for gal má nak
mér té ké vel, és a hely re ál lí tás költ sé ge i vel ará nyos dí jat le -
gyen kö te les fi zet ni, köz vet le nül a köz te rü let tu laj do no sá -
nak – a kö vet ke zõ költ ség ve té si idõ szak kez de té tõl?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy an nak egyes ro va tai nem fe lel nek
meg az ÖTM ren de let mel lék le te sze rin ti min tá nak.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megta -
gadja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának e) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
257/2008. (VIII. 27.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. au gusz tus
25-én meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. A. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. au gusz tus 6-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ kér dé sek sze re pel tek:

,,1. Egyet ért-e Ön az zal, hogy a je len kér dés ben tar tott
nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1tõl min den faj ta sze ren cse -
já té kot csak já ték ka szi nó ban le hes sen foj tat ni?”

,,2. Egyet ért-e Ön az zal, hogy a je len kér dés ben tar tott
nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1tõl min den faj ta ége tett
sze szes italt és do hány árut csak ki zá ró lag erre a cél ra ki je -
lölt üz le tek ben (50 000 fõ la kos ság/üz let) kor lá to zot tan le -
hes sen áru sí ta ni?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak. A Ve. 118.  § (3) be kez dé se ér tel -
mé ben egy alá írás gyûj tõ íven egy kér dés sze re pel het. A
be nyúj tott alá írás gyûj tõ íven két kér dés ke rült fel tün te tés -
re, így az nem tesz ele get a tör vényi sza bá lyo zás nak. Az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek to váb bi aka dá lya, hogy a
kez de mé nye zõ fel tün tet te a sa ját ada ta it. Azon ívek adat -
tar tal ma, ame lye ken már sze re pel nek sze mé lyes ada tok
– azaz mint egy meg kez dõ dött raj tuk az alá írás gyûj tés –
nem fe lel meg a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se i ben és a
11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let ben fog lal tak nak. A fen ti ek 
alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának e) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

2008/125. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14415



Az Országos Választási Bizottság
258/2008. (VIII. 27.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. au gusz tus
25-én meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dés b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
K. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

K. A. 2008. au gusz tus 13-án az aláb bi kér dés ben kez de -
mé nye zett or szá gos nép sza va zást.

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az évi rend sze res nyug díj -
eme lé sek ne szá za lé kos for má ban ha nem egy adott azo nos
fix egy össze gû eme lés for má já ban tör tén je nek, amellyek
füg get le nek a nyug díj összeg nagy ság rend jé tõl, ez igaz sá -
go sabb és a nyug dí jak kö zöt ti össze gé nek a kü lönb sé ge ál -
lan dó ma rad.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni.

A szö veg gya kor la ti lag nem kér dés, il let ve sem a jog al -
ko tó, sem a vá lasz tó pol gár szá má ra nem te szi nyil ván va ló -
vá, hogy mi a tár gya a kez de mé nye zés nek, mert a mon dat
nyelv ta ni lag ér tel mez he tet len.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, va la -
mint 13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
259/2008. (VIII. 27.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. au gusz tus
25-én meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a K. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

K. A. 2008. au gusz tus 13-án az aláb bi kér dés ben kez de -
mé nye zett or szá gos nép sza va zást.

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
elõ re ho zott vá lasz tás le gyen, a je len le gi MSZP-SZDSZ-es
ko a lí ci ós kor mány zás nál az ál lam adós ság nö vek szik, a
 FIDESZ-es kor mány zás ide jén az EU-s or szá gok ba be lé -
pet tek kö zül az él rõl az utol só elõt ti hely re ke rül tünk.”

Az elsõ tag mon dat ban sze rep lõ elõ re ho zott vá lasz tás ra
az Or szág gyû lés fel osz lá sa ese tén ke rül het sor, amely rõl a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX.
tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  § (5) be kez -
dés e) pont ja alap ján nem le het nép sza va zást tar ta ni.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni.

A szö veg gya kor la ti lag nem kér dés, il let ve sem a jog al -
ko tó, sem a vá lasz tó pol gár szá má ra nem te szi nyil ván va ló -
vá, mi a nép sza va zás sal a kez de mé nye zés be nyúj tó já nak
cél ja, mert a kér dés ér tel mez he tet len, meg té vesz tõ jel le gû.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.
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II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (5) be kez dés e) pont -
ján, Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § b) és c) pont ján, va la mint 13.  § 
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
260/2008. (VIII. 27.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. au gusz tus
25-én meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a K. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

K. A. 2008. au gusz tus 13-án az aláb bi kér dés ben kez de -
mé nye zett or szá gos nép sza va zást.

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
egy új Al kot mányt hoz za nak, amely az or szág ér de két szol -
gáll ják és a kis ke re se tû em be rek tisz tes sé ges meg él he té sét
is job ban biz to sít ja és az em be ri mél tó sá got tart ja tisz te let -
ben.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
Al kot mány bí ró ság – el sõ ként 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá -
ro zat ban meg fo gal ma zott – gya kor la ta sze rint az Al kot -
mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés ben vá lasz tó pol gá rok
ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás nak nincs he lye.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza -
va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét

kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni.

A szö veg gya kor la ti lag nem kér dés, il let ve sem a jog al -
ko tó, sem a vá lasz tó pol gár szá má ra nem te szi nyil ván va ló -
vá, mi a nép sza va zás sal a kez de mé nye zés be nyúj tó já nak
cél ja, mert ér tel mez he tet len.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
261/2008. (VIII. 27.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. au gusz tus
25-én meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a K. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

K. A. 2008. au gusz tus 13-án az aláb bi kér dés ben kez de -
mé nye zett or szá gos nép sza va zást.

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Pol gá ri Tör vény könyv bõl
a 73/A §-t és a 73/B §-t tö röl jék, mi vel a ki fo gás olt §-ok
sér tik a jog egyen lõ sé get, a sze mé lyi meg kü lön böz te tést, s
így a nem egyen lõ bá nás mód ér vé nye sül az íté lõ táb la –
Leg fel sõbb Bí ró ság el já rá sá hoz jogi kép vi se let kö te le zõ.”
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni.

A kér dés le he tet len cél ra irá nyul, mert a Ma gyar Köz -
tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl  szóló 1959. évi IV.
tör vény ben nin csen 73/A.  § és 73/B.  §. A kér dés bõl meg ál -
la pít ha tó, hogy a kez de mé nye zõ szán dé ka tar tal mi lag a
pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény vo nat -
ko zó sza ka sza i nak ha tá lyon kí vül he lye zé sé re irá nyul.

Ezenkí vül a kér dés ben nem egy ér tel mû a tag mon da tok
egy más hoz való vi szo nya, ami a vá lasz tó pol gár szem pont -
já ból is ér te lem za va ró. Mind ezek sér tik a vá lasz tó pol gá ri
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján és 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
262/2008. (VIII. 27.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. au gusz tus
25-én meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a M. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz

cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

M. Z. 2008. au gusz tus 15-én az aláb bi kér dés ben kez de -
mé nye zett or szá gos nép sza va zást.

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy 2009. má ju sá ban elõ re ho -
zott ál ta lá nos or szág gyû lé si vá lasz tás le gyen?”

Az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés so rán al kal -
ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  § (3)–(5) be -
kez dé sei alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) mel lék le te ha tá roz za meg. Az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj tott
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban meg ál la -
pí tot ta, hogy az nem fe lel meg az alá írás gyûj tõ ív vel szem -
ben tá masz tott tör vényi kö ve tel mé nyek nek, il let ve a Ren -
de let ben meg ha tá ro zott min tá nak, mert a be ad vá nyo zó
nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy
or szá gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye -
zést kí ván in dí ta ni.

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be -
kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zás tár gya csak az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. Az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy a nép sza va zá si
kez de mé nye zés tár gya ezen fel té tel nek nem tesz ele get,
mi vel az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rint
az or szág gyû lé si kép vi se lõk ál ta lá nos vá lasz tá sát a köz tár -
sa sá gi el nök tûzi ki.

Mind ezek re, va la mint a 88/2008. (VI. 18.) AB ha tá ro -
zat ra is te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  § a) és e) pont ján, a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé se in, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

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

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

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.

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

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

2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

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

a

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

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

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

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

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

                                        cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ere jé hez mér ten
hoz zá kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csön ös meg is me ré se te rén. Az új sze rû
és  hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

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

Cí me (vá ros/köz ség, 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 kéz hez vé te le után, 8 na pon 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 át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407

08.2520 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: 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 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
08.2520 – 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


