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III. Kormány rendeletek

A  Kormány
243/2008. (X. 8.) Korm.

ren de le te

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Eu ró pai
Ûr ügy nök ség kö zöt ti, az Eu ró pai Együtt mû kö dõ

Ál la mok Ter ve (PECS) prog ram ban való rész vé tel rõl
szó ló meg ál la po dás meg hosszab bí tá sá ról szó ló

meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és az Eu ró pai Ûr ügy nök ség kö -
zötti, az Eu ró pai Együtt mû kö dõ Ál la mok Ter ve (PECS)
prog ram ban való rész vé tel rõl szó ló meg ál la po dás meg -
hosszab bí tá sá ról szó ló meg ál la po dás (a to váb bi ak ban:
Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3. §

A Meg ál la po dás hi te les szö ve ge és an nak hi va ta los ma -
gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Ag re e ment bet we en the Go vern ment of the Re pub lic 
of Hun ga ry and the Eu ro pe an Spa ce Agen cy for the

ex ten si on of the Eu ro pe an Co o pe ra ti on Sta te
Ag re e ment bet we en the Go vern ment of the Re pub lic of

Hun ga ry and the Eu ro pe an Spa ce Agen cy

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry

and

the Eu ro pe an Spa ce Agen cy es tab lis hed by the
Con ven ti on ope ned for sig na tu re in Pa ris on 30 May 1975
(he re i naf ter jo intly re fer red to as the „Par ti es”),

con si de ring the Eu ro pe an Co o pe ra ting Sta te Ag re e ment 
conc lu ded bet we en the Eu ro pe an Spa ce Agen cy (ESA)
and the Re pub lic of Hun ga ry sig ned on 7 Ap ril 2003 and
en te red into for ce on 5 No vem ber 2003 (he re i naf ter
re fer red to as the „ECS Ag re e ment”)

con si de ring the suc cess of the co o pe ra ti on achi e ved
un der the ECS Ag re e ment,

con si de ring that Ar tic le 15.1 of the ECS Ag re e ment
fo re se es the ter mi na ti on of the ECS Ag re e ment five ye ars
af ter its ent ry into for ce, un less ex ten ded, 

ha ving exa mi ned the ways and me ans of con ti nu a ti on or 
furt he ring of the ir co o pe ra ti on,

have ag re ed as fol lows:

Ar tic le 1

The Par ti es ex tend the ECS Ag re e ment for anot her
fi ve-ye ar-pe ri od un til 5 No vem ber 2013.

Ar tic le 2

The Re pub lic of Hun ga ry shall no ti fy the Eu ro pe an
Spa ce Agen cy in wri ting thro ugh dip lo ma tic chan nels
when it has ful fil led the in ter nal le gal re qu i re ments
ne ces sa ry for the ent ry into for ce of the pre sent
Ag re e ment. The pre sent Ag re e ment shall en ter into for ce
on the day of re ce ipt of such a note.

Done at Paris on 2008. September 26. in two ori gi nals in 
the Eng lish lan gu a ge. 

The sig na to ri es may also es tab lish trans la ti ons he re of in 
the French, Ger man and Hun ga ri an lan gu a ges, which shall 
not, ho we ver, be con si de red as aut ho ri ta ti ve for the
pur po ses of in terp re ta ti on.

For the Eu ro pe an For the Go vern ment of
Spa ce Agen cy the Re pub lic of Hun ga ry

Meg ál la po dás a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya 
és az Eu ró pai Ûr ügy nök ség kö zött a Ma gyar 

Köz tár sa ság Kor má nya és az Eu ró pai Ûr ügy nök ség 
Eu ró pai Együtt mû kö dõ Ál la mok Meg ál la po dá sá nak 

meg hosszab bí tá sá ról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya,

va la mint

az Eu ró pai Ûr ügy nök ség, ame lyet az 1975. má jus 30-án
alá írás ra meg nyi tott Alap ok mány ala pí tott (a to váb bi ak -
ban együtt: Fe lek),

meg vizs gál va az Eu ró pai Ûr ügy nök ség és a Ma gyar
Köz tár sa ság ál tal 2003. áp ri lis 7-én alá írt és 2003. no vem -
ber 5-étõl ha tá lyos Eu ró pai Együtt mû kö dõ Ál la mok Ter ve 
Meg ál la po dást (a to váb bi ak ban: PECS Meg ál la po dás),

te kin tet tel a PECS Meg ál la po dás alap ján el ért együtt -
mû kö dés si ke ré re,

fi gye lem mel arra, hogy PECS Meg ál la po dás 15.1. pont -
ja sze rint a Meg ál la po dás ha tá lya, ha nem ke rül meg -
hosszab bí tás ra, 2008. no vem ber 5-én le jár,

meg vizs gál va együtt mû kö dé sük to váb bi foly ta tá sá nak
le het sé ges mód ja it,

a kö vet ke zõk ben ál la pod nak meg:

1. Cikk

A Fe lek a PECS Meg ál la po dás ha tá lyát egy újabb öt -
éves idõ szak ra, 2013. no vem ber 5-ig meg hosszab bít ják.

2. Cikk

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya dip lo má ci ai úton,
írás ban tá jé koz tat ja je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pés rõl
az Eu ró pai Ûr ügy nök sé get, amint ele get tett a je len Meg ál -
la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi elõ írá sok -
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nak. Je len Meg ál la po dás az er rõl szó ló jegy zék kéz hez vé -
te lé nek nap ján lép ha tály ba.

Ké szült Pá rizs ban, 2008. szep tem ber 26-án, két ere de ti
pél dány ban, an gol nyel ven.

Az alá írók el ren del he tik a fran cia, né met és ma gyar
nyelv re való for dí tást, azon ban az ér tel me zés szem pont já -
ból ezek nem te kin ten dõk hi te les nek.

Az Eu ró pai Ûr ügy nök ség A Ma gyar Köz tár sa ság

ré szé rõl Kor má nya ré szé rõl”

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 na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3. §-a a Meg ál la po dás 2. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

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

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ûr ku ta tá sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
244/2008. (X. 8.) Korm.

rendelete

a lakáscélú állami támogatásokról  szóló 
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 109.  §
(1) be kez dés j) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében eljárva a következõket rendeli el:

1.  §

A la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 28.  § (2) be -
kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„(2) A táv hõ vel el lá tott la kó épü le tek hõ fo gyasz tá sa sza -
bá lyo zá si le he tõ sé gé nek meg te rem té sé re (a továb biak ban: 
ÖKO-Prog ram) a La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá -
nak tá mo ga tá sa elõ irány zat ból a következõ célokra
nyújtható támogatás:”

2.  §

Az R. 29.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A 28.  § (2) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tás
mér té ke a tá mo ga tás szem pont já ból el is mer he tõ be ke rü lé -
si költ ség ma xi mum 50%-a, de leg fel jebb la ká son ként
77 000 fo rint. Az ön kor mány zat, mint tá mo ga tó – az adott
épü let ese té ben – rész ben vagy egész ben át vál lal hat ja a
pályázót terhelõ saját részt.”

3.  §

Az R. 34.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A la kó épü let ben el he lyez ke dõ nem la kás célú he -
lyi sé gek – üz let, iro da stb. –, va la mint a jogi sze mé lyi sé gû, 
il let ve jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság tu laj do -
ná ban lévõ in gat la nok tu laj do no sa i ra jutó költ sé gek fe de -
ze té re állami támogatás nem vehetõ igénybe.”

4.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
hatályba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen be nyúj tott ké rel mek re kell alkalmazni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt be nyúj tott ké rel mek -
re e ren de let ren del ke zé sei ab ban az eset ben al kal ma zan -
dók, amennyi ben a pá lyá zó ah hoz írás be li nyilatkozatban
hozzájárul.

(4) Amennyi ben a pá lyá zó a (3) be kez dés sze rin ti hoz -
zá já ru lást meg ad ja, nyi lat ko za tá ban meg kell je löl nie,
hogy az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt be nyúj tott ké rel me
sze rin ti ál la mi tá mo ga tás hoz ké pest – az e ren de let sze rin ti
mó do sí tás ál tal le he tõ vé tett ke re tek között – milyen
mértékû támogatást igényel.

(5) A pá lyá zat ke ze lõ e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
15 na pon be lül írás ban meg ke re si a pá lyá zó kat a (3) be kez -
dés sze rin ti nyi lat ko zat megtétele céljából.

(6) A pá lyá zó az (5) be kez dés sze rin ti meg ke re sés kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül te he ti meg a (3) be -
kez dés sze rin ti nyilatkozatát.

(7) Amennyi ben a pá lyá zó a (6) be kez dés sze rin ti ha tár -
idõ ben nem te szi meg a (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tát, 
pá lyá za tát a be nyúj tás kor ha tá lyos ren del ke zé sek szerint
kell elbírálni.

5.  §

E ren de let 1–3.  §-a a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
na pon a ha tá lyát veszti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
23/2008. (X. 8.) HM

rendelete

az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról
és javításáról, valamint a típus- 

és légialkalmasságáról  szóló
21/1998. (XII. 21.) HM rendelet módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
74.  § (2) be kez dés j) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sá ról szó ló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 32/A. §-ában
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a köz le ke dé si,
hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró köz le ke dé si, hír -
köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter rel és az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § n) pont já ban meg -
ha tá ro zott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1.  §

Az ál la mi lé gi jár mû vek nyil ván tar tá sá ról, gyár tá sá ról és 
ja ví tá sá ról, va la mint a tí pus- és lé gi al kal mas sá gá ról  szóló

21/1998. (XII. 21.) HM ren de let (a továb biak ban: R.)
12.  §-a a kö vet ke zõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ala csony lát ha tó sá gú fel ség jel al kal ma zá sa ese -
tén a fel ség jel há rom alap szí nét (pi ros, fe hér, zöld) a lát ha -
tó ság fel té te le i nek biz to sí tá sa mel lett – a fel ség jel ere de ti
alap ja i nak és mé re te i nek meg vál toz ta tá sa nél kül – a szür -
ke szín aláb bi ár nya la ta i val (RAL-szín min ta) kell kivál -
tani:

a) RAL 3000 pi ros he lyett RAL 7045 sö tét szür ke,
b) RAL 9003 fe hér he lyett RAL 7047 vi lá gos szür ke,
c) RAL 6002 zöld he lyett RAL 7046 sö tét szür ke.”

2.  §

Az R. 42.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„42.  § (1) A Ha tó ság ha tá ro za ta el len be nyúj tott fel leb -

be zést a má sod fo kú ka to nai lég ügyi ha tó sá gi fel ada to kat
el lá tó szerv bírálja el.

(2) A fel leb be zést a ha tá ro za tot hozó Ha tó ság hoz kell
be nyúj ta ni.”

3.  §

Az R. 1–9. szá mú mel lék le te he lyé be az 1–9. mel lék let
lép.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát veszti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. melléklet a 23/2008. (X. 8.) HM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 21/1998. (XII. 21.) HM ren de let hez

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
LÉGIKÖZLEKEDÉSI IGAZGATÓSÁG

NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY 
DIRECTORATE FOR AIR TRANSPORT

ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI BIZONYÍTVÁNY
CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION

A lé gi jár mû fe dél ze ti azo no sí tó je le:
Re gist ra ti on marks of the airc raft:
A lé gi jár mû tí pu sa:
Type of airc raft:
A haj tó mû tí pu sa:
Type of the en gi nes:
A lé gi jár mû gyár tá si szá ma:
Ma nu fac tu ring num ber:
A lé gi jár mû gyár tá si éve:
Year of ma nu fac tu ring:
A lé gi jár mû gyár tó ja:
Ma nu fac tu rer of the airc raft:
A lé gi jár mû ren del te té se:
Pur po se of the airc raft:
A lé gi jár mû tu laj do no sa:
Ow ner of the airc raft:
A tu laj do nos címe:
Add ress of the ow ner:
A lé gi jár mû üze mel te tõ je:
Ope ra tor of the airc raft:
Az üze mel te tõ címe:
Add ress of the ope ra tor:

Iga zol juk, hogy a fen ti lé gi jár mû vet a Ma gyar Köz tár sa ság Ál la mi Lé gi jár mû Nyil ván tar tá sá -
ba ...................................-n bevezettük.

Az ál la mi lé gi jár mû nyil ván tar tás ba vé te le a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény 12.  § elõ írásaival össz -
hang ban történt.

It is he re by cer ti fi ed that the abo ve desc ri bed airc raft has been duly en te red on the Sta te-ow ned Airc raft Re gis ter of
the Hun ga ri an Republic on

The registration of the state-owned aircraft is in accordance with Article 12 of the Law 97 of 1995.
Ki ad va:
Date of issue:

P. H.

............................................
alá írás

sig na tu re

For díts!
PTO!

Vál to zá sok:
Chan ges:”
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2. melléklet a 23/2008. (X. 8.) HM rendelethez

„2. számú melléklet a 21/1998. (XII. 21.) HM rendelethez

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
LÉGIKÖZLEKEDÉSI IGAZGATÓSÁG

NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY 
DIRECTORATE FOR AIR TRANSPORT

Nyt. szám: ……… sz. pé dány

Reg. No.: No. of copy:…….

HATÓSÁGI ENGEDÉLY
AUTHORIZATION

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
29.  § (1) be kez dé se alapján engedélyezi a:

 Avi a ti on Ad mi nist ra ti on of Na ti o nal Trans port Aut ho rity Di rec to ra te for Air Trans port in ac cor dan ce with pa rag -
raph (1) Ar tic le 29 of Act 97 of 1995 on Ae ro na tu tics he re by aut ho ri zes:

ré szé re…………..

to per form……….

Az en ge dély vissza uta sí tá sig ér vé nyes.

This aut ho ri za ti on re ma in in for ce un til its whitd ra wal.

A lég iköz le ke dés rõl szó ló 1995. évi XCVII. tör vény 29.  § (2) be kez dé se alap ján ezen en ge dély ben meg ha tá ro zott te -
vé keny sé gek foly ta tá sá nak szak sze rû sé gét, a szak mai elõ írások be tar tá sát a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Légiközle -
kedési Igazgatósága bármikor ellenõrizheti.

On the ba sis the pa rag raph (2) Ar tic le 29 of Act 97 of 1995 Avi a ti on Ad mi nist ra ti on of Na ti o nal Trans port Aut ho rity
Di rec to ra te for Air Trans port is en tit led to su per vi se com pe ten ce per for man ce of ac ti vi ti es de ter mi ned he re in and the
comp li an ce with va lid re gu lat ions at any time. 

Ki ad va: ………………………-án/-én.

Date of is sue:…………………………

P. H.

L. S.

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

Igaz ga tó

di rec tor”
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3. melléklet  a 23/2008. (X. 8.) HM rendelethez

„3. számú melléklet a 21/1998. (XII. 21.) HM rendelethez

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
LÉGIKÖZLEKEDÉSI IGAZGATÓSÁG

TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Lé gi jár mû tí pu sa:
Lé gi jár mû ren del te té se:
Lé gi jár mû gyár tó ja:
A fen ti tí pu sú lé gi jár mû ............................................................. szá mú pél dá nya it a ka to nai lég ügyi ha tó ság tí pus -

vizs gá lat nak vetette alá.
A tí pus vizs gá lat ról  szóló je len tés alap ján a ka to nai lég ügyi ha tó ság a lé gi jár mû vet a biz ton sá gos re pü lés re – az 1. és

2. pont ban fel so rolt do ku men tá ci ók ban meg ha tá ro zott fel té te lek mellett – alkalmasnak találta.
1. A lé gi jár mû re vo nat ko zó mû sza ki ada to kat a je len Tí pus al kal mas sá gi Bi zo nyít vány hoz csa tolt „Mû sza ki és tel je -

sít mény ada tok” leírás tartalmazza.
2. A lé gi jár mû re vo nat ko zó, ér vé nyes nek el is mert do ku men tá ci ók:
3. Meg jegy zé sek:

Bu da pest, ...................................................

...............................................
igaz ga tó”

4. melléklet a 23/2008. (X. 8.) HM rendelethez

„4. számú melléklet a 21/1998. (XII. 21.) HM rendelethez

Lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vány szá ma:
Air wort hi ness Cer ti fi ca te No.:

Nyil ván tar tás ba vé te li azo no sí tó:
Re gist ra ti on Cer ti fi ca te No.:

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
LÉGIKÖZLEKEDÉSI IGAZGATÓSÁG

NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY 
DIRECTORATE FOR AIR TRANSPORT

LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY ÁLLAMI LÉGIJÁRMÛ RÉSZÉRE
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS FOR THE STATE-OWNED AIRCRAFT

A lé gi jár mû fe dél ze ti azo -
no sí tó jele:

A lé gi jár mû tí pu sa:
Type of the airc raft:

A lé gi jár mû gyár tá si
szá ma: éve:

Re gist ra ti on marks of the
airc raft:

Ma nu fac tu ring num ber: Year of ma nu fac tu ring:

A haj tó mû tí pu sa:
Type of the en gi ne:

A lé gi jár mû vet gyár tot ta:
Ma nu fac tu rer of the airc raft:
A lé gi jár mû fenn tar tó ja:
Ke e per of the airc raft:
A fenn tar tó címe:
Add ress of the ke e per:
A lé gi jár mû üze mel te tõ je:
Ope ra tor of the airc raft:
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Az üze mel te tõ címe:
Add ress of the ope ra tor:
A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga a lé gi köz le ke dés rõl szó ló 1995. évi XCVII. tör vény

48.  §-a alap ján a fen ti lé gi jár mû vet meg vizs gál ta, és azt üze mel te tés re al kal mas nak mi nõ sí tet te, ha an nak üze mel te té se
és kar ban tar tá sa a lé gi jár mû re vonatkozó hatályban lévõ utasítások alapján történik.

It is hereby certified, that the above described aircraft has been ispected by the Aviation Administration of National
Transport Authority Directorate for Air Transport with respect to the Article 48 of the Law 97 of 1995 and had declared
airworthy to flight operation provided that this operation and the maintenance will be carried out according to the
relevant Instuctions.

Kü lön en ge dé lye zett fel sze re lé sek:
Equ ip ments sub ject to spe ci al per mit:

Ér vé nyes: ........... év ........................ hó ......-ig Bu da pest, .......... év ............................ hó ....-n.
Va lid un til ......................................................... Bu da pest ................................................................

P. H.

................................................
alá írás

sig na tu re

Egyéb korlátozások: 
Other restrictions:

A lé gi jár mû to váb bi vizs gá la ta alap ján ezen bi zo nyít vány ér vé nyes sé gét az aláb bi ak sze rint meg hosszab bí tot tuk:
Upon further inspection of the aircraft validity of this certificate has been prolonged as follows:

.............. év ......................................... hó …............-ig .............. év …......................................... hó ............-ig
Un til ............................................................................... Un til ...............................................................................
Bu da pest, ........... év ........................... hó .............-n. Bu da pest, ........... év .......................... hó .............-n.

P. H. P. H.
.......................................... ..........................................

alá írás alá írás

.............. év ......................................... hó …............-ig .............. év …......................................... hó ............-ig
Un til ............................................................................... Un til ...............................................................................
Bu da pest, ........... év ........................... hó .............-n. Bu da pest, ........... év .......................... hó .............-n.

P. H. P. H.
.......................................... ..........................................

alá írás alá írás

.............. év ......................................... hó …............-ig .............. év …......................................... hó ............-ig
Un til ............................................................................... Un til ...............................................................................
Bu da pest, ........... év ........................... hó .............-n. Bu da pest, ........... év .......................... hó .............-n.

P. H. P. H.
.......................................... ..........................................

alá írás alá írás”
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5. melléklet a 23/2008. (X. 8.) HM rendelethez

„5. számú melléklet a 21/1998. (XII. 21.) HM rendelethez

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
LÉGIKÖZLEKEDÉSI IGAZGATÓSÁG

......................... sz. pél dány

Nyt. szám:

HATÓSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZÕKÖNYV

Ké szült: ..........................................-n ............. év .......................................... hó ..............-n.

A(z) .......................................... ol dal szá mú lé gi jár mû 
ha tó sá gi vizs gá lat ra tör té nõ elõ ké szí té sé rõl.

A vizs gá la tot ké rel me zõ: ok mány szá ma: dá tum:
A vizs gá la tot el ren del te: ok mány szá ma: dá tum:
A vizs gá lat cél ja:

Az üzemeltetõ tölti ki!

Üze mel te tõ:
Tí pus:
Gyá ri szá ma:
Gyár tá si ide je:
Összes fel szál lás szá ma:
Összes üzem idõ: óra perc
Hát ra lé võ üzem idõ: óra perc hó na pon be lül
Nagy ja ví tá sok kel te:
Üzem idõ az utol só ja ví tás óta:
Le szál lá sok szá ma az utol só ja ví tás óta:

Az utol só ha tó sá gi fe lül vizs gá lat óta a föl di és légi üze mel te tést érin tõ vál to zá so kat a ................................... sz. fel -
so ro lás tartalmazza.

Iga zo lom, hogy a fen ti lé gi jár mû üze mel te té se, üzem ben tar tá sa a ha tály ban lévõ uta sí tá sok, sza bály za tok elõ írásai be -
tar tá sa alap ján tör tént, a légijármû üzemképes.

A fen ti lé gi jár mû elõ ké szí té se a lé gi al kal mas sá gi vizs gá lat ra a .......................... szá mú Mû sza ki Ki szol gá lá si Szak -
uta sí tás szerint történt.

Dá tum:

P. H.

..............................................
(üze mel te tõ kép vi se lõ je)

A lé gi jár mû és ok má nyai vizs gá la tát be fe jez tük. A fel tárt hi bá kat a ................................. szá mú „Hi ba fel vé te li lap”
tartalmazza.

Dá tum:

..............................................
(ha tó sá gi mér nök fõ tiszt)
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A „Hi ba fel vé te li lap”-on be jegy zett hi bák meg szün tet ve. A lé gi jár mû ha tó sá gi be re pü lés re
a .......................................... szá mú Mû sza ki Ki szol gá lá si Szak uta sí tás sze rint elõ ké szít ve” üzem ké pes.

Dá tum:

..............................................
(üze mel te tõ kép vi se lõ je)

A légi vizs gá lat ered mé nyét a .............................. szá mú be re pü lé si jegy zõ könyv tar tal maz za.

A földi és légi vizsgálat eredménye

Az al kal mas sá gi bi zo nyít vány
  ki ad ha tó
  ér vé nyes sé ge meg hosszab bít ha tó
  ha tály ta lan
  fel té tel nél kül
  az aláb bi fel té te lek mel lett:

Dá tum:

.......................................................
(ha tó sá gi mér nök fõ tiszt)

Tu do má sul vet tem:

Dá tum:

......................................................
(üze mel te tõ kép vi se lõ je)”

6. melléklet a 23/2008. (X. 8.) HM rendelethez

„6. számú melléklet a 21/1998. (XII. 21.) HM rendelethez

.................... számú Hibafelvételi lap

Sor szám Fel tárt hiba le írá sa Ja ví tot ta El len õriz te”
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7.  melléklet a 23/2008. (X. 8.) HM rendelethez

„7. számú melléklet a 21/1998. (XII. 21.) HM rendelethez

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
LÉGIKÖZLEKDÉSI IGAZGATÓSÁG

......................... sz. pél dány

Nyt. szám:

HATÓSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZÕKÖNYV

Ké szült: ..........................................-n ............. év .......................................... hó ..............-n.

A(z) .......................................... gyá ri szá mú ej tõ er nyõ 
ha tó sá gi vizs gá lat ra tör té nõ elõ ké szí té sé rõl.

A vizs gá la tot ké rel me zõ: ok mány szá ma: dá tum:
A vizs gá la tot el ren del te: ok mány szá ma: dá tum:
A vizs gá lat cél ja:

Az üzembentartó tölti ki!

Üze mel te tõ:
Tí pus:
Gyá ri szá ma:
Gyár tá si ide je:
Összes ug rás szá ma:
Nagy ja ví tá sok kel te:
Ug rá sok szá ma az utol só ja ví tás óta:

Az utol só ha tó sá gi vizs gá lat óta a föl di és légi üze mel te tést érin tõ vál to zá so kat a ................................... sz. fel so ro lás 
tartalmazza.

Iga zo lom, hogy a fen ti lé gi jár mû üze mel te té se, üzem ben tar tá sa a ha tály ban lévõ uta sí tá sok, sza bály za tok elõ írásai be -
tar tá sa alap ján tör tént, a légijármû üzemképes.

A fen ti lé gi jár mû elõ ké szí té se a lé gi al kal mas sá gi vizs gá lat ra a .......................... szá mú Haj to ga tá si és Ke ze lé si Ki -
szol gá lá si Szak uta sí tás szerint lett elõkészítve.

Dá tum:

P. H.

..............................................
(üze mel te tõ kép vi se lõ je)

A lé gi jár mû és ok má nyai vizs gá la tát be fe jez tük. A fel tárt hi bá kat a ................................. szá mú „Hi ba fel vé te li lap”
tartalmazza.

Dá tum:

..............................................
(ha tó sá gi fõ tiszt)
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A „Hi ba fel vé te li lap”-on be jegy zett hi bák meg szün tet ve. Az ej tõ er nyõ ha tó sá gi be ug rás ra
a ....................................... szá mú Haj to ga tá si és Ke ze lé si Szak uta sí tás sze rint elõkészítve üzemképes.

Dá tum:

..............................................
(üzem ben tar tó kép vi se lõ je)

A légi vizs gá lat ered mé nyét a .............................. szá mú be ug rá si jegy zõ könyv tar tal maz za.

A földi és légi vizsgálat eredménye

Az al kal mas sá gi bi zo nyít vány
  ki ad ha tó
  ér vé nyes sé ge meg hosszab bít ha tó
  ha tály ta lan
  fel té tel nél kül.
  az aláb bi fel té te lek mel lett:

Dá tum:

P. H.

......................................................
(ha tó sá gi fõ tiszt)

Tu do má sul vet tem:

Dá tum:

......................................................
(üzem ben tar tó kép vi se lõ je)”

8.  melléklet a 23/2008. (X. 8.) HM rendelethez

„8. számú melléklet a 21/1998. (XII. 21.) HM rendelethez

Lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vány szá ma:
Air wort hi ness Cer ti fi ca te No.:

Nyil ván tar tás ba vé te li azo no sí tó:
Re gist ra ti on Cer ti fi ca te No.:

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
LÉGIKÖZLEKDÉSI IGAZGATÓSÁG

NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY 
DIRECTORATE FOR AIR TRANSPORT

LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

Az ej tõ er nyõ ren del te té se: Az ej tõ er nyõ tí pu sa: A lé gi jár mû gyár tá si
Pa ra chu te func ti on: Type of the pa ra chu te: szá ma: éve:

Ma nu fac tu ring num ber: Year of ma nu fac tu ring:

Az ej tõ er nyõ kész le te zé se: Tok:
Com po si ti on of pa ra chu te:
Az ej tõ er nyõt gyár tot ta:
Ma nu fac tu rer of the pa ra chu te:
Az ej tõ er nyõ tu laj do no sa:
Ow ner of the pa ra chu te:
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A tu laj do nos címe/te le fon:
Add ress/pho ne num. of the ow ner:
Az ej tõ er nyõ üze mel te tõ je:
Ope ra tor of the pa ra chu te:
Az üze mel te tõ címe/te le fon:
Add ress/pho ne num. of the ope ra tor:

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga az 1995. évi XCVII. tör vény 48.  §-a alap ján a fen ti lé -
gi jár mû vet meg vizs gál ta, és azt üze mel te tés re al kal mas nak mi nõ sí tet te, ha an nak üze mel te té se és kar ban tar tá sa a lé gi jár -
mû re vo nat ko zó hatályban lévõ utasítások alapján történik.

It is hereby certified, that the above described aircraft has been ispected by the Aviation Administration of National
Transport Authority Directorate for Air Transport with respect to the Article 48 of the Act 97 of 1995 and had declared
airworthy to flight operation provided that this operation and the maintenance will be carried out according to the
relevant Instuctions.

En ge dé lye zett fel sze re lé sek:
Equ ip ments sub ject to per mit:

Ér vé nyes: .............. év ........................... hó .........-ig Bu da pest, ............. év ............................... hó .......-n.
Va lid un til ..................................................................... Bu da pest .........................................................................

P. H.

...................................................
alá írás

sig na tue

Egyéb korlátozások:
Other restrictions:

A lé gi jár mû to váb bi vizs gá la ta alap ján ezen bi zo nyít vány ér vé nyes sé gét az aláb bi ak sze rint meg hosszab bí tot tuk:
Upon further inspection of the aircraft validity of this certificate has been prolonged as follows:

............. év ......................................... hó ...............-ig ............. év ............................................ hó ...............-ig
Un til ............................................................... ............... Un til ............................................................... ...............
Bu da pest, ............. év ...................... hó .............-n. Bu da pest, ............. év .......................... hó ................-n.

P. H. P. H.

............................................. .............................................
alá írás alá írás

............. év ......................................... hó ...............-ig ............. év ............................................ hó ...............-ig
Un til ............................................................... ............... Un til ............................................................... ...............
Bu da pest, ............. év ..................... hó ................-n. Bu da pest, ............. év .......................... hó ................-n.

P. H. P. H.

............................................. .............................................
alá írás alá írás”
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9. melléklet a 23/2008. (X. 8.) HM rendelethez

„9. számú melléklet a 21/1998. (XII. 21.) HM rendelethez

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
LÉGIKÖZLEKDÉSI IGAZGATÓSÁG

Nyt. szám:

......................... sz. pél dány

LÉGIALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT JEGYZÕKÖNYVE

 1. Be ug rás he lye: .......................................... .................... év ............................ hó ............. nap ján
 2. Be ug ró neve: ............................................................. rend fo ko za ta: ...................................................................

4. Az ug rás kö rül mé nyei: Ug rás ma gas sá ga: H = ........... m Kés lel te té si ide je: .................... mp

  nyi tás mód ja: be kö tött      ké zi sta bi li zá to ros

  lé gi jár mû: tí pu sa: se bes sé ge: ............................... km/h

5. Az ej tõ er nyõ tí pu sa: gyá ri szám: gyárt. év:

6. Az ej tõ er nyõ nyí lás jel lem zõi: fo lya ma tos      aka do zó las sú

gyors         igen gyors nem megf.

7. Az ej tõ er nyõ süllye dés jel lem zõi: sta bil       len gés haj la mos erõ sen leng

süllye dé si se bes ség: ....................................... m/mp

8. Az irá nyí tás jel lem zõi: 360°-os for du ló ide je: ....................................... mp

   el en ge dett kor mány zsi nó rok kal irány tar tó el for dul

9. Ész re vé te lek (hi bák, sé rü lé sek stb.):

10. Az eje. mi nõ sí té se: üze mel te tés re al kal mas üze mel te tés re nem al kal mas

ja ví tás után al kal mas is mé telt be ug rás szük sé ges

Bu da pest, .............. ..........................................................

................................................
(be ug ró alá írá sa)”
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A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
24/2008. (X. 8.) KvVM

ren de le te

a vé dett tok fa jok hasz no sí tá sá ról

A ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény
44. § (4) be kez dé sé ben, 85. § b) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A vé dett és a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok szá má -
ra ke res ke del mük sza bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé de lem -
rõl szó ló 338/97/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat -
ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló, 2006.
má jus 4-i 865/2006/EK bi zott sá gi ren de let sze rint fog ság -
ban szü le tett, il let ve sza po rí tott sima tok (Aci pen ser nu di -
vent ris), sõ reg tok (Aci pen ser stel la tus), vá gó tok (Aci pen -
ser gu el dens ta ed ti) és viza (Huso huso) (a to váb bi ak ban
együtt: tok) hasz no sí tá sa – a vissza te le pí tés és a be te le pí -
tés ki vé te lé vel – a vé dett ál lat fa jok hasz no sí tá sá ról szó ló
jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz ér dek hi á nyá ban is en ge -
dé lyez he tõ, ha az a vé dett ál lat fa jok hasz no sí tá sá ról szó ló
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ter mé szet vé del mi ér de ket
nem sért.

(2) A hasz no sí tá si en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel -
ni kell:

a) a te vé keny ség rész le tes le írá sát,
b) a pél dá nyok ere de tét, jog sze rû meg szer zé sét iga zo ló

do ku men tum(ok) má so la tát,
c) a tar tás, sza po rí tás mód ját, és
d) az éven te vár ha tó an sza po rí tott, il let ve for ga lom ba

ho zott mennyi sé get.

(3) A hasz no sí tás so rán – az en ge déllyel vég zett vissza -
te le pí tés, il let ve be te le pí tés ki vé te lé vel – a to kok ter mé -
sze tes vi zek be nem ke rül het nek.

(4) Az (1) be kez dés sel össz hang ban hasz no sí tott pél dá -
nyok ból szár ma zó hús, il let ve a be lõ lük ké szí tett, em be ri
fo gyasz tás ra szánt hús ter mék hasz no sí tá sá hoz a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság en ge dé lye nem szük sé ges. 

(5) A (4) be kez dés sze rin ti men tes ség ki zá ró lag azon
ke res ke del mi for ga lom cél já ra cso ma golt ter mé kek re al -
kal maz ha tó, ame lyek cso ma go lá sán egy ér tel mû en és jól
lát ha tó an fel tün tet ték a mes ter sé ges sza po rí tás té nyét, va -
la mint azt, hogy a ter mé kek mely faj szár ma zé kai.

2. §

(1) A tok jog sze rû en meg szer zett ka vi ár já nak hasz no sí -
tá sa en ge dé lyez he tõ, ha az a vé dett ál lat fa jok hasz no sí tá -

sá ról szó ló jog sza bály ban meg ha tá ro zott ter mé szet vé del -
mi ér de ket nem sért.

(2) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ka vi ár
mennyi sé ge sze mé lyen ként nem éri el 125 gram mot, hasz -
no sí tá sá hoz a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lye nem
szük sé ges. 

(3) Az (1)–(2) be kez dés ren del ke zé sei ki zá ró lag a va -
don élõ ál lat- és nö vény fa jok szá má ra ke res ke del mük sza -
bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé de lem rõl szó ló jog sza bály ál -
tal meg ha tá ro zott mó don cso ma golt és je lölt ka vi ár ra vo -
nat koz nak. 

3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va -
don élõ ál la tok és nö vé nyek vé del mé rõl szó ló, 1992. má jus 
21-i 92/43/EGK ta ná csi irány elv 14. cik ké nek, va la mint
V. mel lék le té ben az „Aci pen se ri dae”-re vo nat ko zó ren del -
ke zés nek való meg fe le lést szol gál ja.

Sza bó Imre s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
19/2008. (X. 8.) NFGM

rendelete

a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatai kezelésérõl 

és támogatásainak lebonyolításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben, va la mint a kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi
XXXIV. tör vény 21.  § (2) 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 és a
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §
a) 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 ren de lem el:
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Általános rendelkezések

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya a Nem ze ti Fej lesz té si és Gazda -
sági Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz té ri um) fe je ze -
té hez tar to zó

a) Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat ra (a továb -
biak ban: KKC),

b) Nem ze ti be ru há zás-ösz tön zé si vál lal ko zá si cél elõ -
irány zat ra (a továb biak ban: NBC),

c) Ma gyar vál lal ko zá sok tõzs dei be ve ze té sé nek tá mo -
ga tá sa elõ irány zat ra (a továb biak ban: TBE), va la mint

d) Vé del mi és biz ton sá gi ipar ver seny ké pes sé ge elõ -
irány zat ra (a továb biak ban: VBI) ter jed ki.

(2) A VBI-vel kap cso lat ban ki zá ró lag a 3.  § (4) be kez -
dé sét, a 12–33.  §-t, a 38.  §-t, a 41–63.  §-t, va la mint a
67–68.  §-t kell al kal maz ni. A VBI ese té ben a közremû -
ködõ szer ve ze tek re vo nat ko zó fel ada to kat a Mi nisz té ri um
vég zi.

(3) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a Ma gyar Köz tár sa -
ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1999. évi CXXV. tör -
vény 58.  §-a, a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény
61.  §-a, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló 2002. évi LXII. tör vény 57.  § (3) és (4) be -
kez dé se alap ján az or szág gaz da sá gi lag leg ked ve zõt le -
nebb hely zet ben lévõ me gyé i nek – Bács-Kis kun, Bé kés,
Bor sod-Aba új-Zemp lén, Jász-Nagy kun-Szol nok, Nóg rád, 
So mogy, Sza bolcs-Szat már-Be reg – fel zár kóz ta tá sá ra
szol gá ló ke re tek fel hasz ná lá sá ra.

2.  §

(1) A 6–11.  §, a 34–37.  §, a 39–40.  §, a 64–65.  §, va la -
mint a 68.  § ha tá lya az elõ irány zat ter hé re tett va la mennyi
kö te le zett ség vál la lás ra ki ter jed.

(2) A 21–33.  §, a 41–63.  §, va la mint a 67.  § ha tá lya ki zá -
ró lag a 8.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si
célú kö te le zett ség vál la lás ra ter jed ki.

(3) A 12–20.  §, va la mint a 38.  § ha tá lya ki zá ró lag a 8.  §
(3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott pá lyá za ti úton
nyúj tott tá mo ga tás ra ter jed ki.

3.  §

(1) A KKC a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük
tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény 7.  §-a, va -
la mint a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes
 fejezeti ke ze lé sû elõ irány za ta i ból fi nan szí ro zott, ál la mi
 támogatásnak mi nõ sü lõ fel hasz ná lá sok ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 6/2008. (III. 7.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R) 4.  § (1) be kez dés 1–5., 7–17., 19., 21–22., 24. és

30. pont ja, va la mint 4. § (2) be kez dé se sze rin ti cé lok ra
hasz nál ha tó fel.

(2) Az NBC az R 4.  § (1) be kez dés 1–6., 11., 13.,
15–17., 19–20. és 30. pont ja, va la mint 4. § (2) be kez dé se
sze rin ti cé lok ra hasz nál ha tó fel.

(3) A TBE az R 4.  §-a (1) be kez dés 5. pont ja és 4. §
(2) be kez dé se sze rin ti cé lok ra hasz nál ha tó fel.

(4) A VBI a ma gyar vé del mi és biz ton sá gi ipar ban ér de -
kelt cé gek ver seny ké pes sé gé nek, va la mint pi ac ra ju tá sa
kö rül mé nye i nek ja ví tá sá ra hasz nál ha tó fel vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tás for má já ban.

(5) A KKC, az NBC, va la mint a TBE fel hasz nál ha tó az
elõ irány zat mû kö dé si költ sé ge i nek fi nan szí ro zá sá ra.

(6) A KKC, az NBC, va la mint a TBE ese té ben a Ma gyar 
Ál lam kincs tár nak (a továb biak ban: Kincs tár) fi ze ten dõ
szám la ve ze té si és ren del ke zés re tar tá si díj az adott elõ -
irány za tot ter he li.

(7) A KKC, az NBC, va la mint a TBE ter hé re a 8.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si célú kö te le -
zett ség vál la lás ke re té ben ki zá ró lag fi ze té si kö te le zett ség -
gel nem járó, vissza vagy meg nem té rí ten dõ – in gye nes –
tá mo ga tás nyújt ha tó.

Értelmezõ rendelkezések

4.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. be haj tás sal járó költ ség: a kö ve te lés ke ze lés so rán

fel me rült va la mennyi költ ség, kü lö nö sen a fel szá mo lá si
el já rás ban a hi te le zõi igény be je len té sé nek a díja, az il le té -
kek és az ügy vé di mun ka díj;

2. bí rá la ti lap: azon do ku men tum, amely összefogla -
lóan tar tal maz za a pá lyá zat fõ ada ta it és a bí rá la ti szem -
pont rend szer alap ján vég zett ér té ke lés ered mé nyét;

3. bí rá la ti szem pont rend szer: azon ki vá lasz tá si szem -
pon tok összes sé ge, ame lyek alap ján a pá lyá za tok ér té ke lé -
se tör té nik;

4. biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott ke ze si kö te lez -
vény: a tá mo ga tá si szer zõ dés tel je sí té sét biz to sí tó olyan
mel lék kö te le zett ség, amely nek ke re té ben a biz to sí tó kö te -
le zett sé get vál lal arra, hogy ha a tá mo ga tá si szer zõ dés ked -
vez mé nye zett je bár mely, a tá mo ga tá si szer zõ dés bõl ere dõ
fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, meg ha tá ro zott
ha tár idõn be lül a meg ál la pí tott összeg ha tá rig a jo go sult -
nak fi ze tést fog tel je sí te ni;

5. cso por tos kö te le zett ség vál la lás: a több pá lyá zat
vagy tá mo ga tá si igény tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó, egyet len
do ku men tum ban tör té nõ kö te le zett ség vál la lás;

6. elõ irány zat: az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Ámr.) 20.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott és az e
ren de let 1.  §-ában hi vat ko zott egyes elõ irány za tok;

15864 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/143. szám



7. ga ran cia szer ve zet: az a szer ve zet, amely a hi tel in té -
ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi
CXII. tör vény 3.  § (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro -
zott te vé keny ség vég zé sé re jo go sult;

8. ga ran cia szer ve zet ál tal nyúj tott kész fi ze tõ ke zes ség -
vál la lás: a tá mo ga tá si szer zõ dés tel je sí té sét biz to sí tó
olyan mel lék kö te le zett ség, amely nek ke re té ben a ga ran -
cia szer ve zet kö te le zett sé get vál lal arra, hogy  ha a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ked vez mé nye zett je bár mely, a tá mo ga tá si
szer zõ dés bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tesz
ele get, meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül a meg ál la pí tott
összeg ha tá rig a jo go sult nak fi ze tést fog tel je sí te ni;

9. já ru lék: a szank ci ós ka mat, a ké se del mi ka mat és a
be haj tás sal járó költ sé gek összes sé ge;

10. ked vez mé nye zett: a tá mo ga tás ban ré sze sült sze -
mély (szer ve zet), aki vel (amellyel) a Mi nisz té ri um vagy a
ne vé ben el já ró köz re mû kö dõ szer ve zet tá mo ga tá si szer zõ -
dést köt;

11. ke ret gaz da: a Mi nisz té ri um nak az elõ irány zat fel -
hasz ná lá si cé lok sze rin ti fel osz tá sá ban az adott fel adat
vég re haj tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé ge, en nek hi á nyá -
ban a ke ze lõ;

12. ké se del mi ka mat: a Pol gá ri Tör vénykönyvrõl  szóló
1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 301.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû ka mat;

13. ke ze lõ: a Mi nisz té ri um nak az elõ irány zat jog sza bá -
lyok ban és egyéb bel sõ sza bály za tok ban elõ írt cél lal és
mó don tör té nõ ke ze lé sé re kü lön uta sí tás ban ki je lölt szer -
ve ze ti egy sé ge;

14. kö ve te lés: a Mi nisz té ri u mot a tá mo ga tá si szer zõ dés 
meg sze gé sé nek cí mén a ked vez mé nye zet tel szem ben
meg il le tõ igény, ide ért ve kü lö nö sen a tá mo ga tá si összeg
egé szé nek vagy egy ré szé nek vissza fi ze té sét, a jog sza -
bály ban, il let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ írt ka ma tot,
va la mint a kö ve te lés be haj tá sá val járó költ sé ge ket;

15. kon zor ci um: a ré szes fe lek (ta gok) pol gá ri jogi
szer zõ dés ben sza bá lyo zott mun ka meg osz tá sán ala pu ló
együtt mû kö dé se meg ha tá ro zott te vé keny ség kö zös foly ta -
tá sa és pá lyá za ton  való rész vé tel cél já ból;

16. köz re mû kö dõ szer ve zet: az a kü lön jog sza bály ban
ki je lölt szer ve zet, amely az elõ irány zat ter hé re ki írt egyes
pá lyá za ti konst ruk ci ók vo nat ko zá sá ban kü lön jog sza bály,
va la mint kü lön meg ál la po dás alap ján a Mi nisz té ri um ne -
vé ben pá lyá za tok ér kez te té sé vel, be fo ga dá sá val, ér té ke lé -
sé vel, dön tés re  való elõ ké szí té sé vel, tá mo ga tá si szer zõ dés
meg kö té sé vel, mó do sí tá sá val, tel je sí tés iga zo lá sá val,
pénz ügyi el szá mo lás sal, mo ni tor ing adat szol gál ta tás sal,
el len õr zés sel, le zá rás sal, kö ve te lé sek ke ze lé sé vel, va la -
mint könyv ve ze tés sel és nyil ván tar tás sal kap cso la tos fel -
ada to kat lát el;

17. mo ni tor ing: a pro jekt elõ re ha la dá sá nak, va la mint a
tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak nyo mon kö ve té se;

18. pá lyá zó: a tá mo ga tás el nye ré se ér de ké ben pá lyá za -
tot be nyúj tó sze mély, szer ve zet;

19. pá lyá zat: a pá lyá zó ál tal a pá lyá za ti do ku men tá ci ó -
nak meg fele lõen pa pír ala pon vagy elekt ro ni kus adat hor -

do zón be nyúj tott do ku men tu mok összes sé ge (ki töl tött pá -
lyá za ti for ma nyom tat vány és mel lék le tei), amely alap ját
ké pe zi a pá lyá zó, il let ve az ál ta la a pá lyá za ti konst ruk ció
sze rint a tá mo ga tás ter hé re meg valósítani kí vánt pro jekt
bí rá la tá nak;

20. pá lyá za ti do ku men tá ció: a Mi nisz té ri um ál tal köz -
zé tett pá lyá za ti fel hí vás, pá lyá za ti út mu ta tó és pá lyá za ti
for ma nyom tat vány;

21. pá lyá za ti élet pá lya lap: olyan elekt ro ni kus nyil -
ván tar tás, amely ben a köz re mû kö dõ szer ve zet a be ér ke zett 
pá lyá zat ke ze lé sé vel kap cso la tos va la mennyi ese ményt
rög zít. A köz re mû kö dõ szer ve zet a pá lyá za ti élet pá lya la -
pot az elekt ro ni kus nyil ván tar tás mel lett pa pír ala pon is
ve zet he ti;

22. pá lyá za ti fel hí vás: a pá lyá za ti konst ruk ció leg fon -
to sabb ele me it meg ha tá ro zó do ku men tum;

23. pá lyá za ti for ma nyom tat vány: a Mi nisz té ri um ál tal
köz zé tett ûr lap, amely a pá lyá zó és a pá lyá zat bí rá lat szem -
pont já ból lé nye ges ada ta it tar tal maz za;

24. pá lyá za ti konst ruk ció: va la mely gaz da ság po li ti kai
cél el éré se ér de ké ben és a Mi nisz té ri um ál tal meg ha tá ro -
zott fel té te lek sze rint aján lat té tel tá mo ga tá si szer zõ dés
meg kö té sé re, amely eset ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ked -
vez mé nye zett jei ver se nyez te tés út ján, az e ren de let ben
fog lalt el já rá si rend ben ke rül nek ki vá lasz tás ra;

25. pá lyá za ti út mu ta tó: a pá lyá za ti konst ruk ció rész le -
tes fel té te le it, a pá lyá za ti el já rás rend jét, a pá lyá za ti for ma -
nyom tat vány ki töl té si út mu ta tó ját, a tá mo ga tá si szer zõ dés
min tá ját, va la mint az egyéb se géd le te ket tar tal ma zó do ku -
men tum;

26. pon to zá sos ér té ke lõ rend szer: a pá lyá zat ob jek tív
ér té ke lé sé hez hasz nált bí rá la ti szem pont rend szer, amely
alap ján ka pott pont szá mok vég össze ge ha tá roz za meg a
pá lyá zat tá mo gat ha tó sá gát;

27. pro jekt: a pá lyá zó azon tar tal mi lag és for ma i lag
rész le te sen ki dol go zott, meg fe le lõ pénz ügyi hát tér rel és
vég re haj tá si üte me zés sel ren del ke zõ be ru há zá sa, fej lesz -
té se vagy te vé keny sé ge, amely meg valósításához a pá lyá -
zó a pá lyá zat be nyúj tá sá val tá mo ga tást igé nyel;

28. szank ci ós ka mat: a tá mo ga tá si szer zõ dés ben, il let -
ve az Ámr. 88.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû
ka mat;

29. tá mo ga tá si elõ leg: az Ámr. 2.  § 81. pont ja sze rin ti
tá mo ga tá si elõ leg;

30. tá mo ga tá si prog ram: olyan tá mo ga tá si célú kö te le -
zett ség vál la lás, amely meg ha tá ro zott fel té tel rend szer mel -
lett, nor ma tív jel leg gel, a ren del ke zés re álló for rás ere jé ig
biz to sít tá mo ga tást;

31. tá mo ga tá si szer zõ dés: a pá lyá za ti úton, a támoga -
tási prog ram ke re té ben, va la mint az egye di tá mo ga tás ke -
re té ben nyúj tott tá mo ga tá sok sza bály rend sze rét ma gá ba
fog la ló szer zõ dés.
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5.  §

(1) A ke ze lõ fe le lõs az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra vo -
nat ko zó elvi, mód szer ta ni sza bá lyok ki ala kí tá sá ért, az elõ -
irány zat fel hasz ná lá sa so rán gon dos ko dik az elõ irány zat
gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyok és uta sí tá sok ren -
del ke zé se i nek be tar tá sá ról.

(2) Az elõ irány zat tal  való gaz dál ko dá si fel ada tok el lá tá -
sa so rán biz to sí ta ni kell a szám vi te li alap el vek ér vé nye sü -
lé sét, a gaz dál ko dás át lát ha tó sá gát, a költ ség ha té kony és
ra ci o ná lis for rás fel hasz ná lást, a cé lok és tá mo ga tá sok, va -
la mint a gaz dál ko dás ha tá lyos jog sza bá lyok kal  való össz -
hang ját.

Az elõirányzat tervezése

6.  §

(1) Az elõ irány zat költ ség ve té si ter ve zé se so rán a ke ze -
lõ a ke ret gaz dák be vo ná sá val meg ha tá roz za az elõ irány zat 
ren del te té sét, cél rend sze rét, tá mo ga tá si jog cí men ként
meg ter ve zi a tárgy év és az azt kö ve tõ évek tá mo ga tá si
kon cep ci ó ját, va la mint az egyes jog cí mek hez ren delt elõ -
irány za tok ki emelt elõ irány za ta it.

(2) A ke ze lõ a köz re mû kö dõ szer ve zet be vo ná sá val a
költ ség ve té si tör vény alap ján el ké szí ti a kincs tá ri költ ség -
ve tést és az ele mi költ ség ve tést.

7.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény ben meg ál la pí tott elõ irány -
za tok rész fel ada tok (fel hasz ná lá si cé lok) sze rin ti felosz -
tását a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) hagy ja jóvá.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ ter jesz tés rész fel ada ton -
ként tar tal maz za a fel adat vég re haj tá sá ért fe le lõs szerve -
zeti egy ség ne vét is, amely az adott fel hasz ná lá si cél te kin -
te té ben a ke ret gaz dai fel ada to kat el lát ja.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS KÖVETELÉS
ELÕÍRÁSA

Kötelezettségvállalás és követelés-elõ írás az elõirányzat
terhére

8.  §

(1) Kö te le zett ség vál la lás nak mi nõ sül min den olyan in -
téz ke dés, amely az elõ irány zat ból fi nan szí ro zan dó cé lok
el lá tá sá hoz szük sé ges elõ fel té te lek biz to sí tá sa ér de ké ben a 
jó vá ha gyott éves tá mo ga tá si, be vé te li elõ irány zat ter hé re

fi ze té si, il let ve más tel je sí té si, szol gál ta tá si kö te le zett ség -
gel jár.

(2) Az elõ irány zat ter hé re tett kö te le zett ség vál la lás
 lehet

a) tá mo ga tá si célú kö te le zett ség vál la lás,
b) nem tá mo ga tá si célú kö te le zett ség vál la lás.

(3) A tá mo ga tá si célú kö te le zett ség vál la lás le het
a) pá lyá za ti úton nyúj tott tá mo ga tás,
b) tá mo ga tá si prog ram ke re té ben nyúj tott tá mo ga tás,
c) egye di tá mo ga tás.

(4) Nem tá mo ga tá si célú kö te le zett ség vál la lás nak mi -
nõ sül kü lö nö sen

a) az elõ irány zat ter hé re kö tött meg bí zá si vagy vál lal -
ko zá si szer zõ dés,

b) az elõ irány zat ter hé re vissza iga zolt meg ren de lés,
c) az elõ irány zat ter hé re át cso por to sí tást elõ író kor -

mány ha tá ro zat,
d) az Ámr. 108/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a 

Kincs tár ál tal fo rint szám la ve ze té sé hez kap cso ló dó szol -
gál ta tá sok nyúj tá sá ért fel szá mí tott dí jak, ju ta lé kok,

e) a csõd-, fel szá mo lá si és vég el szá mo lá si el já rás hoz
kap cso ló dó re giszt rá ci ós díj.

(5) Követelés-elõ írásnak mi nõ sül min den olyan do ku -
men tum, amely az elõ irány zat szá má ra be vé telt vagy tá -
mo ga tást ál la pít meg.

(6) Kö te le zett ség vál la lás ra – az Ámr. 134.  § (3) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – csak írás ban és költ -
ség ve té si el len jegy zést köve tõen ke rül het sor.

(7) A kö te le zett ség vál la lást tar tal ma zó do ku men tum -
ban a kö vet ke zõ ket kell rög zí te ni:

a) a kö te le zett ség vál la lás mely évi elõ irány za tot, mi -
lyen összeg ben ter hel,

b) a kö te le zett ség vál la lás tár gyát,
c) a kö te le zett ség vál la ló és az el len jegy zõ ne vét.

(8) Az elõ irány zat for rá sá nak ter hé re kö te le zett ség vál -
la lás ra jo go sult az Ámr. 134. §-ában fog lal tak sze rint

a) 10,0 mil lió fo rint ér ték ha tá rig a ke ret gaz da ve ze tõ je,
b) 30,0 mil lió fo rint ér ték ha tá rig a ke ze lõ ve ze tõ je,
c) 100,0 mil lió fo rint ér ték ha tá rig az elõ irány zat fe lett

fel ügye le tet gya kor ló szak ál lam tit kár a költ ség ve té si
ügye kért fe le lõs fõ osz tály fel ügye le tét el lá tó szak ál lam tit -
kár egyet ér té sé vel,

d) fel sõ ér ték ha tár nél kül a mi nisz ter az ille té kes szak -
ál lam tit kár, va la mint a költ ség ve té si ügye kért fe le lõs fõ -
osz tály fel ügye le tét el lá tó szak ál lam tit kár ál lás pont já nak
is me re té ben,

e) az Ámr. 134.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö -
te le zett ség vál la lás ese té ben a köz re mû kö dõ szer ve zet.

(9) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér ték ha tá rok szá -
mí tá sá nál cso por tos kö te le zett ség vál la lás ese té ben az
egye di kö te le zett ség vál la lá sok össze gét kell figye lembe
ven ni.
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(10) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér ték ha tá rok szá -
mí tá sá nál az ál ta lá nos for gal mi adó nél kül szá mí tott össze -
get kell figye lembe ven ni. A több évet érin tõ kö te le zett -
ség vál la lás ese tén az egyes évek kö te le zett ség vál la lá sa i -
nak együt tes össze gét kell figye lembe ven ni.

(11) Az elõ irány zat ter hé re tárgy éven túli kö te le zett ség -
vál la lást a ke ze lõ kez de mé nye zé sé re a fel ügye le tet gya -
kor ló szak ál lam tit kár, va la mint a költ ség ve té si ügye kért
fe le lõs fõ osz tály fel ügye le tét el lá tó szak ál lam tit kár egyet -
ér té sé vel a mi nisz ter en ge dé lyez het az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
47.  §-ában és 49.  § r) pont já ban fog lalt ren del ke zé sek re
 figyelemmel.

Kötelezettségvállalás költségvetési ellenjegyzése

9.  §

A kö te le zett ség vál la lás költ ség ve té si el len jegy zé sé re
jo go sult (a továb biak ban: el len jegy zõ)

a) a pá lyá za ti tá mo ga tá si dön té sek és tá mo ga tá si prog -
ra mok ese tén – ha nem a ke ze lõ ve ze tõ je a kö te le zett ség -
vál la ló – a ke ze lõ ve ze tõ je, vagy az ál ta la el len jegy zés re
írás ban fel jo go sí tott sze mély,

b) min den to váb bi eset ben – ha nem kötelezettségvál -
laló – a Mi nisz té ri um költ ség ve té si ügye kért fe le lõs fõ osz -
tá lyá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la el len jegy zés re írás ban fel -
jo go sí tott sze mély.

A kötelezettségvállalás alapdokumentuma

10.  §

(1) A 8.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti kö te le zett ség -
vál la lás alap do ku men tu ma a pá lyá za ti úton nyúj tott tá mo -
ga tás ról  szóló dön tést tar tal ma zó do ku men tum.

(2) A 8.  § (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti kö te le zett ség -
vál la lás alap do ku men tu ma a  Mi nisz té ri um ál tal el fo ga -
dott sza bá lyok sze rin ti szer zõ dés és az el len jegy zett cso -
por tos kö te le zett ség vál la lást tar tal ma zó do ku men tum.

(3) A Szé che nyi Kár tya konst ruk ci ó hoz kap cso ló dó kö -
te le zett ség vál la lás alap do ku men tu ma az Ámr. 93/B.  §
(2) be kez dé se sze rin ti kár tya-igény lõ lap, írás be li nyi lat ko -
zat, to váb bá a hi tel in té zet tel kö tött hi tel szer zõ dés, ki egé -
szít ve az el len jegy zett cso por tos kö te le zett ség vál la lást tar -
tal ma zó do ku men tum mal.

(4) A 8.  § (3) be kez dés c) pont ja sze rin ti kö te le zett ség -
vál la lás alap do ku men tu ma a tá mo ga tá si szer zõ dés.

(5) A 8.  § (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti kö te le zett ség -
vál la lás alap do ku men tu ma a szer zõ dés.

(6) A 8.  § (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti kö te le zett ség -
vál la lás alap do ku men tu ma a vissza iga zolt meg ren de lés.

(7) A 8.  § (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti kö te le zett ség -
vál la lás alap do ku men tu ma a kor mány ha tá ro zat alap ján át -
cso por to sí tott elõ irány zat fel hasz ná lá sa tár gyá ban – a kor -
mány ha tá ro zat köz zé té te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül –
tör tént in téz ke dés do ku men tu ma.

(8) A 8.  § (4) be kez dés d) és e) pont ja sze rin ti kö te le zett -
ség vál la lás alap do ku men tu ma a kincs tá ri díj, ju ta lék, ille -
tõ leg a re giszt rá ci ós díj ki fi ze tést iga zo ló bi zony lat.

(9) Az (1)–(3) be kez dés ben sza bá lyo zott alap do ku men -
tum ki vé te lé vel a kö te le zett ség vál la lás alap do ku men tu -
má nak leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a kö te le zett ség vál la lás azo no sí tó ja,

b) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat meg ne ve zé sét, azo -
no sí tó szá mát,

c) a rész fel adat kó do kat – ügy let kó dot – és azok meg -
ne ve zé sét,

d) a for rás évet,

e) a szak mai tel je sí tés ha tár ide jét,

f) a szak mai tel je sí tés iga zo lá sá ra jo go sult sze mély
meg je lö lé sét,

g) a pénz ügyi tel je sí tés ha tár ide jét,

h) a ki fi ze ten dõ össze get és a ki fi ze té sé nek a ha tár ide -
jét rész fel adat sze rin ti bon tás ban, a kö vet ke zõ év(ek) elõ -
irány za ta ter hé re vál lalt kö te le zett sé gek ese té ben éven -
kén ti üte me zés ben.

(10) A 8.  § (5) be kez dés ben fog lalt kö ve te lés alap do ku -
men tu ma az elõ irány zat ja vá ra elõ írt be vé te lek tel je sí té se
ér de ké ben a kö ve te lés jog alap ját meg te rem tõ do ku men -
tum.

(11) Az elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás alap do ku men tu -
ma az Ámr. 2.  § 68. pont ja sze rin ti do ku men tum.

A kötelezettségvállalás és a követelés-elõ írás
nyilvántartása

11.  §

(1) A ke ze lõ a kö te le zett ség vál la lás alap do ku men tu mát
to váb bít ja a köz re mû kö dõ szer ve zet hez.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet kö te les gon dos kod ni a
kö te le zett ség vál la lá sok nyil ván tar tá sá nak az Ámr. 134.  §
(13) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don tör té nõ ve ze té -
sé rõl úgy, hogy azok ból az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban
éven kén ti bon tás ban, a ke re tek re fel osz tott jog cí men ként
meg ál la pít ha tó le gyen a kö te le zett ség vál la lá sok össze ge.

(3) Az Ámr. 134.  § (3) be kez dé se sze rin ti kö te le zett ség -
vál la lást a ki fi ze tést iga zo ló bi zony lat alap ján kell nyil -
ván tar tás ba ven ni.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet fe le lõs a kö te le zett ség vál -
la lá sok nak, il let ve azok vál to zá sá val össze füg gõ ada tok -
nak a Kincs tár ré szé re tör té nõ meg kül dé sé ért.
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(5) A Szé che nyi Kár tya konst ruk ció ese té ben a Szé che -
nyi Kár tya konst ruk ció le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos köz -
re mû kö dõ fel ada to kat el lá tó szer ve zet ha von ta elekt ro ni -
kus for má ban a kö te le zett ség vál la lás nyil ván tar tá sa cél já -
ból meg kül di a tá mo ga tot tak kal meg kö tött szer zõ dé sek rõl
 szóló ki mu ta tást a KKC pénz ügyi és szám vi te li fel ada ta it
el lá tó köz re mû kö dõ szer ve zet nek.

(6) A kö te le zett ség vál la lás nyil ván tar tá sát mó do sí ta ni
kell,

a) ha a kö te le zett ség vál la lás alap do ku men tu ma ér vé -
nyét vesz ti, vagy a kö te le zett ség vál la lá sa az össze ge te kin -
te té ben mó do sul, ide ért ve kü lö nö sen

aa) a szer zõ dés össze gét érin tõ mó do sí tás ese tét,
ab) a szer zõ dés meg szû né sét vagy meg szün te té sét,
ac) a pá lyá za ti úton nyúj tott tá mo ga tás nál azt az ese tet,

ha a szer zõ dés kö tés re jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül a tá mo ga tá si szer zõ dés a pá lyá zó mu lasz tá sa
 miatt nem jön lét re, és e miatt a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét
vesz tet te,

b) ha a tá mo ga tá si ke ret összeg rész ben vagy egész ben
nem ke rül fel hasz ná lás ra, 

c) ha a pro jekt pénz ügyi le zá rá sát köve tõen a támoga -
tási szer zõ dés ben elõ irány zott hoz ké pest ma radt fenn
igény be nem vett tá mo ga tás.

(7) A követelés-elõ írás nyil ván tar tá sát mó do sí ta ni kell
a) a szer zõ dés össze gét érin tõ mó do sí tás ese tén,
b) a szer zõ dés meg szû né se vagy meg szün te té se ese tén,

to váb bá
c) min den más, a kö ve te lés össze gét be fo lyá so ló kö rül -

mény be kö vet ke zé se ese tén.

PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
MEGHIRDETÉSE ÉS BÍRÁLATA

Pályázati dokumentáció elkészítése

12.  §

(1) A pá lyá za ti do ku men tá ci ót a ke ret gaz da ké szí ti el a
köz re mû kö dõ szer ve zet be vo ná sá val.

(2) A pá lyá za ti do ku men tá ció leg alább a kö vet ke zõ ket
tar tal maz za:

a) a pá lyá za ti konst ruk ció cí mét,
b) a pá lyá za ti konst ruk ció ki író já nak pon tos meg ne ve -

zé sét,
c) a le het sé ges pá lyá zók kö rét (ideért ve a tá mo ga tás ra

jo go sí tó és a tá mo ga tás ból ki zá ró fel té te lek meghatáro -
zását),

d) a tá mo ga tás cél ját és a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló,
az e ren de let sze rin ti jog cí met,

e) a tá mo ga tan dó te vé keny sé ge ket,
f) az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét,
g) a tá mo ga tás for má ját és mér té két,
h) a tá mo ga tás ke ret össze gét,

i) a pá lyá zat be nyúj tá sá val kap cso la tos gya kor la ti út -
mu ta tót, a pá lyá zat tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it,  a
be nyúj tan dó do ku men tu mok, nyi lat ko za tok és for ma -
nyom tat vá nyok kö rét, pél dány szá mát, for má ját, az eset le -
ges pá lyá za ti díj mér té két és meg fi ze té sé nek mód ját,

j) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lyét és mód ját; ha a pá -
lyá za ti konst ruk ció ki író ja a pá lyá zók tól a pá lyá zat elekt -
ro ni kus for má ban tör té nõ be nyúj tá sát is meg kö ve te li, ak -
kor a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban meg kell ha tá roz ni az
adat tá ro lás le het sé ges for má tu ma it és az adat tö mö rí tés
mód ját is,

k) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló idõ tar tam
elsõ és utol só nap ját,

l) a sa ját for rás mér té két, a meg kö ve telt sa ját for rás for -
má ját és iga zo lá sá nak mód ját,

m) a bí rá la ti szem pont rend szert, a tá mo ga tás el nye ré sé -
nek fel té te le it,

n) tá jé koz ta tást ar ról, hogy a pá lyá za ti konst ruk ció ki -
író ja a tá mo ga tá si jog vi szony tör vény ben meg ha tá ro zott
ada ta it a hon lap ján köz zé te szi,

o) a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le it,
ide ért ve a tá mo ga tás nyúj tá sá nak fel té te le ként elõ írt biz to -
sí té kok kö rét,

p) tá jé koz ta tást a hely szí ni el len õr zés rend jé rõl,
q) a mo ni tor ing cél já ból igé nyelt adat szol gál ta tás mód -

ját, gya ko ri sá gát és tar tal mát,
r) a köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal mû köd te tett ügy fél -

szol gá lat el ér he tõ sé gi ada ta it (cím, te le fon, te le fax, e-ma il, 
ügy fél fo ga dá si idõ),

s) a hi ány pót lás ra vo nat ko zó in for má ci ó kat, kü lön
meg je löl ve a pá lyá zat azon ré szét, amely te kin te té ben
 hiánypótlásra nincs le he tõ ség,

t) a pro jekt meg kez dé sé nek ha tár ide jét, ha a pá lyá za ti
konst ruk ció ki író ja a 17.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak tól el té rõ en ren del ke zik.

(3) A pá lyá za ti do ku men tá ci ót a ke ret gaz da elõ ter jesz -
tése és a ke ze lõ egyet ér té se alap ján a mi nisz ter hagy ja
jóvá.

(4) A pá lyá za ti do ku men tá ció jó vá ha gyá sát megelõ -
zõen a ke ret gaz da egyez te ti a pá lyá za ti fel hí vást a Pénz -
ügy mi nisz té ri um Tá mo ga tá so kat Vizs gá ló Iro dá já val, va -
la mint az Ámr. 8/a. mel lék le tét is tar tal ma zó pá lyá za ti do -
ku men tá ci ót a Kincs tár ral.

A pályáztatás általános szabályai

13.  §

(1) Ha a pá lyá za ti do ku men tá ció más ként nem ren del -
ke zik, egy pá lyá zó egy adott pá lyá za ti konst ruk ci ó ban
több pá lyá za tot is be nyújt hat, de az adott pá lyá za ti konst -
ruk ci ó ban csak egy pá lyá za ta nyer het tá mo ga tást.

(2) Ha a pá lyá za ti do ku men tá ció más ként nem ren del -
ke zik, pá lyáz ni ki zá ró lag ön ál ló an le het. Ha a pá lyá za ti
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do ku men tá ció le he tõ vé te szi, hogy több pá lyá zó együt te -
sen – kon zor ci um ként – pá lyáz zon, a pá lyá zat ban meg kell 
je löl ni a kép vi se let re és a tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go -
sult kon zor ci u mi ta got, va la mint a pá lyá zók – a konzor -
cium tag jai – együtt mû kö dé sé nek fel té te le it a pá lyá zat te -
kin te té ben.

(3) Ha a pá lyá za ti do ku men tá ció a pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak fel té te le ként pá lyá za ti díj fi ze té si kö te le zett sé get ír elõ, 
a pá lyá za ti dí jat a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro -
zott mó don kell tel je sí te ni a Mi nisz té ri um Kincs tár ál tal
ve ze tett – pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban meg je lölt – szám lá -
já nak ja vá ra. A pá lyá za ti díj be fi ze té sét iga zo ló ok ira tot a
pá lyá zó nak a pá lyá zat ere de ti pél dá nyá hoz csa tol nia kell.
A pá lyá zat for rás hi ány  miatti el uta sí tá sa ese tén a pá lyá za ti
dí jat az el bí rá lás tól szá mí tott 60 na pon be lül a köz re mû kö -
dõ szer ve zet vissza utal ja a pá lyá zó nak.

(4) Ha a pá lyá zó egy olyan gaz da sá gi lag oszt ha tat lan -
nak mi nõ sü lõ fej lesz tés hez igé nyel tá mo ga tást, amely egy
na gyobb, össze tett fej lesz té si prog ram mû sza ki lag el kü lö -
nít he tõ ré sze, ak kor a pá lyá za tá ban meg kell je löl nie az
össze tett fej lesz té si prog ram azon ki sebb egy sé gét, amely -
nek meg valósításához a tá mo ga tást igény li.

(5) Ha a pá lyá zó a pro jek tet több sé gé ben ál la mi, ön kor -
mány za ti vagy eu ró pai uni ós for rás ból ka pott tá mo ga tás -
ból kí ván ja meg valósítani, és a köz be szer zé si el já rás le -
foly ta tá sá nak fel té te lei egyéb ként fenn áll nak, a be ru há zás
a tá mo ga tá si dön tés kéz hez vé te lé ig nem kezd he tõ meg, ki -
vé ve ha a pá lyá za ti do ku men tá ció le he tõ vé te szi, hogy a
pá lyá zó a köz be szer zé si el já rást a tá mo ga tá si dön tés kéz -
hez vé te lét meg elõ zõ en ön ként le foly tat has sa.

A pályázati konstrukció meghirdetése

14.  §

(1) A pá lyá za ti konst ruk ció meg hir de té se a jó vá ha gyott
pá lyá za ti do ku men tá ció köz zé té te lé vel tör té nik.

(2) A pá lyá za ti fel hí vást hi va ta los lap ban, a tel jes pá lyá -
za ti do ku men tá ci ót pe dig a Mi nisz té ri um hi va ta los hon -
lap ján kell köz zé ten ni.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet ügy fél szol gá la tot mû köd -
tet a pá lyá zók kér dé se i nek fo ga dá sá ra és megválaszolá -
sára.

(4) Ha a be ér ke zett és az el bí rá lás so rán tá mo ga tás ra ja -
va solt pá lyá za tok szá ma in do kol ja, a mi nisz ter a pá lyá za ti
do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si ke ret össze get 
meg vál toz tat hat ja.

(5) A pá lyá za tok be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ meg -
hosszab bí tá sá ról a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra nyit va álló ha -
tár idõ le jár tát meg elõ zõ en – a ke ret gaz da in do ko lás sal el -
lá tott elõ ter jesz tése alap ján – a mi nisz ter dönt. A pá lyá za -
tok be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ meg hosszab bí tá sát a

jó vá ha gyást köve tõen a Mi nisz té ri um hi va ta los hon lap ján
ha la dék ta la nul köz zé kell ten ni.

(6) Ha a be ér ke zett pá lyá za tok for rás igé nye in do kol ja, a 
ke ret gaz da kez de mé nyez he ti a ke ze lõ nél a – még be nem
nyúj tott – pá lyá za tok be fo ga dá sá nak le ál lí tá sát. A pá lyá -
za ti konst ruk ció le ál lí tá sá ról a ke ze lõ elõ ter jesz tése alap -
ján a mi nisz ter dönt. A pá lyá za ti konst ruk ció le ál lí tá sát
leg alább egy or szá gos ter jesz té sû na pi lap ban, a Mi nisz té -
ri um hi va ta los hon lap ján, va la mint hi va ta los lap ban is
köz zé kell ten ni. A pá lyá za ti konst ruk ció le ál lí tá sá nak leg -
ko ráb bi idõ pont ja a le ál lí tás ról ho zott dön tés köz zé té te lét
kö ve tõ nap.

A pályázat érkeztetése

15.  §

(1) A pá lyá za tot a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban meg je lölt 
cím zett hez a do ku men tá ci ó ban meg je lölt mó don, egy ere -
de ti és a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott szá mú má so la ti
pél dány ban kell be nyúj ta ni. A pá lyá za tok re giszt rá lá sá ról,
ik ta tá sá ról és ada ta i nak tá ro lá sá ról a köz re mû kö dõ szer ve -
zet gon dos ko dik. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak nap ja a pos tai
fel adó ve vény sze rin ti pos tá ra adás nap ja. Ha ez nem ál la -
pít ha tó meg egy ér tel mû en, ak kor a be nyúj tás nap ja a pá -
lyá za ti do ku men tá ci ó ban meg je lölt cím zett ál ta li kéz hez
vé tel nap ját meg elõ zõ har ma dik mun ka nap, mely vé le lem -
mel szem ben a pá lyá zó nak le he tõ sé ge van az el len bi zo nyí -
tás ra.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet a be ér ke zett pá lyá za tot
ik ta tó szám mal lát ja el, és meg kez di a pá lyá za ti élet pá lya
lap ve ze té sét. A pá lyá za ti élet pá lya la pon a köz re mû kö dõ
szer ve zet rög zí ti a pá lyá zat tal kap cso la to san el vég zett va -
la mennyi te vé keny sé get.

(3) Ha a pá lyá zó a pá lyá za tá ban több elõ irány zat együt -
tes tá mo ga tá sát igény li, és a pá lyá za tot az Ámr. 79.  §
(6) be kez dé se alap ján a Mi nisz té ri um hoz nyúj tot ta be, ak -
kor a köz re mû kö dõ szer ve zet kö te les a pá lyá za tot az ab ban 
meg je lölt tá mo ga tá si for rá sok ke ze lõi ré szé re ha la dék ta la -
nul meg kül de ni.

A pályázat formai vizsgálata, hiánypótlás elrendelése

16.  §

(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet a pá lyá zat for mai vizs gá -
la ta so rán a pá lyá zat ér kez te té sé tõl szá mí tott 15 na pon be -
lül meg vizs gál ja, hogy a pá lyá zat meg fe lel-e a pá lyá za ti
do ku men tá ci ó ban elõ írt for mai és jo go sult sá gi kö ve tel mé -
nyek nek, így kü lö nö sen, hogy

a) a pá lyá zó a pá lyá za tát ha tár idõ ben nyúj tot ta-e be,
b) a pá lyá zat meg fe le lõ pél dány szám ban ke rült-e be -

nyúj tás ra,
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c) a pá lyá zat elekt ro ni kus for má ban tör té nõ kö te le zõ
be nyúj tá sa ese tén a ki töl tött elekt ro ni kus pá lyá za ti for ma -
nyom tat vány ren del ke zés re áll-e,

d) a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban sze rep lõ for ma nyom -
tat vá nyok, adat la pok meg fe le lõ for má tum ban ke rül tek-e
be nyúj tás ra,

e) a pá lyá zó az adott pá lyá za ti konst ruk ci ó ban ren del -
ke zik-e pá lyá za ti jo go sult ság gal,

f) a pá lyá zat ban meg je lölt te vé keny ség gel szem ben
nem áll-e fenn a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro -
zott ki zá ró ok,

g) a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban sze rep lõ for ma nyom -
tat vány, adat lap va la mennyi pont ja ki töl tés re ke rült-e, il -
let ve a pá lyá zó a ki töl tés mel lõ zé sé nek in do ka it a ki nem
töl tött pon tok nál fel tün tet te-e,

h) a pá lyá zó hoz zá já ru lá sát ad ta-e a pá lyá zat be nyúj tá -
sát kö ve tõ el len õr zés hez,

i) a pá lyá zó a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban sze rep lõ for -
ma nyom tat vá nyo kat a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban fog lal -
tak sze rint el lát ta-e (cég sze rû) alá írá sá val és

j) a pá lyá zó a pá lyá za tá hoz csa tol ta-e a szük sé ges és
 hiánypótlás ke re té ben nem pó tol ha tó, a pá lyá za ti do ku -
men tá ci ó ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek min den -
ben meg fe le lõ mel lék le te ket, va la mint kü lön jog sza bály
ál tal a pá lyá zat be fo ga dá sa fel té te le ként meg ha tá ro zott
nyi lat ko za to kat.

(2) Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet a pá lyá zat for mai vizs -
gá la ta so rán meg ál la pít ja, hogy a pá lyá za ti do ku men tá ci ó -
ban elõ írt for mai és jo go sult sá gi kö ve tel mé nyek va la me -
lyi ke nem tel je sül, ak kor a pá lyá za tot az el bí rá lás ból ki zár -
ja, és er rõl a pá lyá zót a for mai vizs gá la tot kö ve tõ 2 mun ka -
na pon be lül – a ki zá rás in do ká nak meg je lö lé sé vel – pos tai
úton írás ban ér te sí ti.

(3) A pó tol ha tó mel lék let vagy a tar tal mi el bí rá lás hoz
fel tét le nül szük sé ges szak mai in for má ció hi á nya ese tén a
for mai vizs gá la tot kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül a köz re mû -
kö dõ szer ve zet a pá lyá zót meg fe le lõ ha tár idõ biz to sí tá sá -
val – tér ti ve vé nyes aján lott le vél ben – egy al ka lom mal
 hiánypótlásra hív ja fel. A hi ány pót lá si fel hí vás ban a pá -
lyá zót fi gyel mez tet ni kell, hogy a hi ány pót lás hi á nyos sá ga 
vagy a hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ el mu lasz tá sa a
pá lyá zat el bí rá lás ból  való ki zá rá sát ered mé nye zi. A ha tár -
idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lás nak  nincs he lye.

(4) A hi ány pót lást ha tár idõ ben be nyúj tott nak kell te kin -
te ni, ha azt a hi ány pót lás ra ren del ke zés re álló ha tár idõ
utol só nap ján pos tá ra ad ták. Ha a ha tár idõ utol só nap ja
mun ka szü ne ti nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ mun ka -
na pon pos tá ra adott kül de ményt ha tár idõ ben be nyúj tott -
nak kell te kin te ni.

(5) Ha a pá lyá zó a hi ány pót lást nem ha tár idõ ben nyúj -
tot ta be vagy a pá lyá zat a hi ány pót lást köve tõen sem tel jes, 
ak kor a köz re mû kö dõ szer ve zet a pá lyá za tot az el bí rá lás -
ból ki zár ja. A köz re mû kö dõ szer ve zet a pá lyá zót a ki zá rás -
ról a hi ány pót lá si ha tár idõ le jár tát, il let ve a hi ány pót lás be -

ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül – a ki zá rás in do ká nak
meg je lö lé sé vel – pos tai úton írás ban ér te sí ti.

A pályázatok befogadása

17.  § 

(1) Ha a pá lyá zat for mai vizs gá la ta so rán a pá lyá zat el -
bí rá lás ból  való ki zá rá sá ra a 16.  § (2) vagy (5) be kez dé se
alap ján nem ke rül sor, a köz re mû kö dõ szer ve zet a pá lyá zat 
be ér ke zé sét – hi ány pót lás ese tén a hi ány ta lan pá lyá zat
kéz hez vé te lét – kö ve tõ 15 na pon be lül pos tai úton írás ban
ér te sí ti a pá lyá zót a pá lyá zat be fo ga dá sá ról.

(2) A be fo ga dás ról  szóló ér te sí tõ nek tar tal maz nia kell a
pá lyá zat be fo ga dá sá nak nap ját. A pá lyá zó a pá lyá zat be fo -
ga dá sá nak nap ja ként meg je lölt idõ pon tot köve tõen vá lik
jo go sult tá a pro jekt meg valósításának meg kez dé sé re.

(3) Ha a pá lyá za ti do ku men tá ció más ként nem ren del -
ke zik, a pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja a kö vet ke zõ:

a) épí té si te vé keny sé get tar tal ma zó pro jekt ese tén az
épí té si nap ló ba tör tént elsõ be jegy zés idõ pont ja (épí té si
nap ló val iga zol va), il let ve az olyan épí té si jel le gû mun kák
ese té ben, ahol épí té si nap ló ve ze té se nem kö te le zõ, ott a
ki vi te le zõi szer zõ dés alap ján a ki vi te le zõ nyi lat ko za tá ban
a mun ká la tok meg kez dé sé re vo nat ko zó an meg je lölt nap;

b) gép, be ren de zés, anyag, ter mék be szer zé sét tar tal -
ma zó pro jekt ese tén ha a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en
meg ren de lés re ke rül sor, ak kor az elsõ be szer zett gép, be -
ren de zés, anyag, ter mék meg ren de lé sé nek nap ja, elõ ze tes
meg ren de lés hi á nyá ban pe dig

ba) a gép, be ren de zés, anyag, ter mék be szer zé sé re kö -
tött elsõ szer zõ dés meg kö té sé nek nap ja,

bb) az elsõ be szer zett gép, be ren de zés, anyag, ter mék
szál lí tá sát iga zo ló ok má nyon fel tün te tett és az át ve võ ál tal
alá írás sal iga zolt át vé te li nap, vagy

bc) a be szer zett gép, be ren de zés, anyag, ter mék ér té ke -
sí té sé rõl ki ál lí tott elsõ szám la ki ál lí tá sá nak nap ja
kö zül a leg ko ráb bi idõ pont;

c) egyéb te vé keny ség hez kap cso ló dó pro jekt ese tén ha
a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en meg ren de lés re ke rül sor,
ak kor a szol gál ta tás meg ren de lésének nap ja, elõ ze tes meg -
ren de lés hi á nyá ban pedig

ca) a szol gál ta tás nyúj tá sá ra kö tött elsõ szer zõ dés meg -
kö té sé nek nap ja,

cb) a szol gál ta tás nyúj tás meg kez dé sé nek a szer zõ dés -
ben rög zí tett nap ja, vagy

cc) a szol gál ta tás nyúj tá sá ról ki ál lí tott elsõ szám la ki ál -
lí tá sá nak nap ja
kö zül a leg ko ráb bi idõ pont;

d) ha a pro jekt több cél te rü let re is ki ter jed, az egyes cél -
te rü le tek nek meg fe le lõ te vé keny sé gek kez dé si idõ pont jai
kö zül a leg ko ráb bi idõ pont.

(4) A pá lyá zat be fo ga dá sát köve tõen a köz re mû kö dõ
szer ve zet a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó -
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sá gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény (a továb biak -
ban: T) 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kö te les el -
jár ni.

(5) A pá lyá zat be fo ga dá sá ról a köz re mû kö dõ szer ve zet
az Ámr. 8/b. mel lék let I. ré sze sze rin ti ada to kat elektro -
nikus for má ban kö te les a pá lyá zat be fo ga dá sát kö ve tõ
3 mun ka na pon be lül meg kül de ni a Kincs tár ré szé re, ahon -
nan az ada tok meg kül dé sét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül
kap vissza jel zést a pá lyá zók Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni -
tor ing Rend szer ben re giszt rált ada ta i ról. Ha a Kincs tár
10 mun ka na pon be lül nem küld vissza jel zést, ak kor azt
úgy kell te kin te ni, hogy a pá lyá zat tal kap cso la to san ki fo -
gás nem me rült fel. A Kincs tár ren del ke zé sé re álló
10 mun ka nap alatt a tá mo ga tá si dön tés meg ho za ta lá ra nem 
ke rül het sor.

A pályázatok értékelése

18.  §

(1) A pá lyá za tok ér té ke lé sét a köz re mû kö dõ szer ve zet a
pá lyá za tok be fo ga dá sa üte mé nek meg fele lõen fo lya ma to -
san vég zi.

(2) A pá lyá za tok ér té ke lé sé rõl – pá lyá za ton ként – bí rá -
la ti la pot kell ve zet ni, amely adat lap ból és ér té ke lõ rész bõl
áll.

(3) A bí rá la ti lap adat lap ja leg alább a kö vet ke zõ ket tar -
tal maz za:

a) a pá lyá zat azo no sí tó szá mát, a pá lyá zó ne vét és ér te -
sí té si cí mét,

b) a pá lyá zat ér té ke lé sét vég zõ sze mély ne vét, be osz tá -
sát és alá írá sát,

c) a pro jekt rö vid le írá sát, meg valósításának he lyét,
idõ tar ta mát,

d) az igé nyelt tá mo ga tás for má ját és össze gét, a tá mo -
ga tás nak a pro jekt össz költ sé gé re ve tí tett ará nyát,

e) a pro jekt költ ség- és for rás össze té te lét,
f) a pá lyá zat be fo ga dá sá nak nap ját és
g) a pá lyá zó rö vid be mu ta tá sát – ter mé sze tes sze mé lye -

ket és te le pü lé si ön kor mány za to kat ki vé ve.

(4) A bí rá la ti lap tar tal mát a Mi nisz té ri um vagy a pá lyá -
za ti bí rá ló bi zott ság az adott pá lyá za ti konst ruk ció sa já tos -
sá ga i ra fi gye lem mel ki egé szít he ti.

(5) A pá lyá za to kat a bí rá la ti lap ér té ke lõ ré szé nek ki töl -
té se út ján – a Mi nisz té ri um ál tal jó vá ha gyott pon to zá sos
ér té ke lõ rend szer alap ján – a köz re mû kö dõ szer ve zet ér té -
ke li.

(6) Az ér té ke lés so rán a köz re mû kö dõ szer ve zet vagy
meg bí zott ja ja vas la tot tesz az egyes ér té ke lé si szem pon -
tok hoz tar to zó pont szá mok ra, va la mint mi nõ sí ti a pá lyá zó
üz le ti ter vét, gaz da sá gos sá gi és meg té rü lé si szá mí tá sa it,
to váb bá a ren del ke zés re álló do ku men tu mok alap ján a
pro jekt tük ré ben meg ha tá roz za a pá lyá zó ra a vo nat ko zó

kockázatokat, va la mint a meg valósítás koc ká za ta it. Az ér -
té ke lés alap ján a köz re mû kö dõ szer ve zet elõ ter jesz tést ké -
szít a dön té si ja vas lat ki ala kí tá sá ért fe le lõs pá lyá za ti bí rá ló 
bi zott ság ré szé re.

(7) Ha az ér té ke lés so rán elõ ze tes hely szí ni el len õr zés
le foly ta tá sá ra ke rül sor, a (6) be kez dés sze rin ti elõ ter jesz -
téshez a hely szí ni el len õr zés jegy zõ köny vé nek má so la tát,
a hely szí ni el len õr zés so rán ké szült fény ké pe ket, va la mint
az el len õr zé si la pot is mel lé kel ni kell.

(8) Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet a pá lyá zat szak mai,
mû sza ki és pénz ügyi tar tal má nak vizs gá la ta so rán meg ál -
la pít ja, hogy a pá lyá zat egyes ele mei nem fe lel nek meg a
pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban fog lal tak nak, és erre fi gye -
lem mel a tá mo ga tás ve tí té si alap já ul meg ál la pít ha tó költ -
sé gek sze rint meg ítél he tõ tá mo ga tás össze ge az igé nyelt
tá mo ga tá si összeg hez ké pest vál to zik, ak kor a köz re mû kö -
dõ szer ve zet in do ko lás sal alá tá masz tott ja vas la tot te het a
pá lyá zat csök ken tett össze gû tá mo ga tá sá ra.

(9) Ha a pá lyá za ti do ku men tá ció nem zár ja ki, és a pá -
lyá zat ban sze rep lõ in for má ci ók a pá lyá zat szak mai, mû -
sza ki és pénz ügyi tar tal má nak ér de mi el bí rá lá sá hoz szük -
sé ges rész le tes ség gel nem áll nak ren del ke zés re, a köz re -
mû kö dõ szer ve zet a pá lyá zót egy al ka lom mal a pá lyá za ta
tar tal mi ki egé szí té sé re hív hat ja fel. A pá lyá zó fi gyel mét
fel kell hív ni arra, hogy ha a tar tal mi ki egé szí tés ke re té ben
kért ada to kat nem ha tár idõ ben vagy nem a köz re mû kö dõ
szer ve zet fel hí vá sá nak meg fele lõen kül di meg, ak kor a pá -
lyá za ta a ren del ke zés re álló do ku men tu mok alap ján ke rül
ér té ke lés re, il let ve el bí rá lás ra. A pá lyá zat tar tal mi ki egé -
szí té sé re egye bek ben a hi ány pót lás ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek az irány adók.

A döntési javaslat elõkészítése

19.  §

(1) A dön té si ja vas la tot pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság ala kít -
ja ki és ter jesz ti a köz re mû kö dõ szer ve zet út ján a kö te le -
zett ség vál la lás ra jo go sult sze mély (a továb biak ban: tá mo -
ga tó) elé. A pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság leg alább 3, leg fel -
jebb 9 sza va za ti jog gal ren del ke zõ tag ból, va la mint ta -
nács ko zá si jog gal ren del ke zõ ta gok ból áll. A pá lyá za ti bí -
rá ló bi zott ság össze té te lé rõl – jog sza bály el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban – a ke ret gaz da ja vas la ta alap ján a mi nisz ter 
dönt. A bi zott ság egy, sza va za ti jog gal ren del ke zõ tag ját a
pénz ügy mi nisz ter je lö li ki.

(2) A pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság tag jai e mi nõ sé gük ben
nem uta sít ha tók. A pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság tag ja it e te vé -
keny sé gük el lá tá sá ért kü lön dí ja zás nem il le ti meg.

(3) A pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta it a
köz re mû kö dõ szer ve zet lát ja el. A pá lyá za ti bí rá ló bi zott -
ság a mun ká ját ügy rend alap ján vég zi. A pá lyá za ti bí rá ló
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bi zott ság a ke ret gaz da ál tal meg ha tá ro zott szem pon tok
figye lembe véte lével az ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet a pá lyá za ti bí rá ló bi zott -
ság ülé sét meg elõ zõ 5 mun ka nap pal a pá lyá za ti bí rá ló bi -
zott ság ügy rend jé ben meg ha tá ro zott for má ban a ta gok
ren del ke zé sé re bo csát ja az ülés na pi rend jén sze rep lõ pá -
lyá za tok bí rá la ti lap ja it. A köz re mû kö dõ szer ve zet a pá -
lyá za ti bí rá ló bi zott ság ülé sén biz to sít ja, hogy a pá lyá za ti
el já rás so rán irány adó jog sza bá lyok és egyéb sza bá lyok,
így kü lö nö sen a pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság ügy rend je, va la -
mint az ülés na pi rend jén sze rep lõ pá lyá za tok és e pá lyá za -
tok kal kap cso lat ban ren del ke zés re álló va la mennyi do ku -
men tum – ide ért ve pél dá ul a hi ány pót lást és a tar tal mi ki -
egé szí tést –, a pá lyá za ti do ku men tá ció, va la mint a Kincs -
tár ál tal az érin tett pá lyá zók kal kap cso lat ban szol gál ta tott
ada tok be te kin tés cél já ból a pá lyá za ti bí rá ló bi zott sá gi ta -
gok ren del ke zé sé re áll ja nak.

(5) A pá lyá zat ér té ke lé sé bõl és a dön té si ja vas lat elõ ké -
szí té sé bõl ki van zár va

a) a pá lyá zó;
b) az a sze mély, aki a pá lyá zó val tag sá gi, tu laj do no si,

fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban áll, vagy a pá lyá -
zó fel ügye le té vel, irá nyí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat
lát el;

c) az a) vagy a b) pont alá esõ sze mély nek a Ptk.  685.  §
b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja.

(6) A pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság tag ja i nak ti tok tar tá si és
össze fér he tet len sé gi nyi lat ko za tot kell ten ni ük. A pá lyá za -
ti bí rá ló bi zott ság tag ja a pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság ülé sén
kö te les ha la dék ta la nul be je len te ni, ha va la mely pá lyá zat
vo nat ko zá sá ban vele szem ben össze fér he tet len ség áll
fenn.

(7) A pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság a tá mo ga tás igé nyelt
össze gé hez ké pest csök ken tett össze gû tá mo ga tás ra is ja -
vas la tot te het. A ja vas la tot a pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság kö -
te les írás ban meg in do kol ni. A tá mo ga tás igé nyelt össze gé -
hez ké pest csök ken tett össze gû tá mo ga tás ra vo nat ko zó ja -
vas la tot meg fo gal ma zó dön tés a pro jekt tar tal má nak mó -
do sí tá sa, szû kí té se mel lett ki zá ró lag ab ban az eset ben hoz -
ha tó, ha a pro jekt egyes ré szei egy ér tel mû en el kü lö nít he -
tõk. Eb ben az eset ben a pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság dön té si
ja vas la tá nak tar tal maz nia kell, hogy a pro jekt mely ré szét
ja va sol ja tá mo ga tás ra.

(8) A pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság ülé sén el hang zot ta kat a
köz re mû kö dõ szer ve zet hang fel vé tel út ján rög zí ti, és an -
nak alap ján az ülést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül em lé kez -
te tõt kö te les ké szí te ni. A pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság ülé sé -
rõl ké szült em lé kez te tõ nek tar tal maz nia kell:

a) a pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság ülé sé nek he lyét és idõ -
pont ját;

b) a ha tá ro zat ké pes ség és a je len le võ sze mélyek meg ál -
la pí tá sá hoz szük sé ges ada to kat;

c) a na pi ren den sze rep lõ és a pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság
ál tal meg tár gyalt pá lyá za tok ada ta it, így a pá lyá zat azo no -

sí tó je lét, a pá lyá zó és a pro jekt meg ne ve zé sét, az igé nyelt
tá mo ga tás össze gét;

d) a pon to zá sos ér té ke lés so rán meg ál la pí tott össz pont -
szá mot;

e) pá lyá za ton ként a pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság ha tá ro za -
tát (a dön té si ja vas la tot), azon be lül a tá mo ga tás ja va solt
össze gét, a tá mo ga tá si igény el uta sí tá sá ra vagy a tá mo ga -
tás igé nyelt össze gé hez ké pest csök ken tett tá mo ga tá si
összeg re vo nat ko zó dön té si ja vas lat ese tén az el uta sí tás, il -
let ve a csök ken tés in do kát, va la mint – ha az ren del ke zés re
áll – az egyes pá lyá za ti bí rá ló bi zott sá gi ta gok dön té si ja -
vas lat hoz fû zött kü lön vé le mé nyét;

f) pá lyá za ti bí rá ló bi zott sá gi tag össze fér he tet len sé ge
ese tén az érin tett pá lyá zat mel lett az össze fér he tet len ség re
vo nat ko zó ada to kat;

g) az em lé kez te tõ kel tét és az em lé kez te tõt ké szí tõ sze -
mély, a pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság el nö ke, a tit kár sá gi fel -
ada to kat el lá tó köz re mû kö dõ szer ve zet kép vi se lõ je, il let ve 
az em lé kez te tõt hi te le sí tõ, az ülé sen je len lé võ egy bi zott -
sá gi tag alá írá sát és

h) az ülé sen részt ve võ pá lyá za ti bí rá ló bi zott sá gi ta gok 
és egyéb részt ve võk ál tal alá írt je len lé ti ívet.

(9) A pá lyá zó az em lé kez te tõ nek ki zá ró lag a sa ját pá lyá -
za tá ra vo nat ko zó ré szé be te kint het be.

(10) A pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság ülé sé rõl ké szült hang -
fel vé telt a köz re mû kö dõ szer ve zet kö te les a pá lyá za ti bí -
ráló bi zott sá gi ülést kö ve tõ fél évig meg õriz ni. A hang fel -
vé tel ülé sen részt nem vevõ, ille tõ leg nem kép vi selt szer -
ve zet ne vé ben fel lé põ sze mély ál ta li meg is me ré sé nek en -
ge dé lye zé sé re a ke ret gaz da, aka dá lyoz ta tá sa ese tén az
érin tett pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság el nö ke jo go sult.

(11) A köz re mû kö dõ szer ve zet az em lé kez te tõ el ké szí -
té sé vel egy ide jû leg az el bí rált pá lyá za tok azo no sí tó je lét, a 
pá lyá zók és a pro jek tek meg ne ve zé sét, va la mint az egyes
dön té si ja vas la to kat, azon be lül a tá mo ga tás ja va solt
össze gét tar tal ma zó lis tát ál lít össze két ere de ti pél dány -
ban, va la mint elõ ké szí ti a dön tés rõl  szóló, pá lyá zók nak
cím zett le ve lek ter ve ze te it.

(12) A köz re mû kö dõ szer ve zet a hi te le sí tett em lé kez te -
tõt, a dön té si lis tát és a le vél ter ve ze te ket a pá lyá za ti bí rá ló
bi zott ság ülé sét kö ve tõ 15 na pon be lül a tá mo ga tó elé ter -
jesz ti.

Döntés

20.  §

(1) A tá mo ga tás tár gyá ban a pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság
dön té si ja vas la tá nak is me re té ben – an nak a köz re mû kö dõ
szer ve zet ál ta li elõ ter jesz tésétõl szá mí tott 5 mun ka na pon
be lül – a tá mo ga tó dönt.

(2) Ha a pá lyá za ti do ku men tá ció más ként nem ren del -
ke zik, a tá mo ga tás ról  szóló dön tést a pá lyá za tok be nyúj tá -
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si ha tár ide jét – fo lya ma to san be nyújt ha tó pá lyá za ti konst -
ruk ció ese tén a pá lyá zat be ér ke zé sét – kö ve tõ 90 na pon be -
lül meg kell hoz ni. A pá lyá zat tal kap cso la tos eset le ges
 hiánypótlás, tar tal mi ki egé szí tés ha tár ide jét úgy kell meg -
ha tá roz ni, a pá lyá za ti bí rá la ti bi zott ság ülé sé vel kap cso la -
tos fel ada to kat pe dig úgy kell szer vez ni és el lát ni, hogy a
pá lyá za tok bí rá la tá val kap cso la tos va la mennyi fel adat tel -
je sít he tõ le gyen az elõ zõ ek ben meg ha tá ro zott ha tár idõn
be lül.

(3) A dön tés rõl  szóló ér te sí tõ le ve let a köz re mû kö dõ
szer ve zet ké szí ti el, és a dön tés kéz hez vé te lét kö ve tõ
15 na pon be lül meg kül di a pá lyá zó nak. A tá mo ga tó dön té -
sek rõl az ér te sí tõ le ve lek a dön tés ho zó ne vé ben és alá írá -
sá val ke rül nek meg kül dés re a pá lyá zó ré szé re. Az el uta sí tó 
dön té sek rõl az ér te sí tõ le ve let a köz re mû kö dõ szer ve zet a
sa ját ne vé ben és alá írá sá val kül di meg a pá lyá zó ré szé re,
az el uta sí tás in dok lá sá val.

(4) Ha a tá mo ga tó a tá mo ga tás igé nyelt össze gé hez ké -
pest csök ken tett össze gû tá mo ga tás ról dönt, azt a pá lyá zó
a tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá val fo gad ja el.

(5) A pá lyá zó a pá lyá zat el uta sí tá sa, csök ken tett össze -
gû tá mo ga tás ról  szóló dön tés ese tén a dön tés rõl  szóló ér te -
sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a dön tés fe -
lül vizs gá la tát kér he ti. A pá lyá zó fe lül vizs gá la ti ké rel mét a
köz re mû kö dõ szer ve zet a be ér ke zé sét kö ve tõ 5 mun ka na -
pon be lül dön té si ja vas la tá val együtt elõ ter jesz ti a támo -
gató ré szé re, aki dön té sé rõl az elõ ter jesz téstõl szá mí tott
15 na pon be lül ér te sí ti a köz re mû kö dõ szer ve ze tet. A fe -
lül vizs gá la ti dön tés rõl a köz re mû kö dõ szer ve zet a dön tés
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül ér te sí ti a pá lyá zót.

(6) A tá mo ga tás ról  szóló dön tés meg ho za ta lát köve tõen
a köz re mû kö dõ szer ve zet a T 5.  § (2) és (6) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint kö te les el jár ni.

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSE 
ÉS MÓDOSÍTÁSA

A támogatási szerzõdések megkötése

21.  §

(1) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa
szer zõ dés alap ján tör té nik. A tá mo ga tá si szer zõ dést a Mi -
nisz té ri um ne vé ben a köz re mû kö dõ szer ve zet köti meg.
Egye di tá mo ga tás ese tén a szer zõ dést a tá mo ga tó köti meg.

(2) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tá si szer zõ dés hez a
pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban, az üz let sza bály zat ban és a
ter mék le írás ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat mel lék -
let ként csa tol ni kell.

(3) A 13.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a
tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le a köz be szer -
zé si el já rás do ku men tu ma i nak csa to lá sa.

(4) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tó dön tés rõl  szóló
ér te sí tés 20.  § (3) be kez dé se sze rin ti meg kül dé sét kö ve tõ
30 na pon be lül a köz re mû kö dõ szer ve zet a tá mo ga tást el -
nyert pá lyá zó nak meg kül di a tá mo ga tá si szer zõ dés ter ve -
ze tét, a hoz zá tar to zó do ku men tá ci ót és a szer zõ dés kö tés
fel té te le it tar tal ma zó ér te sí tést. A tá mo ga tá si szer zõ dés
ked vez mé nye zett ál ta li alá írá sá ra meg fe le lõ ha tár idõt kell
meg ál la pí ta ni, amely ha tár idõ a tá mo gat ási szer zõ dés-ter -
ve zet kéz hez vé te lé tõl szá mí tott leg fel jebb 30 nap le het. Az 
ér te sí tés ben meg ál la pí tott ha tár idõ ig a tá mo ga tá si dön tés -
re az aján la ti kö tött ség sza bá lyai az irány adók.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés nek tar tal maz nia kell 
a tá mo ga tá si szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ do ku men tu mok 
fel so ro lá sát, amely do ku men tu mo kat a ked vez mé nye zett -
nek a ré szé rõl alá írt tá mo ga tá si szer zõ dés sel együtt kell
meg kül de nie a köz re mû kö dõ szer ve zet ré szé re.

(6) A (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés ben a ked vez mé nye -
zett fi gyel mét kü lön is fel kell hív ni arra, hogy ha a tá mo -
ga tá si szer zõ dés alá írá sá ra az ér te sí tés ben meg ál la pí tott
ha tár idõ utol só nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül a ked -
vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból nem ke rül sor, a tá mo ga -
tá si dön tés ér vé nyét vesz ti. Eb ben az eset ben a köz re mû -
kö dõ szer ve zet kö te les a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 mun -
ka na pon be lül e tény rõl a pá lyá zót ér te sí te ni, az ér te sí tés
meg tör tén tét a ren del ke zés re álló in for ma ti kai rend szer -
ben rög zí te ni, és er rõl a ke ret gaz dát tá jé koz tat ni. A ked -
vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok nak te kin ten dõ az
olyan kö rül mény, amely raj ta kí vü li ok ból áll elõ. A ked -
vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok kü lö nö sen va la mely
ha tó ság vagy in téz mény tá mo ga tá si szer zõ dés lét re jöt te
kö ré ben re le váns ké se del mes in téz ke dé se. Az ilyen kö rül -
mény fenn ál lá sát a ked vez mé nye zett nek hi telt ér dem lõ en
iga zol nia kell.

(7) A ked vez mé nye zett a (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les be je len -
te ni a köz re mû kö dõ szer ve zet ré szé re, ha a tá mo ga tá si
szer zõ dés ter ve zet ben meg ha tá ro zott ada ta i ban vál to zás
tör tént. Eb ben az eset ben a köz re mû kö dõ szer ve zet a ked -
vez mé nye zett be je len té se tar tal má nak meg fele lõen mó do -
sí tott, a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat
is mé tel ten meg kül di a ked vez mé nye zett ré szé re a (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott mó don.

(8) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén – ha a pá lyá za ti do ku men tá -
ció, az üz let sza bály zat vagy a ter mék le írás el té rõ en nem
ren del ke zik – a pro jekt meg valósítását leg ké sõbb a tá mo -
ga tá si szer zõ dés lét re jöt tét kö ve tõ 180 na pon be lül meg
kell kez de ni.
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(9) Ha a pá lyá zó a pro jekt meg valósítását a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té se elõtt meg kez di, a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben rög zí te ni kell a pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ját.

(10) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re -
té ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén ha a ked vez mé nye zett a
pro jekt meg valósítását a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se
elõtt még nem kezd te meg, ak kor a pro jekt meg kez dé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a ked vez mé nye zett kö te les a köz -
re mû kö dõ szer ve zet szá má ra be je len te ni a pro jekt meg -
kez dé sé nek idõ pont ját a tá mo ga tá si szer zõ dés mel lék le tét
ké pe zõ be je len té si ûr la pon.

(11) Ha a ked vez mé nye zett a (10) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott be je len té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get a tá -
mo ga tá si szer zõ dés lét re jöt té tõl szá mí tott 210 na pon be lül, 
ak kor a köz re mû kö dõ szer ve zet a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
15 na pon be lül, 15 na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel írás ban fel -
szó lít ja a ked vez mé nye zet tet a meg kez dés idõ pont já nak
be je len té sé re.

(12) Ha a ked vez mé nye zett a pro jekt meg valósítását a
(8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem kezd -
te meg, vagy a köz re mû kö dõ szer ve zet (11) be kez dés sze -
rin ti fel szó lí tá sá ra ha tár idõ ben nem nyi lat ko zik, ak kor a
köz re mû kö dõ szer ve zet vagy a Mi nisz té ri um a
48–51.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint a tá mo ga tá si szer zõ -
dés tõl el áll hat.

A támogatási szerzõdés módosítása

22.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sát írás ban kell
kez de mé nyez ni. A ked vez mé nye zett nek a tá mo ga tá si
szer zõ dés mó do sí tá sá ra irá nyu ló ké rel mét pá lyá za ti úton,
va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té ben nyúj tott tá mo ga -
tás ese tén a köz re mû kö dõ szer ve zet hez, egye di tá mo ga tás
ese tén a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je löl tek sze rint kell
be nyúj ta nia. Ha a mó do sí tás a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát érin -
ti, a mó do sí tás hatályba lépéséig a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát
fel kell füg gesz te ni.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa tár gyá ban egye -
di tá mo ga tás ese tén a Mi nisz té ri um, pá lyá za ti úton, va la -
mint tá mo ga tá si prog ram ke re té ben nyúj tott tá mo ga tás
ese tén – a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a köz re -
mû kö dõ szer ve zet dönt az zal, hogy a Mi nisz té ri um bár -
mely ügy ben a szer zõ dés mó do sí tás jo gát ma gá nak fenn -
tart hat ja.

(3) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén a tá mo gat ási szer zõ dés-mó -
do sí tás tár gyá ban a Mi nisz té ri um dönt, ha

a) a köz re mû kö dõ szer ve zet dön té sét a ked vez mé nye -
zett vi tat ja, vagy

b) azt a köz re mû kö dõ szer ve zet ki fe je zet ten kéri.

(4) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén ha a tá mo ga tá si szer zõ dés
mó do sí tá sa tár gyá ban a köz re mû kö dõ szer ve zet dönt, ak -
kor a köz re mû kö dõ szer ve zet a ké re lem – hi ány pót lás ese -
té ben a hi ány pót lás ke re té ben be kért in for má ci ók – kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül ha tá roz, és dön té sé -
rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a ked vez mé nye zet tet, va la mint
szük ség ese tén egy ide jû leg ré szé re meg kül di a szer zõ dés -
mó do sí tás ter ve ze tét.

(5) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén, ha a tá mo ga tá si szer zõ dés
mó do sí tá sa tár gyá ban a Mi nisz té ri um dönt, ak kor a köz re -
mû kö dõ szer ve zet az üggyel kap cso la tos va la mennyi ira -
tot in do ko lás sal és dön té si ja vas lat tal együtt a ked vez mé -
nye zett ké rel mé nek – hi ány pót lás ese té ben a hi ány pót lás
ke re té ben be kért in for má ci ók – kéz hez vé tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül kö te les meg kül de ni a Mi nisz té ri um nak. A
Mi nisz té ri um a mó do sí tá si ké re lem és a vo nat ko zó do ku -
men tá ció kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül dön té -
sé rõl ér te sí ti a köz re mû kö dõ szer ve ze tet. A köz re mû kö dõ
szer ve zet a dön tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül ér -
te sí ti a ked vez mé nye zet tet, va la mint szük ség ese tén egy -
ide jû leg meg kül di a szer zõ dés mó do sí tás ter ve ze tét.

(6) Ha pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke -
re té ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén for mai vagy tar tal mi
okok ból szük sé ges a mó do sí tá si ké re lem hi ány pót lá sa, ak -
kor a köz re mû kö dõ szer ve zet a ké re lem kéz hez vé tel tõl
szá mí tott 30 na pon be lül, meg fe le lõ ha tár idõ ki tû zé sé vel
hi ány pót lás ra szó lít ja fel a ked vez mé nye zet tet.

(7) Nincs he lye a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak,
ha a mó do sí tás jog sza bály ba, il let ve – pá lyá za ti úton, va la -
mint tá mo ga tá si prog ram ke re té ben nyúj tott tá mo ga tás
ese tén – a pá lyá za ti do ku men tá ció, az üz let sza bály zat
vagy a ter mék le írás va la mely ren del ke zé sé be üt kö zik, to -
váb bá a pá lyá zat tá mo ga tá sá nak alap já ul szol gá ló ér té ke -
lés so rán pá lyá za tok össze ha son lí tá sá ra és rang so ro lá sá ra
ke rült sor, és a mó do sí tás kö vet kez té ben e sor rend meg vál -
toz na, va la mint  a sor rend meg vál to zá sa a pá lyá zat el uta sí -
tá sát ered mé nyez né. Nincs he lye to váb bá a tá mo ga tá si
szer zõ dés mó do sí tá sá nak a tá mo ga tás tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott össze gé nek nö ve lé se te kin te té ben.

BIZTOSÍTÉKOK

Biztosítékokra vonatkozó általános szabályok

23.  §

(1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le, hogy a ked vez -
mé nye zett a 24.  §-ban meg ha tá ro zott tí pu sú és a 25.  §-ban
meg ha tá ro zott mér té kû biz to sí té kot nyújt son.

(2) Va la mennyi tá mo ga tá si célú kö te le zett ség vál la lás
– pá lyá za ti úton vagy tá mo ga tá si prog ram ke re té ben nyúj -
tott, il let ve egye di tá mo ga tás – ese tén a ked vez mé nye zett
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ál tal fel aján lott biz to sí ték vizs gá la ta, el fo ga dá sa, a biz to sí -
ték ra vo nat ko zó szer zõ dés meg kö té se és mó do sí tá sa, il let -
ve a biz to sí ték nyil ván tar tá sa a köz re mû kö dõ szer ve zet
fel ada ta.

(3) A biz to sí ték nyúj tá sá val fel me rü lõ költ sé ge ket a
ked vez mé nye zett vi se li.

(4) A Mi nisz té ri um a tá mo ga tá si konst ruk ció sa já tos sá -
ga i ra fi gye lem mel a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban kor lá toz -
hat ja az egyes biz to sí ték tí pu sok el fo gad ha tó sá gát.

(5) A biz to sí ték ren del ke zés re ál lá sát és tar tá sát hi telt
ér dem lõ en ta nú sí tó do ku men tum (bank ál tal ér kez te tett
fel ha tal ma zó le vél, bank ga ran cia-nyi lat ko zat, kész fi ze tõ
ke ze si nyi lat ko zat, biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott
ke ze si kö te lez vény, jel zá log jog szer zõ dés) a tá mo ga tá si
szer zõ dés el vá laszt ha tat lan mel lék le tét ké pe zi.

(6) Ha a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa in do kol ja, a
biz to sí ték tár gyá ban lét re jött meg ál la po dást vagy tett jog -
nyi lat ko za tot is meg fele lõen mó do sí ta ni kell.

24.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés hez kap cso ló dó an – a (2) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a ked vez mé nye zett nek a 
szer zõ dés kö tés kor va la mennyi bel föl dön ve ze tett pénz for -
gal mi bank szám lá já ra vo nat ko zó an a pénz for ga lom le bo -
nyo lí tá sá ról  szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB ren de let
(a továb biak ban: MNB ren de let) 29.  §-a sze rin ti fel ha tal -
ma zó le vé len ala pu ló azon na li be sze dé si meg bí zás ra
(a továb biak ban: azon na li be sze dé si meg bí zás)  való fel ha -
tal ma zást kell ad nia, ame lyet a tá mo ga tá si szer zõ dés meg -
szû né sé ig kell fenn tar ta nia. Ha a ked vez mé nye zett a tá mo -
ga tá si szer zõ dés meg szû né sé ig új bel föl dön ve ze tett bank -
szám lát nyit, ak kor en nek té nyét a ked vez mé nye zett kö te -
les a bank szám la nyi tást kö ve tõ 15 na pon be lül a köz re mû -
kö dõ szer ve zet nek be je len te ni, egy ide jû leg be nyújt va a
pénz in té zet ál tal ér kez te tett, az új bank szám lá ra vonat -
kozó azon na li be sze dé si meg bí zás ra  való fel ha tal ma zást.

(2) A ter mé sze tes sze mély ked vez mé nye zett men te sül
az (1) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gek alól.

(3) Be ru há zá si költ ség ele mek hez nyúj tott 10 mil lió fo -
rin tot meg ha la dó össze gû tá mo ga tás ese tén, vagy ha – a tá -
mo ga tás cél já tól füg get le nül – a tá mo ga tá si szer zõ dés tá -
mo ga tá si elõ leg igény be vé te lé rõl ren del ke zik, a ked vez -
mé nye zett nek – az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl és a
(4)–(8) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel – a tá mo ga -
tá si szer zõ dés hez kap cso ló dó an az aláb bi biz to sí té kok va -
la me lyi ké nek ren del ke zés re ál lá sát is biz to sí ta nia kell a
25.  §-ban meg ha tá ro zott mér ték ben:

a) bank ga ran cia,

b) ga ran cia szer ve zet ál tal vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség,

c) biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott ke ze si kö te -
lez vény,

d) in gat lan jel zá log jog,

e) ingó jel zá log jog.

(4) Az NBC ter hé re kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés hez
kap cso ló dó an a ked vez mé nye zett nek biz to sí ték ként bank -
ga ran ci át kell ren del ke zés re bo csá ta nia.

(5) Men te sül a (3) be kez dés ben fog lalt kö te le zett ség
alól az Áht. 87.  § (2) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá -
ro zott költ ség ve té si szerv, a he lyi ön kor mány zat, a ki sebb -
sé gi ön kor mány zat, va la mint az ezek rész vé te lé vel ala pí -
tott és több sé gi tu laj do ná ban lévõ köz hasz nú tár sa ság,
non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, az egy ház, a köz ala pít vány,
a tár sas ház, a la kás szö vet ke zet és az a pá lyá zó, aki vagy
amely ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ in gat lan vagy
ingó va gyon tárgy fej lesz té sé hez igény li a tá mo ga tást.

(6) A tá mo ga tá si elõ leg fo lyó sí tá sá nak fel té te le ként a
ked vez mé nye zett ak kor is kö te les – a tá mo ga tott pro jekt
jel le gé tõl és a tá mo ga tás össze gé tõl füg get le nül – a (3) be -
kez dés ben fog lalt va la mely biz to sí ték adá sá ra, ha egyéb -
ként az (5) be kez dés ben fog lal tak alap ján biz to sí ték adá -
sára nem len ne kö te les.

(7) A ked vez mé nye zett szá má ra a biz to sí ték cse rét le he -
tõ vé kell ten ni, ha az új biz to sí ték vég re hajt ha tó sá ga és az
új biz to sí ték ál tal fe de zett ér ték meg fe lel az e ren de let ben
meg ha tá ro zott fel té te lek nek. Az elõ zõ biz to sí té kot fel ol -
da ni ki zá ró lag az új biz to sí ték ren del ke zés re ál lá sá nak hi -
telt ér dem lõ iga zo lá sát köve tõen le het.

(8) A (3) be kez dés d)–e) pont já ban meg ha tá ro zott biz to -
sí ték ról  szóló szer zõ dést köz jegy zõi ok irat ba kell fog lal ni.

25.  §

(1) A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sá tól a pro jekt pénz -
ügyi le zá rá sig ter je dõ en a ked vez mé nye zett ál tal adott biz -
to sí ték ér té ké nek el kell ér nie leg alább a tá mo ga tás tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott össze gét.

(2) Ha a tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sá ra a tá mo ga tá si
szer zõ dés sze rint több rész let ben ke rül sor, a ked vez mé -
nye zett nek az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té kû
biz to sí té kot leg ké sõbb a fo lyó sí tás üte mé nek meg fele lõen
kell fel töl te nie.

(3) Be ru há zá si költ ség ele mek hez nyúj tott 50 mil lió fo -
rin tot meg ha la dó tá mo ga tás ese té ben a pro jekt pénz ügyi
le zá rá sá tól a tá mo ga tá si szer zõ dés meg szû né sé ig a ked -
vez mé nye zett ál tal adott biz to sí ték ér té ké nek el kell ér nie
leg alább a tá mo ga tás össze gé nek 50%-át.

(4) Be ru há zá si költ ség ele mek hez nyúj tott 50 mil lió fo -
rin tot meg nem ha la dó tá mo ga tás ese té ben a pro jekt pénz -
ügyi le zá rá sát köve tõen a ked vez mé nye zett nek nem kell a
biz to sí té kot fenn tar ta nia.

(5) Ha nem be ru há zá si költ ség ele mek hez nyúj tott tá mo -
ga tás ese té ben elõ leg igény lé se  miatt ke rült sor a biz to sí ték 
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adá sá ra, ak kor a pro jekt pénz ügyi le zá rá sát köve tõen a
ked vez mé nye zett nek nem kell a biz to sí té kot fenn tar ta nia.

(6) A ked vez mé nye zett a biz to sí té kot leg ke ve sebb egy
év idõ tar tam ra kö te les ren del ke zés re bo csá ta ni az zal, hogy 
leg alább 30 nap pal a biz to sí ték le jár tát meg elõ zõ en hi telt
ér dem lõ en iga zol nia kell a biz to sí ték meg hosszab bí tá sát
vagy a biz to sí ték cse ré jét. Ha a ked vez mé nye zett e kö te le -
zett sé gé nek nem tesz ele get, a köz re mû kö dõ szer ve zet a
tá mo ga tás fo lyó sí tá sát fel füg geszt he ti, il let ve el áll hat a tá -
mo ga tá si szer zõ dés tõl.

26.  §

Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet az 52.  § sze rint a ked vez -
mé nye zet tel kü lön meg ál la po dást köt a ked vez mé nye zett
fi ze té si kö te le zett sé gé nek rész le tek ben tör té nõ tel je sí té sé -
rõl, és a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés hez kap -
cso ló dó an a 24.  § (3)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
biz to sí ték nyúj tá sá ra kö te les, ak kor a ked vez mé nye zett a
rész le tek ben tör té nõ fi ze tés tár gyá ban lét re jött meg ál la po -
dás meg kö té sé tõl az utol só rész let ese dé kes sé gét kö ve tõ
30. na pig bank ga ran ci át, ga ran cia szer ve zet ál tal nyúj tott
kész fi ze tõ ke zes ség vál la lást vagy biz to sí tá si szer zõ dés
alap ján ki ál lí tott ke ze si kö te lez vényt kö te les rendelke -
zésre tar ta ni leg alább a fenn ál ló tar to zás össze ge ere jé ig.

A bankgaranciára, a garanciaszervezet által nyújtott
készfizetõ kezességvállalásra és a biztosítási szerzõdés

alapján kiállított kezesi kötelezvényre vonatkozó különös
rendelkezések

27.  §

A bank ga ran cia nyi lat ko zat ere de ti pél dá nyát a köz re -
mû kö dõ szer ve zet ak kor fo gad hat ja el biz to sí ték ként, ha

a) meg fe lel az MNB ren de let elõ írásainak,
b) fel té tel nél kü li és vissza von ha tat lan, és
c) tar tal maz za a tá mo ga tá si szer zõ dés azo no sí tó ját, va -

la mint a Mi nisz té ri um mint jo go sult he lyett és ne vé ben el -
jár ni jo go sult, a ke zes ség ér vé nye sí té sé re fel jo go sí tott
köz re mû kö dõ szer ve zet azo no sí tó ada ta it (név, szék hely,
adó szám, bank szám la szám).

28.  §

A ga ran cia szer ve zet kész fi ze tõ ke ze si nyi lat ko za tát a
köz re mû kö dõ szer ve zet ak kor fo gad hat ja el biz to sí ték -
ként, ha a nyi lat ko zat tar tal maz za

a) a ked vez mé nye zett azo no sí tó ada ta it (cég név, szék -
hely, adó szám, bank szám la szám);

b) a ga ran cia szer ve zet mint ke zes azo no sí tó ada ta it
(cég név, szék hely, fiók, adó szám);

c) a ke zes ség vál la lás alap já ul szol gá ló ke zes sé gi szer -
zõ dés szá mát, lét re jöt té nek idõ pont ját, ha tá lyát (le já ra tá -
nak idõ tar ta mát) és a ga ran cia szer ve zet alá írá sát;

d) a tá mo ga tá si szer zõ dés azo no sí tó ját;
e) a Mi nisz té ri um mint jo go sult hi va ta los meg ne ve zé -

sét, szék he lyét és kincs tá ri szám la szá mát;
f) a Mi nisz té ri um mint jo go sult he lyett és ne vé ben el -

jár ni jo go sult, a ke zes ség ér vé nye sí té sé re fel jo go sí tott
köz re mû kö dõ szer ve zet azo no sí tó ada ta it (név, szék hely,
adó szám, bank szám la szám);

g) a ke zes ség vál la lás mér té két;
h) a ga ran cia szer ve zet arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát,

hogy ha a ke zes ség ér vé nye sí té sé re fel jo go sí tott köz re mû -
kö dõ szer ve zet be je len ti, hogy a ked vez mé nye zett a tá mo -
ga tá si elõ le get a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
cél tól el té rõ cél ra hasz nál ta fel, vagy a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it nem vagy nem szer zõ dés -
sze rû en tel je sí tet te, va la mint a fo lyó sí tott tá mo ga tás (tá -
mo ga tá si elõ leg) össze gét és já ru lé ka it nem fi zet te vissza,
ak kor a ked vez mé nye zett he lyett a ke ze si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott összeg ere jé ig a kész fi ze tõ ke zes ség sza bá -
lyai sze rint fe lel.

29.  §

A biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott ke ze si kö te lez -
vényt a köz re mû kö dõ szer ve zet ak kor fo gad ja el biz to sí -
ték ként, ha a do ku men tum tar tal maz za

a) a tá mo ga tá si szer zõ dés ked vez mé nye zett je mint biz -
to sí tott azo no sí tó ada ta it (cég név, szék hely, adó szám,
bank szám la szám);

b) a biz to sí tó azo no sí tó ada ta it (cég név, szék hely, adó -
szám);

c) a kö te lez vény alap já ul szol gá ló biz to sí tá si szer zõ dés 
szá mát, lét re jöt té nek idõ pont ját, ha tá lyát (le já ra tá nak idõ -
tar ta mát) és a biz to sí tó cég sze rû – a cég bí ró sá gon be je len -
tet tel meg egye zõ – alá írá sát;

d) a tá mo ga tá si szer zõ dés azo no sí tó ját;
e) a Mi nisz té ri um mint a ke ze si kö te lez vény ked vez -

mé nye zett je hi va ta los meg ne ve zé sét, szék he lyét és kincs -
tá ri szám la szá mát;

f) a Mi nisz té ri um mint a ke ze si kö te lez vény ked vez mé -
nye zett je he lyett és ne vé ben el jár ni jo go sult, a ke zes ség ér -
vé nye sí té sé re fel jo go sí tott köz re mû kö dõ szer ve zet azo no -
sí tó ada ta it (cég név, szék hely, adó szám, bank szám la -
szám);

g) a ke ze si kö te le zett ség vál la lás mér té két;
h) a biz to sí tó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy ha a

ke zes ség ér vé nye sí té sé re fel jo go sí tott köz re mû kö dõ szer -
ve zet be je len ti, hogy a biz to sí tott a tá mo ga tá si elõ le get a
tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott cél tól el té rõ cél ra
hasz nál ta fel, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te -
le zett sé ge it nem vagy nem szer zõ dés sze rû en tel je sí tet te
(biz to sí tá si ese mény), va la mint fo lyó sí tott tá mo ga tás (tá -
mo ga tá si elõ leg) össze gét és já ru lé ka it nem fi zet te vissza,
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ak kor a biz to sí tott he lyett a ke ze si szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott összeg ere jé ig a kész fi ze tõ ke zes ség sza bá lyai sze -
rint fe lel.

Az ingó és az ingatlan jelzálogjogra vonatkozó különös
rendelkezések

30.  §

(1) Ha az ingó dol gon vagy az in gat la non más sze mély -
nek már be jegy zett jel zá log jo ga van, min den eset ben
egye di mér le ge lést igé nyel an nak el dön té se, hogy az ingó
do log vagy az in gat lan el fo gad ha tó-e a tá mo ga tá si szer zõ -
dés biz to sí té ka ként. A dön tést meg elõ zõ en meg kell vizs -
gál ni a köz jegy zõ ál tal ve ze tett hi te les nyil ván tar tás ban
vagy a tu laj do ni la pon sze rep lõ be jegy zett zá log jog ál tal
biz to sí tott össze get, va la mint a tá mo ga tá si összeg nagy sá -
gát. A be jegy zett zá log jog ér té ke, va la mint a tá mo ga tá si
összeg együt te sen nem ha lad hat ja meg a könyv sze rin ti
vagy az ér ték becs lés ben fel tün te tett összeg 50%-át. Ha a
be jegy zett zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lés ér té ke, va la -
mint a tá mo ga tás tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
össze ge együt te sen meg ha lad ja a könyv sze rin ti vagy az
ér ték becs lés ben fel tün te tett összeg 50%-át, ak kor az  ingó
do log vagy az in gat lan biz to sí ték ként csak ab ban az eset -
ben fo gad ha tó el, ha a Mi nisz té ri u mot a rang sor ban meg -
elõ zõ zá log jo go sult hoz zá já rul a rang hely cse ré hez, és a
rang hely cse rét köve tõen a Mi nisz té ri um ja vá ra be jegy zett
zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lés és a Mi nisz té ri u mot a
rang sor ban meg elõ zõ zá log jo go sult kö ve te lé sei együt te -
sen nem ha lad ják meg az ingó do log vagy az in gat lan
könyv sze rin ti vagy az ér ték becs lés ben fel tün te tett ér té ké -
nek 50%-át.

(2) Ha ugyan azon kö ve te lés biz to sí tá sá ra egy ide jû leg
több zá log tárgy ke rül fel aján lás ra, ak kor az összes jel zá -
log jo got egy in gó, il let ve in gat lan jel zá log szer zõ dés be
kell fog lal ni, és a szer zõ dés ben rög zí te ni kell, hogy a jel zá -
log jog egye tem le ges. Ha ugyan azon kö ve te lés biz to sí tá sá -
ra nem egy ide jû leg ke rül fel aján lás ra több zá log tárgy, és a
kö ve te lés biz to sí tá sá ra több jel zá log jog szer zõ dés jön lét -
re, ak kor min den zá log szer zõ dés ben – ille tõ leg a már meg -
kö tött zá log szer zõ dés mó do sí tá sá ban – utal ni kell a jel zá -
log jog egye tem le ges sé gé re, il let ve azok ban meg kell je löl -
ni, hogy a biz to sí tott kö ve te lés biz to sí tá sá ra mi lyen más
to váb bi, a szer zõ dés ben nem sze rep lõ zá log tárgy ra vo nat -
ko zó an ke rült be jegy zés re jel zá log jog.

(3) Biz to sí ték ként olyan ingó do log és in gat lan fo gad -
ha tó el, amely tel jes kö rû en biz to sí tott, és a biz to sí tá si
szer zõ dés ked vez mé nye zett je a Mi nisz té ri um.

31.  §

(1) Az ingó jel zá log tár gya csak for ga lom ké pes do log
le het, amely har ma dik sze mély jó vá ha gyá sa nél kül vég re -
haj tás alá von ha tó.

(2) Biz to sí ték ként ingó jel zá log jog nem fo gad ha tó el, ha 
a jel zá log jog tár gya ként fel aján lott va gyon tárgy az amor ti -
zá ci ó já ra fi gye lem mel a tá mo ga tá si szer zõ dés bõl ere dõ
igé nyek ér vé nye sí té se ese té re nem biz to sít ja a tá mo ga tás -
ként meg ítélt összeg vissza fi ze té sét.

(3) A (2) be kez dés re fi gye lem mel ingó jel zá log tárgy -
ként nem fo gad ha tó el kü lö nö sen:

a) szá mí tás tech ni kai be ren de zés,
b) hír adás tech ni kai be ren de zés,
c) sze mé lyes hasz ná la ti tárgy,
d) kész let.

(4) Az ingó do log ér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán a leg -
utol só – könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett – könyv sze rin ti
ér té ket kell ala pul ven ni. Ha a könyv sze rin ti ér ték nul la,
vagy lé nye ge sen ke ve sebb, mint az ingó do log  valós pi a ci
ér té ke, az ér ték meg ál la pí tá sá nak alap ját ké pez he ti igaz -
ság ügyi mû sza ki szak ér tõ ál tal ké szí tett ér ték becs lés. Az
igaz ság ügyi mû sza ki szak ér tõ ál tal meg ál la pí tott ér té ket a
ked vez mé nye zett nek a köny ve lé sé ben át kell ve zet tet nie,
és azt könyv vizs gá ló val hi te le sít tet nie szük sé ges. Ha az
ingó va gyon tárgy még nem sze re pel a ked vez mé nye zett
nyil ván tar tá sá ban, az ér ték meg ál la pí tá sá nak alap ja a
könyv vizs gá lói nyi lat ko zat és a ked vez mé nye zett ál tal
mel lé kelt szám la má so la ta.

32. §

(1) In gat lan jel zá log jog tár gya a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén fek võ for ga lom ké pes in gat lan le het, amely az in -
gat lan-nyil ván tar tás ban ön ál ló in gat lan ként ke rült be jegy -
zés re, ér ték kel bír (net tó for gal mi ér ték) és a tör vény ben
elõ írt ada ta it az in gat lan-nyil ván tar tás tar tal maz za.

(2) Biz to sí ték ként in gat lan jel zá log nem ala pít ha tó
olyan in gat la non, amely nek tu laj do ni lap ján az aláb bi in -
gat lan-nyil ván tar tás ba be je gyez he tõ jo gok vagy fel je -
gyez he tõ té nyek sze re pel nek:

a) vissza vá sár lá si vagy vé te li jog, ki vé ve ha e jo gok jo -
go sult ja a jel zá log be jegy zé sé hez jo go sult sá gá nak ér vé -
nye sí té se ese té re hoz zá já rul,

b) jel zá log jog (ön ál ló zá log jog), ha a be jegy zett jog gal
biz to sí tott kö ve te lés és a tá mo ga tás együt tes ér té ke meg -
ha lad ja a fe de zet ként fel aján lott in gat lan ér ték becs lés ben
fel tün te tett ér té ké nek 50%-át,

c) vég re haj tá si jog,
d) a tu laj do nos sal szem ben meg in dí tott fel szá mo lá si

el já rás, vég el szá mo lás,
e) ki sa já tí tá si el já rás meg in dí tá sa,
f) jog erõs ha tó sá gi vagy bí ró sá gi ha tá ro zat tal meg ál la -

pí tott tar tós kör nye ze ti ká ro so dás té nye,
g) bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ha tá ro za ton ala pu ló te lek ala -

kí tá si és épí té si ti la lom, ha az in gat lan egy ben az in gat lan -
fej lesz tés re irá nyu ló pro jekt tár gyát is ké pe zi,

h) el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom,
i) ár ve rés, nyil vá nos pá lyá zat ki tû zé se,
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j) zár lat, zár alá vé tel, zár alá vé telt meg elõ zõ biztosí -
tási in téz ke dés,

k) tu laj don jog-fenn tar tás sal tör tént el adás, ki vé ve ha a
vevõ a jel zá log jog be jegy zé sé hez hoz zá já rul,

l) per fel jegy zés.

(3) Ha az adott in gat lan tu laj do ni lap ján el nem bí rált be -
jegy zé si ké re lem sze re pel szél jegy ként, a ked vez mé nye -
zet tet fel kell hív ni arra, hogy a be jegy zés alap já ul szol gá -
ló, a föld hi va tal ér kez te tõ pe csét jé vel el lá tott ok ira to kat a
szer zõ dés kö tés kor csa tol ja. A köz re mû kö dõ szer ve zet a
be jegy zé si ké rel mek tar tal ma alap ján mér le ge li, hogy az
el in té zet len be jegy zé si ké re lem aka dá lyát ké pez he ti-e az
in gat lan jel zá log jog biz to sí ték ként tör té nõ el fo ga dá sá nak.

(4) La kó in gat la non ala pí tott jel zá log jog biz to sí ték ként
ab ban az eset ben fo gad ha tó el, ha a jel zá log jog tár gyát ké -
pe zõ in gat lan va la mennyi la kó ja köz jegy zõ elõtt nyi lat ko -
zik ar ról, hogy a zá log jog ér vé nye sí té se ese tén nem igé -
nyel el he lye zést, és a biz to sí ték ér vé nye sí té se ese tén az el -
he lye zé se meg ol dott.

(5) Ha az in gat lan tu laj do no sa gaz dál ko dó szer ve zet,
ak kor a gaz dál ko dó szer ve zet cég ki vo na tát és alá írá si cím -
pél dá nyát a fel aján lott biz to sí ték ra vo nat ko zó do ku men tá -
ció ré sze ként a ked vez mé nye zett nek a köz re mû kö dõ szer -
ve zet ré szé re be kell nyúj ta nia.

(6) A fej lesz tés tár gyát ké pe zõ in gat lant ter he lõ jel zá -
log jog biz to sí ték ként ab ban az eset ben fo gad ha tó el, ha az
in gat lan ér té ke már a jel zá log szer zõ dés meg kö té sét, il let ve 
a fej lesz tés meg kez dé sét (meg valósítását) meg elõ zõ en – a
25.  §-ban fog lal tak sze rint – fe de ze tet nyújt.

33.  §

(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet be ké ri és meg vizs gál ja a
ked vez mé nye zett ál tal fel aján lott in gat lan 3 mun ka nap nál
nem ré geb bi hi te les tu laj do ni lap ját, va la mint a 30 nap nál
nem ré geb bi igaz ság ügyi ér ték becs lé sét vagy az ön kor -
mány zat ál tal ki ál lí tott adó- és ér ték bi zo nyít ványt.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet a ked vez mé nye zett ké rel -
mé re az in gat lan fek vé se sze rin ti ér ték becs lõk név so rát a
ked vez mé nye zett ren del ke zé sé re bo csát ja. Ér ték becs lés
csak az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes ér ték becs lõk név -
so rá ban sze rep lõ ér ték becs lõ tõl fo gad ha tó el. Igaz ság ügyi
ér ték becs lés he lyett az in gat lan ér té ke az ön kor mány zat ál -
tal ki ál lí tott adó- és ér ték bi zo nyít vány alap ján is meg ál la -
pít ha tó.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet nek min den eset ben vizs -
gál nia kell, hogy az in gat lan al kal mas-e jel zá log jog be -
jegy zé sé re. En nek so rán meg kell vizs gál ni

a) a tu laj do ni lap ki ál lí tá sá nak kel tét (amely a ked vez -
mé nye zett ál ta li pos tá ra adás dá tu mát meg elõ zõ 3 mun ka -
nap nál ko ráb bi nem le het),

b) az át pán to ló cím ke, a víz je les biz ton sá gi pa pír és a
biz ton sá gi pe csét cím ke meg lé tét,

c) azt, hogy az adott in gat lan tu laj do ni lap ján olyan be -
jegy zés sze re pel-e, amely  miatt az in gat lan a tá mo ga tá si
szer zõ dést biz to sí tó jel zá log jog tár gya ként nem fogad -
ható el.

(4) Ha a ked vez mé nye zett olyan in gat lant ajánl fel,
amely nek nem a ki zá ró la gos tu laj do no sa, vagy amely nek
ha szon él ve ze ti jo go sult ja van, ak kor olyan jel zá log szer zõ -
dést kell köt ni, amely ben zá log kö te le zett ként – a ked vez -
mé nye zet ten túl – va la mennyi tu laj do nos társ és ha szon él -
ve ze ti jo go sult is fel van tün tet ve.

(5) Ha a ked vez mé nye zett olyan in gat lant ajánl fel,
amely nek nem a tu laj do no sa, ak kor olyan jel zá log szer zõ -
dést kell köt ni, amely ben zá log kö te le zett ként az in gat lan
va la mennyi tu laj do no sa – ha van, ak kor va la mennyi ha -
szon él ve ze ti jo go sult ja is – fel van tün tet ve.

(6) A jel zá log jog be jegy zé se irán ti ké rel met a jel zá log -
szer zõ dés meg kö té sét köve tõen a köz re mû kö dõ szer ve zet -
nek so ron kí vül be kell nyúj ta nia az ille té kes földhiva -
talhoz.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

Teljesítésigazolás

34.  §

(1) Az elõ irány za tot érin tõ pénz for gal mat csak szak mai
tel je sí tés iga zo lás alap ján le het ér vé nye sí te ni.

(2) A szak mai tel je sí tés iga zo lás ma gá ban fog lal ja

a) a meg valósítási vizs gá la tot, azaz an nak vizs gá la tát,
hogy a kö te le zett ség vál la lás sal érin tett be szer zés (áru be -
szer zés, szol gál ta tás-meg ren de lés, be ru há zás), a mû kö dés
fi nan szí ro zá sa vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak
szer zõ dés sze rû en (mennyi ség ben, mi nõ ség ben, ha tár idõ -
ben) és a ha tó sá gi en ge dé lyek ben fog lal tak nak meg fele -
lõen tel je sül tek-e, va la mint

b) a pénz ügyi vizs gá la tot, amely alap ján meg ál la pí tás ra 
ke rül a ki fi zet he tõ összeg.

(3) A szak mai tel je sí tést min den eset ben írás ban kell
iga zol ni.

(4) A szak mai tel je sí tés iga zo lás nak tar tal maz nia kell a
tel je sí tés iga zo ló ne vét, be osz tá sát és alá írá sát, a kö te le -
zett ség vál la lás és az iga zo lás kel tét, az elõ irány zat meg ne -
ve zé sét, va la mint a ki fi zet he tõ össze get.

(5) A pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re -
té ben nyúj tott tá mo ga tá sok nál, a Kincs tár ál tal fel szá mí -
tott szám la ve ze tés hez kap cso ló dó dí jak meg fi ze té sé nél, a
fel szá mo lá si és a vég re haj tá si el já rá sok hoz kap cso ló dó
kö ve te lé sek be je len té sé nél, to váb bá a pe res el já rá sok nál
fel me rü lõ szak ér tõi dí jak meg fi ze té sé nél a szak mai tel je sí -
tés iga zo lást a köz re mû kö dõ szer ve zet vég zi.
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(6) Az (5) be kez dés sel nem sza bá lyo zott ese tek ben  a
meg valósítási vizs gá la tot a ke ret gaz da ve ze tõ je, a pénz -
ügyi vizs gá la tot a köz re mû kö dõ szer ve zet vég zi. Ezek ben
az ese tek ben a szak mai tel je sí tés iga zo lást a pénz ügyi vizs -
gá la tot vég zõ sze mély ál lít ja ki, és an nak fel té te le ként el -
len õr zi a meg valósítási vizs gá lat meg tör tén tét is.

Érvényesítés

35.  §

(1) A tel je sí tés iga zo lást köve tõen, a pénz ügyi tel je sí tés
elõtt a szám lát ér vé nye sí te ni, el len je gyez ni (el len õriz ni) és 
utal vá nyoz ni kell.

(2) Az ér vé nye sí tést a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je
ál tal írás ban fel ha tal ma zott sze mély vég zi, aki a tel je sí tés -
iga zo lás alap ján el len õr zi a ki fi ze ten dõ össze get, a fe de zet
meg lé tét és az elõ írt for mai kö ve tel mé nyek be tar tá sát.

(3) Az ér vé nye sí tés utal vány la pon tör té nik.

(4) Az ér vé nye sí tés nek tar tal maz nia kell a ki fi ze tés re
meg ál la pí tott össze get, a könyv vi te li el szá mo lás ra uta ló
fõ köny vi szám la szá mot és a kö te le zett ség vál la lás azo no sí -
tó ját.

Utalványlap ellenjegyzése

36.  §

(1) Az utal vány lap el len jegy zé sét a köz re mû kö dõ szer -
ve zet ve ze tõ je ál tal írás ban fel ha tal ma zott sze mély vég zi.

(2) Az utal vány lap el len jegy zé se az utal vány la pon tör -
té nik.

(3) Az utal vány lap el len jegy zõ je kö te les el len õriz ni az
ér vé nye sí tés sza bály sze rû sé gét, to váb bá  azt, hogy a kö te -
le zett ség vál la ló az arra jo go sult sze mély-e. Ha az ér vé nye -
sí tés sel kap cso la to san hi á nyos sá got ta pasz tal, kö te les a
do ku men tu mo kat vissza kül de ni az ér vé nye sí tõ nek.

(4) Az utal vány lap el len jegy zõ je kö te les vizs gál ni a ki -
fi ze tés alap já ul szol gá ló kö te le zett ség vál la lás do ku men tu -
ma it, kü lö nö sen a szer zõ dés ér vé nyes sé gét, ha tá lyos sá gát,
jogi biz to sí té ka it, va la mint a ren del ke zés re álló for rás
meg lé tét.

Utalványozás

37.  §

(1) Az utal vá nyo zás a ki adá sok tel je sí té sé nek és a be vé -
te lek be sze dé sé nek el ren de lé sét fog lal ja ma gá ban. Utal vá -
nyo zás ra csak a tel je sí tés iga zo lá sát, az ér vé nye sí tést és az

utal vány lap el len jegy zé sét (el len õr zé sét) köve tõen ke rül -
het sor.

(2) Az utal vá nyo zást a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je
ál tal írás ban fel ha tal ma zott sze mély vég zi.

(3) Az utal vá nyo zás so rán meg kell gyõ zõd ni ar ról,
hogy az utal vány lap tar tal maz za-e a kö te le zett ség vál la lás
azo no sí tó ját és a fõ köny vi szám la szá mát.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet biz to sít ja, hogy csak
olyan ki fi ze té sek és be vé te lek ke rül je nek utal vá nyo zás ra
és át uta lás ra, ame lyek kel össze füg gés ben a be ér ke zõ bi -
zony la tok for ma i lag és szám sza ki lag meg fe lel nek az elõ -
írásoknak és a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott költ ség össze -
té tel nek.

(5) A köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada ta az elõ irány zat
for rá sa i nak ter hé re tör té nõ ki fi ze té sek ese tén az Ámr.
9. mel lék le te sze rin ti ada tok Kincs tár ré szé re elekt ro ni kus
for má ban tör té nõ át adá sa.

Pályázati úton nyújtott támogatások folyósítására
vonatkozó különös rendelkezések

38.  §

(1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra ki zá ró lag a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sét – ke ret szer zõ dé ses tá mo ga tá si for -
ma ese tén a tá mo ga tá si szer zõ dés Mi nisz té ri um ál tal tör té -
nõ jó vá ha gyá sát – és a szük sé ges biz to sí té kok ren del ke -
zés re bo csá tá sát köve tõen ke rül het sor.

(2) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – a vissza
nem té rí ten dõ ka mat tá mo ga tás, a ter mé szet be ni te lep hely -
jut ta tás, il let ve a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ból épí tett
vagy vá sá rolt te lep hely ki vé te lé vel – a tá mo ga tás igény be -
vé te le utó lag, meg valósítás-arányosan és for rás ará nyo san
tör tén het.

(3) Ha a tá mo ga tá si szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke -
zik, a ked vez mé nye zett nek leg ké sõbb a pro jekt meg -
valósítására a tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ írt ha tár idõt kö -
ve tõ 60 na pon be lül kez de mé nyez nie kell a tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sát. Ha a ked vez mé nye zett a pro jekt meg -
valósítására elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 60 na pon be lül nem
kez de mé nye zi a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
tá mo ga tás egé szé nek fo lyó sí tá sát, a tá mo ga tás rész le ges
vissza vo ná sá ra vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál -
lás ra ke rül sor.

(4) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a tel je sí tés iga zo lá sa mel -
lett, a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett jé nek ne vé re
 szóló és ál ta la be nyúj tott szám lá kon, va la mint – az (5) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a tény le ges ki fi ze tést
iga zo ló do ku men tu mo kon ala pu ló el szá mo lás sze rint tör -
té nik. Az utal vá nyo zás kor biz to sí ta ni kell a ki fi ze tés alap -
já ul szol gá ló tel je sí tést iga zo ló do ku men tu mok, így kü lö -
nö sen a szám la meg lé tét, va la mint ezek össz hang ját a tá -
mo ga tás alap já ul szol gá ló pro jekt költ ség ve té sé vel.

2008/143. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15879



(5) Ön kor mány za tok rész let fi ze tés sel meg valósuló be -
szer zé sei és a köz pon ti költ ség ve té si szer vek több sé gi tu -
laj do ná ban lévõ köz hasz nú tár sa sá gok köz hasz nú te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos be ru há zá sa i hoz igény be vett tá -
mo ga tás ese tén a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a tel je sí tés iga zo lá -
sa mel lett és a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett je ál tal
be nyúj tott szám lá kon ala pu ló el szá mo lás alap ján tör té nik.
A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak nem fel té te le a tény le ges ki fi -
ze tést iga zo ló do ku men tu mok ren del ke zés re bo csá tá sa.

(6) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott pénz ügyi és idõ be li üte me zés sze rint tör té -
nik. Ha a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa leg fel jebb öt költ ség ve té si évre ki -
ter je dõ en tör tén het. Az Ámr. 82.  § (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti tá mo ga tá sok nál ha a be ru há zá si pro jekt meg -
valósulása az öt költ ség ve té si évet meg ha lad ja, a tá mo ga -
tás a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott pénz ügyi és
idõ be li üte me zés sze rint öt költ ség ve té si évet meghala -
dóan is fo lyó sít ha tó, leg fel jebb a be ru há zás ter ve zett be fe -
je zé sét kö ve tõ egy évig.

(7) Az ese dé kes tá mo ga tás nak az Áht. 13/A.  § (6) be -
kez dé se sze rin ti vissza tar tá sá ra, a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá -
nak a fel füg gesz té sé re

a) az Ámr. 90.  § (1) be kez dé sé ben, 92.  § (4)–(5) be kez -
dé sé ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a köz tar to zás
fenn ál lá sá ig,

b) fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás meg in du -
lá sa ese tén, vagy

c) csõd el já rás ese tén a csõd egyez ség meg szü le té sé ig

ke rül het sor.

(8) Tá mo ga tá si elõ leg fo lyó sí tá sá ra az Ámr. 91.  §-a és a
pá lyá za ti do ku men tá ció ren del ke zé sei sze rint ke rül het sor.

(9) Ha a pá lyá za ti do ku men tá ció le he tõ vé te szi, a bel föl -
di ter mé sze tes sze mély, a mik ro-, kis- vagy kö zép vál lal ko -
zás nak mi nõ sü lõ pá lyá zó az oda ítélt tá mo ga tá si összeg
25%-ának ere jé ig, de leg fel jebb 100 mil lió fo rint összeg -
ha tá rig a pá lyá za tá ban tá mo ga tá si elõ leg fo lyó sí tá sát igé -
nyel he ti egy al ka lom mal. Az elõ le get a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ha tály ba lé pé sé nek nap já tól szá mí tott 90 na pon be lül a
pro jekt el in dí tá sá hoz – az elsõ ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá -
sát meg elõ zõ en – le het igé nyel ni. Az elõ leg fo lyó sí tá sa
csak ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a meg kö ve telt biz to sí té kok
ren del ke zés re áll nak. A ked vez mé nye zett kö te les vissza fi -
zet ni az elõ leg szank ci ós ka mat tal nö velt össze gét, ha nem
nyújt be ké rel met idõ kö zi fi ze tés re a köz re mû kö dõ szer ve -
zet hez az elõ leg ki fi ze té sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül,
vagy a be nyúj tott fi ze té si ké re lem a tá mo ga tás nem ren del -
te té sé nek meg fe le lõ hasz ná la tát bi zo nyít ja.

(10) Tá mo ga tá si elõ leg igény be vé te le ese tén a tá mo ga -
tás fenn ma ra dó ré sze – meg valósítás-arányosan és for rás -
ará nyo san – csak azt köve tõen fo lyó sít ha tó, hogy a tá mo -
ga tá si dön tés ked vez mé nye zett je az elõ leg gel a tá mo ga tá si 
szer zõ dés sze rint el szá molt.

Kincstári adatszolgáltatás a kifizetések ütemezésérõl

39.  §

(1) Az elõ irány zat ra vo nat ko zó, az Ámr. 109/A.  §-a sze -
rin ti adat szol gál ta tást az Ámr. 27.  mel lék le te sze rin ti tar -
ta lom mal a köz re mû kö dõ szer ve zet be vo ná sá val a ke ze lõ
vég zi el.

(2) Az elõ irány zat ra vo nat ko zó, az Ámr. 138/C.  §-a sze -
rin ti adat szol gál ta tást az Ámr. 26. mel lék le te sze rin ti tar ta -
lom mal a köz re mû kö dõ szer ve zet be vo ná sá val a ke ze lõ
vég zi el.

Az aláírásminta-nyomtatvány

40.  §

(1) A kö te le zett ség vál la lás ra, az el len jegy zés re, a tel je -
sí tés iga zo lás ra, az ér vé nye sí tés re, az utal vá nyo zás ra és az
utal vány lap el len jegy zé sé re jo go sult ki je lölt sze mé lyek rõl 
elõ irány za ton ként, ke re ten ként a mel lék let sze rin ti nyom -
tat ványt kell ki töl te ni há rom pél dány ban. Az alá írás min -
ta-nyom tat vány egy pél dá nyát a ke ze lõ, má sik pél dá nyát a
Mi nisz té ri um költ ség ve té si ügye kért fe le lõs fõ osz tá lya,
har ma dik pél dá nyát pe dig a köz re mû kö dõ szer ve zet õrzi
meg. A jo go sul tak ki je lö lé se meg tör tén het az alá írás min -
ta-nyom tat vá nyon is, amely eset ben a nyom tat ványt a ki je -
lö lõ nek alá kell ír nia. Ha a jo go sult ki je lö lé se sza bály zat -
ban vagy egyéb do ku men tum ban tör té nik, ak kor az alá -
írás min ta-nyom tat vá nyon e do ku men tu mot pon to san meg
kell je löl ni.

(2) Ha a jo go sult sze mé lyé ben év köz ben vál to zás tör té -
nik, ak kor a vál to zást kö ve tõ 8 na pon be lül in téz ked ni kell
a vál to zás alá írás min ta-nyom tat vá nyon tör té nõ do ku men -
tá lá sá ról az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK NYOMON
KÖVETÉSE ÉS ELLENÕRZÉSE

A támogatással kapcsolatos monitoring feladatok

41.  §

(1) A ked vez mé nye zett kö te les a pro jekt meg -
valósításának elõ re ha la dá sá ról és a pro jekt ered mé nyes sé -
gé rõl – a tá mo ga tá si szer zõ dés tar tal má tól füg gõ en a fenn -
tar tá sá ról – ada to kat szol gál tat ni.

(2) Az adat szol gál ta tás mód ját, gya ko ri sá gát és tar tal -
mát a Mi nisz té ri um ha tá roz za meg, és azt a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben rög zí te ni kell.

(3) A ked vez mé nye zett az adat szol gál ta tást a tá mo ga tá -
si szer zõ dés sze rint, kü lön fel szó lí tás nél kül kö te les tel je -
sí te ni. A ked vez mé nye zett kö te les a szám vi te li és sta tisz ti -
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kai nyil ván tar tá sát olyan mó don meg szer vez ni, hogy az
adat szol gál ta tá sát el len õriz he tõ mó don tel je sí te ni tud ja.

(4) Ha a ked vez mé nye zett az adat szol gál ta tást nem tel -
je sí ti ha tár idõ re, ak kor a köz re mû kö dõ szer ve zet – egye di
tá mo ga tás ese tén a Mi nisz té ri um – a ked vez mé nye zet tet
fel szó lít ja a 15 na pon be lül tör té nõ tel je sí tés re, egy ben fi -
gyel mez te ti, hogy az adat szol gál ta tás el mu lasz tá sa a tá mo -
ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lást von hat ja maga után. Pá -
lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té ben nyúj -
tott tá mo ga tás ese tén ha a ked vez mé nye zett a fel szó lí tás -
ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül az adat szol gál ta tást
nem tel je sí ti, ak kor a köz re mû kö dõ szer ve zet ér te sí ti a Mi -
nisz té ri u mot az adat szol gál ta tás el mu lasz tá sá ról.

(5) Az adat szol gál ta tás el mu lasz tá sát a Mi nisz té ri um
szer zõ dés sze gés nek mi nõ sít he ti és dönt het a tá mo ga tá si
szer zõ dés tõl  való el ál lás ról. A Mi nisz té ri um dön té se alap -
ján a köz re mû kö dõ szer ve zet áll el a tá mo ga tá si szerzõ -
déstõl.

(6) A köz re mû kö dõ szer ve zet éven te, a tárgy évet kö ve -
tõ év már ci us 31-ig be szá mo lót ké szít a Mi nisz té ri um ré -
szé re, amely ben pá lyá za ti konst ruk ci ón ként és tá mo ga tá si
prog ra mon ként be mu tat ja a mo ni tor ing ada tok fel dol go zá -
sát, va la mint ér té ke li a fel dol go zás ered mé nyét.

A támogatás felhasználásának ellenõrzése

42.  §

(1) A Mi nisz té ri um, az ál ta la ki je lölt köz re mû kö dõ
szer ve ze tek és a kü lön jog sza bály ban erre fel jo go sí tott
egyéb szer vek jo go sul tak a tá mo ga tás ra  való jo go sult ság
fel té te le i nek, a pá lyá zat ban sze rep lõ in for má ci ók
 valóságtartalmának, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ dés szer -
zõ dés sze rû tel je sí té sé nek el len õr zé sé re.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve ze tek ál tal vég zett el len õr zés
le foly ta tá sá ra kü lö nö sen a tá mo ga tá si dön tés meg ho za ta -
lát, a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ en, a
pénz ügyi el szá mo lás so rán fo lya mat ba épí tett mó don, a
pro jekt pénz ügyi le zá rá sa, il let ve a pro jekt jogi le zá rá sa
so rán ke rül het sor.

(3) Pá lyá za ti úton nyúj tott tá mo ga tás ese tén a dön tés
elõ ké szí té sé nek ré sze ként a pá lyá zó elõ ze tes, a pá lyá zat -
ban meg adott hoz zá já ru lá sá val vég zett hely szí ni el len õr -
zés cél ja a pá lyá zat ban rög zí tett in for má ci ók helyt ál ló sá -
gá nak el len õr zé se, a pro jekt meg valósíthatóságának és
koc ká za ta i nak fel mé ré se. En nek meg fele lõen – a pá lyá za ti 
konst ruk ció sa já tos sá ga i nak meg fele lõen – vizs gá lan dó
kü lö nö sen

a) a pá lyá zat ban rög zí tett in for má ci ók helyt ál ló sá ga és
do ku men tált sá ga,

b) az üz le ti terv, a pénz ügyi és gaz da sá gos sá gi szá mí tá -
sok és a vál lalt tel je sít mé nyek meg ala po zott sá ga,

c) a pá lyá zó és a pá lyá zat tá mo ga tás ra  való jogosult -
sága,

d) a pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja,
e) a ha tó sá gi és egyéb en ge dé lyek, a szük sé ges terv do -

ku men tá ci ók az egyéb ok ira tok meg lé te,
f) a pro jekt pá lyá zat sze rin ti meg valósításának fel té tel -

rend sze re és pénz ügyi hát te re,
g) a pá lyá zó és a tel je sí tés be be von ni kí vánt más sze -

mé lyek szak mai fel ké szült sé ge, az ezt alá tá masz tó do ku -
men tu mok, il let ve ha tó sá gi en ge dély bir to ká ban foly tat ha -
tó te vé keny ség ese tén az elõ írt szak mai kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ szak em ber meg lé te,

h) a fel aján lott biz to sí ték meg fe le lõ sé ge.

(4) A szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en – a (3) be kez dés sze -
rin ti fel té te lek do ku men tált sá gá ról  való meg gyõ zõ dés
mel lett – meg kell vizs gál ni, hogy a szer zõ dés kö tés fel té te -
le ként meg kö ve telt do ku men tu mok és biz to sí té kok az elõ -
írt tar ta lom mal ren del ke zés re áll nak-e, va la mint a tá mo ga -
tá si szer zõ dés a pá lyá za ti do ku men tá ció és a jog sza bá lyok
elõ írásainak meg fe lel-e.

(5) A pénz ügyi el szá mo lás és a fi nan szí ro zás fo lya ma tá -
ban vég zett el len õr zés cél ja a tá mo ga tás igény be vé te le
sza bály sze rû ség nek vizs gá la ta. En nek ke re té ben vizs gá -
lan dó kü lö nö sen

a) a pro jekt meg valósításának kez dé si idõ pont ja,
b) a fel aján lott biz to sí ték meg lé te, meg fe le lõ sé ge,
c) a pro jekt tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak sze rint

tör té nõ meg valósulása,
d) a ter ve zett üte me zés és a tény le ges meg valósítás vi -

szo nya,
e) a pro jekt meg valósításának és a tá mo ga tás fo lyó sí tá -

sá nak össz hang ja,
f) ha an nak tör vényi fel té te lei fenn áll nak, a köz be szer -

zé si el já rás le foly ta tá sá ra irá nyu ló kö te le zett ség teljesí -
tése,

g) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ írt tá jé koz ta tá si és
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se,

h) ha hely szí ni el len õr zés re sor ke rült, a hely szí ni el -
len õr zés do ku men tu ma i nak meg lé te, az eset le ge sen fel tárt
hi á nyos sá gok meg szün te té se,

i) a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra irá nyu ló kez de -
mé nye zés ese tén an nak okai, in do kolt sá ga,

j) a ked vez mé nye zett gaz dál ko dá si stá tu szá ban, tu laj -
do no si struk tú rá já ban a tá mo ga tá si szer zõ dés tel je sí té sé re
is ki ha tó vál to zá sok,

k) a szám lák, egyéb bi zony la tok for mai, tar tal mi, szám -
sza ki és a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ütem -
terv nek  való meg fe le lõ sé ge,

l) szak mai tar ta lom,
m) ha tó sá gi en ge dé lyek meg lé te.

(6) A pro jekt pénz ügyi le zá rá sát meg elõ zõ el len õr zés
cél ja a pro jekt szer zõ dés sze rû és ha tó sá gi en ge dé lyek ben
fog lal tak nak meg fe le lõ meg valósulásának el len õr zé se, a
pénz ügyi be szá mo ló meg ala po zott sá gá nak vizs gá la ta. En -
nek ke re té ben vizs gá lan dó kü lö nö sen
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a) a meg valósult pro jekt mû sza ki tar tal má nak tel jes sé -
ge és meg fe le lõ sé ge,

b) a pro jekt ha tár idõ re tör té nõ meg valósítása,
c) a pro jekt költ ség szer ke ze té nek és for rás össze té te lé -

nek ala ku lá sa,
d) a szám lák, egyéb bi zony la tok for mai, tar tal mi és

szám sza ki meg fe le lõ sé ge,
e) a bi zony la to kon fel tün te tett gaz da sá gi ese mé nye ket

alá tá masz tó do ku men tu mok,
f) a tá jé koz ta tá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel -

je sí té se,
g) a tá mo ga tá si szer zõ dés meg szû né sé ig ter je dõ idõ -

szak ra vo nat ko zó biz to sí ték meg lé te és meg fe le lõ sé ge,
h) a pro jekt ke re té ben meg valósult esz kö zök tu laj don -

vi szo nya i nak ala ku lá sa,
i) ha tó sá gi en ge dé lyek (hasz ná lat ba vé te li en ge dély)

meg lé te.

(7) Pá lyá za ti úton nyúj tott tá mo ga tás ese tén, ha a pá lyá -
za ti do ku men tá ció a pénz ügyi be szá mo ló kö te le zõ au di tá -
lá sát kö ve te li meg, ak kor ezt a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló 2006. évi IV. tör vény 40–44.  §-ában meg ha tá ro zott
könyv vizs gá ló vé gez he ti el.

(8) A pro jekt jogi le zá rá sát meg elõ zõ el len õr zés cél ja a
tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt va la mennyi kö te le zett ség
– ide ért ve a tá jé koz ta tá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség 
tel je sí té sét is – meg valósulásának el len õr zé se.

(9) Az 50 mil lió fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tá sok ese tén
az ér té ke lés ré sze ként elõ ze tes hely szí ni el len õr zést is le
kell foly tat ni.

(10) Az el len õr zés tör tén het a pro jekt meg valósításának 
hely szí nén vagy az el len õr zés re jo go sult ren del ke zé sé re
álló do ku men tu mok alap ján.

(11) Az el len õr zést a pá lyá zó (ked vez mé nye zett) kö te -
les tûr ni, kö te les to váb bá az el len õr zést le foly ta tók adat -
szol gál ta tá si ké ré sét tel je sí te ni, az igé nyelt do ku men tu mo -
kat át ad ni. Az el len õrök kel  való együtt mû kö dés vagy az
adat szol gál ta tás meg ta ga dá sa a pá lyá zat el uta sí tá sát vagy
a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lást von hat ja maga
után.

(12) A hely szí ni el len õr zést az el len õr zés re jo go sult
szer ve zet ve ze tõ je ál tal ki adott meg bí zó le vél alap ján, az
elõ ze tesen írás ban jel zett idõ pont ban kell le foly tat ni. Az
el len õr zés meg ál la pí tá sa it jegy zõ könyv ben kell do ku men -
tál ni, ab ban a pá lyá zó (ked vez mé nye zett) ész re vé te le it,
meg jegy zé se it és ki fo gá sa it is rög zí te ni kell. A jegy zõ -
köny vet az el len õr zést le foly ta tó sze mély, a pá lyá zó (ked -
vez mé nye zett) vagy a kép vi se lõ je a hely szí nen alá ír ja. A
jegy zõ könyv egy pél dá nyát az alá írást köve tõen át kell
adni a pá lyá zó (ked vez mé nye zett) vagy a kép vi se lõ je ré -
szé re.

(13) Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal vég zett hely szí ni 
el len õr zés nem ren del te tés sze rû vagy szer zõ dés tõl el té rõ
fel hasz ná lást ál la pít meg, ak kor a köz re mû kö dõ szer ve zet

a jegy zõ könyv höz csa tol ja a szük sé ges in téz ke dé sek meg -
té te lé re vo nat ko zó ja vas la tát.

A TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS MEGSZÛNÉSE

43.  §

A tá mo ga tá si szer zõ dés meg szû nik
a) a pro jekt jogi le zá rá sa,
b) a tá mo ga tá si szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör té nõ 

fel bon tá sa, vagy
c) a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás

ese tén.

A projekt jogi lezárása

44.  §

(1) Ha e ren de let el té rõ en nem ren del ke zik, a tá mo ga tá si 
szer zõ dés a pro jekt jogi le zá rá sá val szû nik meg.

(2) A pro jekt jogi le zá rá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt va la mennyi kö te le zett ség
– ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé keny ség ese tén a ha tó -
sá gi en ge dé lyek ben fog lal tak nak meg fele lõen – tel je sült.

(3) A pro jekt jogi le zá rá sa a Mi nisz té ri um ál tal meg ha -
tá ro zott mó don a köz re mû kö dõ szer ve zet – egye di tá mo -
ga tás ese tén a Mi nisz té ri um – fel ada ta.

(4) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén a pro jekt jogi le zá rá sát a
köz re mû kö dõ szer ve zet a ked vez mé nye zett ál tal a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben vál la lat va la mennyi kö te le zett ség – be -
le ért ve a fenn tar tá si kö te le zett sé get is – tel je sí té sé re elõ írt
ha tár idõ le tel té vel, a Mi nisz té ri um ál tal meg ha tá ro zott
ütem terv sze rint vég zi.

(5) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén ha a tá mo ga tá si szer zõ dés
nem ha tá roz za meg a jogi le zá rás mód ját, ak kor a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben vál lalt va la mennyi kö te le zett ség – be le -
ért ve a fenn tar tá si kö te le zett sé get is – tel je sí té sét köve tõen 
a ked vez mé nye zett ké ré se ese tén a köz re mû kö dõ szer ve -
zet a ked vez mé nye zett ké rel mé nek be ér ke zé sét kö ve tõ
30 na pon be lül in téz ke dik a pro jekt jogi le zá rá sá ról.

(6) A tá mo ga tá si szer zõ dés meg szû né sét kö ve tõ 15 na -
pon be lül a köz re mû kö dõ szer ve zet – szük ség ese tén – in -
téz ke dik az azon na li be sze dé si meg bí zás hoz kap cso ló dó
fel ha tal ma zó le vél vissza vo ná sá ról, a jel zá log jog tör lé si
en ge dély ki ál lí tá sá ról, to váb bá le mon dó nyi lat ko zat ban
vissza von ha tat la nul és fel té tel nél kül men te sí ti a ban kot, a
ga ran cia szer ve ze tet vagy a biz to sí tót a bank ga ran cia nyi -
lat ko zat ban, a kész fi ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó nyi -
lat ko zat ban vagy a ke ze si kö te lez vény ben vál lalt kö te le -
zett sé gek alól.
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45.  §

(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet – egye di tá mo ga tás ese tén 
a Mi nisz té ri um – a pro jekt jogi le zá rá sa so rán meg vizs gál -
ja azt, hogy a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
vál lalt kö te le zett sé ge ket ma ra dék ta la nul tel je sí tet te-e. E
te vé keny sé ge so rán a köz re mû kö dõ szer ve zet azt is vizs -
gál ja, hogy a ked vez mé nye zett nem tel je sí té se vagy nem
szer zõ dés sze rû tel je sí té se ese tén mi lyen jog kö vet kez mé -
nyek ér vé nye sít he tõk, al kal maz ha tók vele szem ben.

(2) Ha a tá mo ga tá si szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke -
zik, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gek tel -
je sí té sé nek vizs gá la ta so rán az aláb bi szem pon tok figye -
lembe véte lével kell el jár ni:

a) a pro jekt meg valósulása ke re té ben azt kell vizs gál ni, 
hogy a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt 
va la mennyi kö te le zett ség nek kü lön-kü lön ele get tett-e;

b) szám sze rû en meg ál la pí tott kö te le zett ség ese tén
egye di leg meg kell vizs gál ni a tel je sí tés mér té két.

(3) Ha a ked vez mé nye zett több szám sze rû en meg ál la pí -
tott kö te le zett sé ge ese té ben is 100% alatt tel je sí tett, ak kor
vele szem ben jog kö vet kez mé nyek csak a szám sze rû leg
leg ala cso nyabb hi bás tel je sí tés alap ján ér vé nye sít he tõk.

(4) A tá mo ga tás sal lét re ho zott va gyon elõ ze tes en ge -
dély nél kü li el ide ge ní té se vagy bér be adá sa ese tén a ked -
vez mé nye zett nem men te sül a fenn tar tá si kö te le zett ség
alól.

(5) A ked vez mé nye zet tel szem ben a tá mo ga tá si szer zõ -
dés alap ján szer zõ dés sze gés cí mén jog kö vet kez mény nem
ér vé nye sít he tõ, ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben vál lalt va la mennyi kö te le zett sé gét tel je sí tet te, de 
nem hasz nál ta fel a meg ítélt tá mo ga tás tel jes össze gét.

46.  §

(1) Ha meg ál la pí tást nyer, hogy a ked vez mé nye zett nem 
tel je sí tet te ma ra dék ta la nul a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál -
lalt kö te le zett sé ge it, és a 48.  §-ban fog lal tak alap ján az el -
ál lá si jog gya kor lá sa nem kö te le zõ, ak kor a tá mo ga tá si
szer zõ dés ha tály ban ma rad, va la mint a ki fi ze tett tá mo ga -
tás rész le ges vissza vo ná sá ra ke rül sor.

(2) A pro jekt azt köve tõen zár ha tó le, mi u tán a ked vez -
mé nye zett a vissza vont tá mo ga tá si össze get és já ru lé ka it
vissza fi zet te.

(3) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás rész le ges
vissza vo ná sá ról és a szer zõ dés sze gés ese tén al kal ma zan dó 
igény ér vé nye sí tés ér de ké ben te en dõ in téz ke dé sek rõl a Mi -
nisz té ri um út mu ta tá sa alap ján a köz re mû kö dõ szer ve zet
dönt.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet – egye di tá mo ga tás ese tén 
a Mi nisz té ri um – a ki fi ze tett tá mo ga tás rész le ges vissza vo -

ná sát tar tal ma zó nyi lat ko za tot a dön tés ho za tal tól szá mí tott 
5 mun ka na pon be lül kéz be sí ti a ked vez mé nye zett nek.

(5) A ki fi ze tett tá mo ga tás rész le ges vissza vo ná sá ról
 szóló dön tést tar tal ma zó nyi lat ko zat nak tar tal maz nia kell

a) a tá mo ga tá si szer zõ dés azo no sí tó ada ta it,

b) a tá mo ga tás rész le ges vissza vo ná sá nak in do kát,

c) a ked vez mé nye zett ré szé re ki fi ze tett tá mo ga tás és a
szank ci ós ka mat vissza fi ze té sé nek kö te le zett sé gét,

d) a ked vez mé nye zett ál tal vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás
és a szank ci ós ka mat össze gét,

e) a ki fi ze tett tá mo ga tás és a szank ci ós ka mat vissza fi -
ze té sé re elõ írt tel je sí té si ha tár idõt,

f) a ké se del mes tel je sí tés jog kö vet kez mé nyét,

g) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak nak meg fele -
lõen a ka mat fi ze tés re irány adó sza bá lyo kat,

h) azt a bank szám la szá mot, amely re a vissza fi ze tés tel -
je sí ten dõ.

(6) A tá mo ga tás rész le ges vissza vo ná sa ese tén – ha a tá -
mo ga tá si szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – a ked vez -
mé nye zet tet a szank ci ós ka mat-fi ze té si kö te le zett ség a jo -
go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás fo lyó sí tá sá tól a tá mo -
ga tás rész le ges vissza vo nás ról  szóló dön tés meg ho za ta lá ig 
ter he li. A ked vez mé nye zet tet to váb bá ké se del mes fi ze tés
ese tén a vissza vont tá mo ga tás és a szank ci ós ka mat után
ké se del mi ka mat-fi ze té si kö te le zett ség ter he li a ké se de -
lem be esés idõ pont já tól a vissza fi ze té sig ter je dõ idõ -
szakra.

(7) A ki fi ze tett tá mo ga tás rész le ges vissza vo ná sát tar -
tal ma zó nyi lat ko zat ban a ki fi ze tett tá mo ga tás és a szank -
ciós ka mat vissza fi ze té sé re elõ írt tel je sí té si ha tár idõ – ha a
tá mo ga tá si szer zõ dés más képp nem ren del ke zik – 15 nap.

A támogatási szerzõdés közös megegyezéssel történõ
felbontása

47.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör té -
nõ fel bon tá sá ról a köz re mû kö dõ szer ve zet – egye di tá mo -
ga tás ese tén a Mi nisz té ri um – dönt a ked vez mé nye zett tá -
mo ga tá si szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör té nõ fel bon -
tá sá ra irá nyu ló ké rel mé nek kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon 
be lül.

(2) A szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör té nõ fel bon tá -
sá ra ak kor ke rül het sor, ha a kö vet ke zõ fel té te lek együt te -
sen fenn áll nak:

a) a ked vez mé nye zett az Ámr. 87.  § (5) be kez dé se sze -
rin ti kö te le zett sé gé nek ele get tett,

b) a pro jekt meg valósítása a ked vez mé nye zett nek fel
nem ró ha tó ok ból hi ú sult meg vagy üt kö zik tar tós aka -
dályba.
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(3) A tá mo ga tá si szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör té -
nõ fel bon tá sa ese tén a tá mo ga tá si szer zõ dés a meg kö té sé -
nek idõ pont já ra vissza me nõ le ges ha tállyal szû nik meg.

(4) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tá si szer zõ dés kö -
zös meg egye zés sel tör té nõ fel bon tá sá ra irá nyu ló meg ál la -
po dást – a tá mo ga tá si szer zõ dés fel bon tá sá ra vo nat ko zó
egyet ér té se ese tén – a köz re mû kö dõ szer ve zet ké szí ti elõ
és kül di meg a ked vez mé nye zett nek alá írás ra.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg ál la po dás tar -
tal maz za

a) a tá mo ga tá si szer zõ dés azo no sí tó ada ta it,

b) a fe lek nek a szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör té nõ
fel bon tá sá ra irá nyu ló ki fe je zett nyi lat ko za tát,

c) mind azo kat az ada to kat és kö rül mé nye ket, ame lyek
alap ján a (2) be kez dés sze rin ti fel té te lek fenn ál lá sa meg ál -
la pít ha tó.

(6) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg ál la po dás ak -
kor lép ha tály ba, ha

a) a ked vez mé nye zett ré szé re tá mo ga tás fo lyó sí tá sa
nem tör tént, vagy a ked vez mé nye zett a fo lyó sí tott tá mo ga -
tás jegy ban ki alap ka mat tal nö velt tel jes össze gét vissza fi -
zet te, va la mint

b) a ked vez mé nye zett az igény be nem vett tá mo ga tás -
ról le mon dott.

A támogatási szerzõdéstõl  való elállás

48.  §

A tá mo ga tá si szer zõ dés tõl el kell áll ni, ha

a) az Ámr. 87.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va la -
mely fel té tel be kö vet ke zik, vagy

b) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott va la mely egyéb kö te le zett sé gé nek fel ró ha tó
mó don nem tesz ele get, és e szer zõ dés sze gés ese té re jog -
sza bály vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés az el ál lás jo gát biz to -
sít ja.

49.  §

(1) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl
 való el ál lás tár gyá ban – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé -
te lé vel – a Mi nisz té ri um he lyett és ne vé ben el já ró köz re -
mû kö dõ szer ve zet dönt.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás tár gyá ban a
Mi nisz té ri um dönt, ha

a) a köz re mû kö dõ szer ve zet el ál lás tár gyá ban ho zott
dön té sét a ked vez mé nye zett az el ál lás köz lé sét köve tõen
vi tat ja,

b) a dön tést a köz re mû kö dõ szer ve zet ki fe je zet ten kéri,
vagy

c) az el ál lás jo gá nak gya kor lá sát ma gá nak fenn tart ja.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt ese tek ben a köz re mû kö dõ 
szer ve zet az üggyel kap cso la tos va la mennyi ira tot in dok -
lás sal és dön té si ja vas lat tal együtt a ked vez mé nye zett ész -
re vé te lé nek kéz hez vé te lé tõl vagy az el ál lás ra okot adó kö -
rül mény be kö vet ke zé sé nek tu do más ra ju tá sá tól szá mí tott
30 na pon be lül a Mi nisz té ri um nak meg kül di.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet és a Mi nisz té ri um a tá mo -
ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás jo gát a ked vez mé nye zett -
hez in té zett írás be li nyi lat ko zat tal gya ko rol ja.

50.  §

A köz re mû kö dõ szer ve zet az el ál lást tar tal ma zó nyi lat -
ko za tot a 49.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a
dön tés ho za tal tól, a 49.  § (2) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ese tek ben a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás ról
 szóló dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül pos -
tai szol gál ta tó út ján tér ti ve vénnyel kéz be sí ti a ked vez mé -
nye zett nek.

51.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás ról  szóló nyi -
lat ko zat nak tar tal maz nia kell a tá mo ga tá si szer zõ dés azo -
no sí tó ada ta it, az el ál lá si jog gya kor lá sát tar tal ma zó ki fe je -
zett nyi lat ko za tot, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ dés meg fe -
le lõ ren del ke zé sé re és a re le váns jog sza bály hely re tör té nõ
egy ér tel mû hi vat ko zás sal alá tá masz tott in do ko lást.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl a tá mo ga tá si
szer zõ dés tõl  való el ál lást köz lõ nyi lat ko zat nak tar tal maz -
nia kell

a) a ked vez mé nye zett ré szé re meg ítélt és ki fi ze tett tá -
mo ga tás, to váb bá a já ru lé kai vissza fi ze té sé nek kö te le zett -
sé gét,

b) a ked vez mé nye zett ré szé re ki fi ze tett tá mo ga tás és a
szank ci ós ka mat vissza fi ze ten dõ össze gét,

c) a ki fi ze tett tá mo ga tás és já ru lé kai vissza fi ze té sé re
elõ írt tel je sí té si ha tár idõt,

d) a ké se del mes tel je sí tés jog kö vet kez mé nyét,
e) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak nak meg fele lõen 

a ka mat fi ze tés re irány adó sza bá lyo kat,
f) azt a bank szám la szá mot, amely re a vissza fi ze tés tel -

je sí ten dõ.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás ese tén – ha a
tá mo ga tá si szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – a ked -
vez mé nye zet tet a szank ci ós ka mat-fi ze té si kö te le zett ség a
fo lyó sí tás tól a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás ról
 szóló dön tés meg ho za ta lá ig, az eset le ges ké se del mi ka -
mat-fi ze té si kö te le zett ség a ké se de lem be esés idõ pont já tól 
a vissza fi ze té sig ter je dõ idõ szak ra ter he li.
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(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lást tar tal ma zó
nyi lat ko zat ban a ki fi ze tett tá mo ga tás és a já ru lé kai vissza -
fi ze té sé re elõ írt tel je sí té si ha tár idõ – ha a tá mo ga tá si szer -
zõ dés más képp nem ren del ke zik – 15 nap.

A fizetési kötelezettség részletekben történõ teljesítése

52.  §

(1) Ha a tá mo ga tás rész le ges vissza vo ná sa vagy a tá mo -
ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás ese tén a ked vez mé nye zett -
nek fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zik, ak kor a fi ze té si kö -
te le zett sé gét meg ál la pí tó dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül az Ámr. 88.  § (7) be kez dé se alap ján a köz -
re mû kö dõ szer ve zet tõl – egye di tá mo ga tás ese tén a Mi -
nisz té ri um tól – kér he ti a fi ze té si kö te le zett ség rész le tek -
ben tör té nõ tel je sí té sét.

(2) A fi ze té si kö te le zett ség rész le tek ben tör té nõ telje -
sítésének en ge dé lye zé sé rõl a köz re mû kö dõ szer ve zet
– egye di tá mo ga tás ese tén a Mi nisz té ri um – a ké re lem be -
ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül dönt, és a tárgy ban kü lön
meg ál la po dást köt a ked vez mé nye zet tel.

(3) A rész le tek ben tör té nõ fi ze tés idõ tar ta ma nem ha lad -
hat ja meg a fi ze té si kö te le zett sé get meg ál la pí tó dön tés rõl
 szóló ér te sí tés ben meg ha tá ro zott fi ze té si ha tár idõ tõl szá -
mí tott 36 hó na pot.

KÖVETELÉSKEZELÉS

A követeléskezelés általános szabályai

53.  §

(1) Ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás rész le ges vissza -
vo ná sát vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lást tar tal -
ma zó nyi lat ko zat ban, il let ve a fi ze té si kö te le zett ség rész -
le tek ben tör té nõ tel je sí té sé rõl  szóló meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott ha tár idõ re nem tel je sí ti a fi ze té si kö te le zett -
sé gét, ak kor a köz re mû kö dõ szer ve zet – szük ség ese tén a
Mi nisz té ri um – az 54–63.  §-ban fog lal tak sze rint ha la dék -
ta la nul in téz ke dik a kö ve te lés ér vé nye sí té se ér de ké ben
szük sé ges lé pé sek meg té te le iránt.

(2) Ha az 54.  §-ban fog lalt fel ha tal ma zá son ala pu ló
azon na li be sze dé si meg bí zás, az 55–58.  §-ban fog lalt biz -
to sí té kok ér vé nye sí té se vagy az 59–63.  §-ban fog lalt el já -
rá sok so rán a fenn ál ló kö ve te lés nél na gyobb összeg be sze -
dé sé re ke rül sor, ak kor a be sze dett több le tet a köz re mû kö -
dõ szer ve zet a ked vez mé nye zett tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott bank szám lá já ra a túl tel je sí tés rõl tör tént tu -
do más szer zés tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül vissza utal -
ja, és a vissza uta lás meg tör tén té rõl – az el szá mo lás egy ide -
jû ren del ke zés re bo csá tá sá val – a ked vez mé nye zet tet írás -
ban ér te sí ti.

Felhatalmazáson alapuló azonnali beszedési megbízás
érvényesítése

54.  §

(1) Ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés biz to -
sí té ká ul azon na li be sze dé si meg bí zás ra  való fel ha tal ma -
zást adott, ak kor a köz re mû kö dõ szer ve zet a fenn ál ló kö -
ve te lést, kü lön ren de let sze rint, a Mi nisz té ri um mint jo go -
sult he lyett és ne vé ben a pénz for gal mi szol gál ta tá sok ról és 
az elekt ro ni kus fi ze té si esz kö zök rõl  szóló 227/2006.
(XI. 20.) Korm. ren de let ben és a fel ha tal ma zói nyi lat ko -
zat ban fog lal tak alap ján for ma nyom tat vány be nyúj tá sá val
ér vé nye sí ti.

(2) Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet az azon na li be sze dé si
meg bí zás tel je sí té sé nek vár ha tó idõ tar ta mát is figye lembe
véve  valószínûsíti, hogy a tá mo ga tás biz to sí té ka ér vé nye -
sí té sé nek le he tõ sé ge idõ köz ben meg szû nik, az azon na li
be sze dé si meg bí zás mel lett a biz to sí té kon fenn ál ló jog ér -
vé nye sí té sét kez de mé nye zi.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet a fenn ál ló kö ve te lés azon -
na li be sze dé si meg bí zás út ján  való ér vé nye sí té sét az
55–58.  §-ban meg ha tá ro zott biz to sí té kok ér vé nye sí té se
mel lett bár mi kor meg kí sé rel he ti.

Bankgarancia érvényesítése

55.  §

(1) Ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés biz to -
sí té ká ul bank ga ran ci át aján lott fel, ak kor a fenn ál ló kö ve -
te lés ér vé nye sí té se ér de ké ben a köz re mû kö dõ szer ve zet,
kü lön meg ha tal ma zás alap ján, a Mi nisz té ri um mint jo go -
sult he lyett és ne vé ben köz vet le nül a bank ga ran ci át nyúj tó
hi tel in té zet tel szem ben lép fel.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal a hi tel in té zet hez el -
jut ta tott fi ze té si fel szó lí tás nak a bank ga ran cia szer zõ dés -
ben a tel je sí tés fel té te le ként elõ írt alak sze rû ele me ket kell
tar tal maz nia.

Garanciaszervezet által nyújtott készfizetõ
kezességvállalás érvényesítése

56.  §

(1) Ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés biz to -
sí té ká ul ga ran cia szer ve zet ál tal nyúj tott kész fi ze tõ ke zes -
ség vál la lást aján lott fel, ak kor a fenn ál ló kö ve te lés ér vé -
nye sí té se ér de ké ben a köz re mû kö dõ szer ve zet, kü lön meg -
ha tal ma zás alap ján, a Mi nisz té ri um mint jo go sult he lyett
és ne vé ben köz vet le nül a ke zes ség vál la lást nyúj tó ga ran -
cia szer ve zet tel szem ben lép fel.
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(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal a ga ran cia szer ve zet -
hez el jut ta tott fi ze té si fel szó lí tás nak a ke zes ség vál la lás
alap já ul szol gá ló ke zes sé gi szer zõ dés ben a tel je sí tés fel té -
te le ként elõ írt alak sze rû ele me ket kell tar tal maz nia.

Biztosítási szerzõdés alapján kiállított készfizetõ
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény érvényesítése

57.  §

(1) Ha a ked vez mé nye zett biz to sí tó tár sa ság ál tal biz to -
sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott ke ze si kö te lez vényt tar -
tott ren del ke zés re a tá mo ga tá si összeg biz to sí té ka ként, ak -
kor a fenn ál ló kö ve te lés ér vé nye sí té se ér de ké ben a köz re -
mû kö dõ szer ve zet, kü lön meg ha tal ma zás alap ján, a Mi -
nisz té ri um mint jo go sult he lyett és ne vé ben köz vet le nül a
ke ze si kö te lez vényt ki bo csá tó biz to sí tó val szem ben lép
fel.

(2) A biz to sí ték ér vé nye sí té sé nek té nyét köz lõ ér te sí tés -
sel egy ide jû leg a köz re mû kö dõ szer ve zet a ke zes cí mé re
be nyújt ja a ke ze si kö te lez vény ben meg ha tá ro zott – az el ál -
lás té nyét alá tá masz tó – do ku men tu mo kat.

Követelés kielégítése ingó és ingatlan jelzálog szerzõdés
alapján

58.  §

(1) Ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés biz to -
sí té ká ul ingó vagy in gat lan zá log tár gyat aján lott fel, és az
azon na li be sze dé si meg bí zás vagy más biz to sí ték ér vé nye -
sí té se nem vagy csak rész ben ve ze tett ered mény re, ak kor a
köz re mû kö dõ szer ve zet a fenn ál ló kö ve te lés ér vé nye sí té se 
ér de ké ben, kü lön ren de let ben fog lal tak alap ján, a Mi nisz -
té ri um mint jo go sult he lyett és ne vé ben ha la dék ta la nul kö -
te les az ingó vagy in gat lan zá log tárgy ból ki elé gí tést ke res -
ni.

(2) Az ingó és in gat lan va gyon tár gyon ala pí tott jel zá -
log jog ból  való ki elé gí tés so rán a Ptk., va la mint az ingó és
in gat lan jel zá log szer zõ dés ren del ke zé se i nek meg fe le lõ
mó don kell el jár ni.

Fizetési meghagyásos eljárás

59.  §

(1) Ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés hez
kap cso ló dó an

a) nem adott azon na li be sze dé si meg bí zás ér vé nye sí té -
sé hez szük sé ges fel ha tal ma zó le ve let vagy egyéb biz to sí -
té kot, ak kor a fel szó lí tó le vél ben meg ha tá ro zott tel je sí té si
ha tár idõ le tel tét kö ve tõ 8 na pon be lül,

b) az azon na li be sze dé si meg bí zás ér vé nye sí té sé hez
szük sé ges fel ha tal ma zó le vé len túl egyéb biz to sí té kot nem 
adott, ak kor az azon na li be sze dé si meg bí zás rész ben vagy
egész ben si ker te len meg kí sér lé sé rõl  szóló hi tel in té ze ti ér -
te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 na pon be lül,

c) adott biz to sí ték ból a kö ve te lés ki elé gí té se rész ben
vagy egész ben si ker te len, ak kor az en nek meg ál la pí tá sát
kö ve tõ 8 na pon be lül
a fi ze té si meg ha gyá sos el já rást, kü lön ren de let ben fog lal -
tak alap ján, a Mi nisz té ri um mint jo go sult he lyett és ne vé -
ben el já ró köz re mû kö dõ szer ve zet meg in dít ja.

(2) Ha a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás a pol gá ri per rend -
tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény ren del ke zé sei sze rint
pol gá ri pe res el já rás sá ala kul, ak kor a köz re mû kö dõ szer -
ve zet a ren del ke zés re álló ira to kat ha la dék ta la nul meg kül -
di a Mi nisz té ri um ré szé re.

Végrehajtási eljárás kezdeményezése

60.  §

(1) A pol gá ri pe res és nem pe res el já rás le zá rá sát köve -
tõen a kö ve te lés ér vé nye sí té sé re a bí ró sá gi vég re haj tás ról
 szóló 1994. évi LIII. tör vény ren del ke zé sei alap ján ke rül
sor.

(2) A vég re haj tá si ké rel met, kü lön ren de let ben fog lal tak 
alap ján, a Mi nisz té ri um mint jo go sult he lyett és ne vé ben a
köz re mû kö dõ szer ve zet ter jesz ti elõ.

Felszámolási eljárás kezdeményezése

61.  §

Kü lön ren de let ben fog lal tak alap ján a köz re mû kö dõ
szer ve zet a Mi nisz té ri um mint hi te le zõ he lyett és ne vé ben
a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi 
XLIX. tör vény ren del ke zé sei alap ján a ked vez mé nye zet tel 
mint adós sal szem ben fel szá mo lá si el já rást kez de mé nyez -
het.

A kedvezményezettel szembeni csõdeljárás, 
végelszámolási eljárás, valamint harmadik fél által

indított felszámolási eljárás

62.  §

(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet a ked vez mé nye zet tek jogi 
stá tu szá ban be kö vet ke zõ vál to zá so kat fo lya ma to san nyo -
mon kö ve ti.

(2) Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet azt ész le li, hogy a ked -
vez mé nye zet tel szem ben csõd el já rás, fel szá mo lá si vagy
vég el szá mo lá si el já rás in dult, ak kor kü lön ren de let ben
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fog lal tak alap ján a Mi nisz té ri um mint hi te le zõ he lyett és
ne vé ben a köz re mû kö dõ szer ve zet kö te les a hi te le zõi
igényt ha la dék ta la nul be je len te ni.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet a már fo lya mat ban lévõ
csõd el já rás ban, fel szá mo lá si, il let ve vég el szá mo lá si el já -
rás ban a hi te le zõi igény be je len té sét a Mi nisz té ri um egyet -
ér té sé vel mel lõz he ti, ha a csõd el já rás, a fel szá mo lá si, il let -
ve a vég el szá mo lá si el já rás kez de mé nye zé sét köz vet le nül
meg elõ zõ en le foly ta tott ered mény te len vég re haj tá si el já -
rás meg ál la pí tá sai sze rint  valószínûsíthetõ, hogy a hi te le -
zõi igény nek a nyil ván tar tás ba vé te lé ért fi ze ten dõ össze get 
el érõ meg té rü lés sem vár ha tó.

Követelés vagyonrendezési eljárásban  való érvényesítése

63.  §

Ha an nak le he tõ sé ge fenn áll és a kö ve te lés be haj tá sá hoz 
szük sé ges, a köz re mû kö dõ szer ve zet, kü lön ren de let ben
adott fel ha tal ma zás alap ján, a Mi nisz té ri um mint jo go sult
he lyett és ne vé ben kö te les va gyon ren de zé si el já rást meg -
in dí ta ni, il let ve ilyen el já rás ban kö te les részt ven ni.

Számviteli feladatok

64.  §

(1) A szám vi te li fel ada to kat a köz re mû kö dõ szer ve zet
vég zi.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet ké szí ti el az elõ irány zat
szám vi te li po li ti ká ját, to váb bá min den olyan egyéb szám -
vi te li vagy pénz ügyi sza bály za tát, amely nek össze ál lí tá sát
jog sza bály kö te le zõ vé te szi. Az elõ irány zat szám vi te li po -
li ti ká já nak és kö te le zõ mel lék le te i nek el ké szí té sé nél al kal -
maz ni kell a Mi nisz té ri um ál tal el ké szí tett egy sé ges szám -
vi te li po li ti ka elõ írásait.

(3) A szám vi te li po li ti kát a költ ség ve té si ügye kért fe le -
lõs fõ osz tály fel ügye le tét el lá tó szak ál lam tit kár hagy ja
jóvá.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet a szám vi te li fel ada tok el -
lá tá sá nak mód já ról bel sõ sza bály za tot ké szít, ame lyet a ke -
ze lõ ve ze tõ je hagy jóvá.

(5) A köz re mû kö dõ szer ve zet nek a szer zõ dés fel bon tá -
sá ról, meg szû né sé rõl a vo nat ko zó ada to kat tar tal ma zó do -
ku men tu mok csa to lá sá val, ille tõ leg elekt ro ni kus úton – az
Ámr. 8/b. mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat la pon –
5 mun ka na pon be lül ér te sí te nie kell az Or szá gos Tá mo ga -
tá si Mo ni tor ing Rend szert.

(6) A be hajt ha tat lan kis össze gû kö ve te lé sek hi te le zé si
vesz te ség ként tör té nõ le írá sát, to váb bá az ér ték he lyes bí té -
se ket, ér ték vesz té se ket és ezek vissza írá sát a ke ze lõ szer -
ve zet ve ze tõ je en ge dé lye zi.

(7) A ke ze lõ fe le lõs az éves és fél éves be szá mo ló hoz,
to váb bá a zár szám adás hoz szük sé ges szö ve ges be szá mo ló
el ké szí té sé ért. A ke ret gaz da és a köz re mû kö dõ szer ve zet
részt vesz a be szá mo lók el ké szí té sé ben.

(8) Az elõ irány zat könyv vizs gá la tá ról a Mi nisz té ri um
gon dos ko dik.

(9) A köz re mû kö dõ szer ve zet együtt mû kö dik az elõ -
irány zat könyv vizs gá ló já val, biz to sít ja a könyv vizs gá lat -
hoz szük sé ges ada tok tel jes sé gét,  valódiságát.

(10) Az elõ irány zat éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, a
fél éves be szá mo lót és a ne gyed éves mér leg je len té se ket a
köz re mû kö dõ szer ve zet ké szí ti el, és a fel ügye le tet gya -
kor ló szak ál lam tit kár hagy ja jóvá.

65.  §

A köz re mû kö dõ szer ve zet a 34–37.  §-ban sze rep lõ
pénz ügyi fel ada tok, va la mint a 64.  § sze rin ti szám vi te li
fel ada tok el lá tá sá nak mód já ról bel sõ sza bály za tot ké szít,
ame lyet a költ ség ve té si ügye kért fe le lõs fõ osz tály fel ügye -
le tét el lá tó szak ál lam tit kár hagy jóvá. En nek ke re té ben
ren del ke zik

a) a kö te le zett ség vál la lás ál lo má nyát be mu ta tó, ke ze lõ
ré szé re tel je sí ten dõ adat szol gál ta tás mód já ról;

b) a kö ve te lé sek nyil ván tar tá sá ról;
c) a Mi nisz té ri um ál tal elõ írt köny ve lé si fel adás mód -

járól.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Széchenyi Kártya konstrukcióra vonatkozó különös
rendelkezések

66.  §

(1) A Szé che nyi Kár tya konst ruk ció ke re té ben bizto -
sított hi te lek ka mat ter he i nek és ga ran cia dí ja i nak támo -
gatása te kin te té ben az e ren de let sza bá lya it – az Ámr.
93/B.  §-ában fog lal tak kal össz hang ban – a (2)–(8) be kez -
dés sze rin ti el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A Szé che nyi Kár tya igény lé sé nek rend jét és to váb bi
fel té te le it, va la mint az igény lés hez szük sé ges for ma nyom -
tat vá nyo kat a Mi nisz té ri um hi va ta los lap ban, fel hí vás for -
má já ban te szi köz zé.

(3) A lik vi di tá si hi te lek ka mat ter he i nek és garancia -
díjainak tá mo ga tá sa irán ti igény pá lyá zat be nyúj tá sa nél -
kül, igény lõ lap ki töl té sé vel és az Ámr. 93/B.  § (2) be kez -
dé sé ben elõ írt, il let ve a hi tel bí rá lat hoz szük sé ges egyéb
nyi lat ko za tok, ok ira tok és iga zo lá sok csa to lá sá val kez de -
mé nyez he tõ.

(4) Az igény lõ la pot a (2) be kez dés sze rin ti fel hí vás ban
meg ha tá ro zott igény lést re giszt rá ló szer ve ze tek hez kell
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be nyúj ta ni. A re giszt rá ló szer ve ze tek az igé nye ket to váb -
bít ják a köz re mû kö dõ szer ve zet nek, amely a tá mo ga tá si
igé nye ket dön tés re ké szí ti elõ.

(5) A Mi nisz té ri um és a ked vez mé nye zett kö zött a tá -
mo ga tá si jog vi szony az Ámr. 83.  § (2) be kez dés a)–d) és
g)–k) pont já ban meg ha tá ro zott és az igény lõ lap hoz csa tolt
nyi lat ko za tok alap ján, az Ámr. 87.  § (4) be kez dés b) és
e) pont já ban, az Ámr. 88.  §-ában és az e ren de let ben meg -
ha tá ro zott egyéb fel té te lek kel a Mi nisz té ri um cso por tos
kö te le zett ség vál la lá sa út ján jön lét re. 

(6) A hi tel szer zõ dést a (2) be kez dés sze rin ti fel hí vás ban 
meg ha tá ro zott hi tel in té ze tek kö zül a ked vez mé nye zett vá -
lasz tá sa sze rin ti hi tel in té zet köti meg.

(7) A hi tel szer zõ dés bár mely ok ból tör té nõ meg szû né se
ese tén a ka mat- és a ga ran cia díj-tá mo ga tás is au to ma ti ku -
san meg szün te tés re ke rül. Ez – az Ámr. 87.  § (4) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel – a már ki fi ze tett
tá mo ga tá so kat nem érin ti.

(8) A Szé che nyi Kár tya konst ruk ci ó ra nem kell al kal -
maz ni a 21.  § (5)–(12) bekezdés, a 23–33.  §, va la mint a
43–52.  § ren del ke zé se it.

Panaszkezelés

67.  §

(1) Ha a pá lyá zó tól, ked vez mé nyez et tõl pa nasz ér ke zik
a dön tés elõ ké szí tés sel, a szer zõ dés kö tés sel, a szer zõ dés -
mó do sí tás sal, a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá val, az el len õr zés sel,
a pro jekt jogi le zá rá sá val – ide ért ve a ki fi ze tett tá mo ga tás
rész le ges vissza vo ná sá ra vo nat ko zó dön tést is –, to váb bá a 
fi ze té si kö te le zett ség rész le tek ben tör té nõ tel je sí té sé vel
kap cso lat ban, ak kor a köz re mû kö dõ szer ve zet – egye di tá -
mo ga tás ese tén a Mi nisz té ri um – a pa naszt meg vizs gál ja
és dön té sé rõl a pa nasz be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon
be lül ér te sí ti a ked vez mé nye zet tet.

(2) Pá lyá za ti úton, va la mint tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás ese tén ha a ked vez mé nye zett to -
vább ra is fenn tart ja pa na szát, az is mé telt meg ke re sés be ér -
ke zé sét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül a köz re mû kö dõ szer -
ve zet a meg ke re sést az ira tok meg kül dé sé vel és ja vas la tá -
val együtt elõ ter jesz ti a Mi nisz té ri um ré szé re, amely a
meg ke re sés rõl az elõ ter jesz téstõl szá mí tott 15 na pon be lül
dönt. A Mi nisz té ri um a dön té sé rõl ér te sí ti a ked vez mé nye -
zet tet és a köz re mû kö dõ szer ve ze tet.

Irattározás

68.  §

(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet kö te le zett ség vál la lás sal
és kö ve te lés ke ze lés sel kap cso la tos, hoz zá be ér ke zett és

nem to váb bí tott va la mennyi do ku men tu mot – pá lyá za ti
úton nyúj tott tá mo ga tás ese tén a pá lyá za ti azo no sí tó fel -
tün te té sé vel, té te les irat jegy zék kel el lát va – a jogi le zá rás
évét kö ve tõ 5. év vé gé ig meg õr zi.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet gon dos ko dik a szám vi te li
do ku men tu mok nak a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör -
vény 169.  §-ában meg ha tá ro zott meg õr zé sé rõl.

Átmeneti és záró rendelkezések

69.  §

(1) A T 5.  § (1), (2) és (6) be kez dé sé ben, ille ve 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 vég re haj tá sá ról  szóló
67/2008. (III. 29.) Korm. ren de let ben a be fo ga dó szerv ré -
szé re elõ írt adat szol gál ta tá si, köz zé té te li fel ada to kat a
köz re mû kö dõ szer ve zet lát ja el.

(2) A NBC jog elõd je ter hé re a 2000. évet meg elõ zõ en
pá lyá za ti úton nyúj tott tá mo ga tás hoz kap cso ló dó tá mo ga -
tá si szer zõ dé sek mó do sí tá sát – a mi nõ ség biz to sí tá si pá lyá -
za tok ki vé te lé vel – a Mi nisz té ri um ké szí ti el és köti meg.

(3) A 41–63.  §-ban meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket a
Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény ben – és az azt meg elõ zõ évek
költ ség ve té sé rõl  szóló tör vényekben – meg ha tá ro zott Ha -
di ipa ri tech no ló gia-kor sze rû sí tõ be ru há zá sok tá mo ga tá sa
elõ irány zat ra is al kal maz ni kell.

(4) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(5) E ren de letet a már be nyúj tott pá lyá za tok, kö te le zett -
ség vál la lá sok te kin te té ben az e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ en el vég zen dõ el já rá si cse lek mé nyek re kell al kal -
maz ni.

70.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R 1.  §
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az 1.  § (1) be kez dés a)–d) és f) pont já ban sze rep lõ
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nál a Gaz da sá gi Mi nisz té ri um
vál lal ko zá si cél elõ irány za ta i nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
1/2001. (I. 5.) GM ren de let, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um egyes tá mo ga tá si prog ram ja i nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 19/2004. (II. 27.) GKM ren de let, va la -
mint a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um
egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tai ke ze lé sé rõl és tá mo -
ga tá sa i nak le bo nyo lí tá sá ról  szóló 19/2008. (X. 8.) NFGM
ren de let elõ írásait is figye lembe kell ven ni.”
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71.  §

Ha tá lyát vesz ti a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Miniszté -
rium egyes tá mo ga tá si prog ram ja i nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 19/2004. (II. 27.) GKM ren de let 1.  §-ában a
„Nem ze ti be ru há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat ból, Kis- és
kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat ból,” szö veg rész, az „a
Ma gyar vál lal ko zá sok tõzs dei be ve ze té sé nek tá mo ga tá sa
elõ irány zat ból, a Ha di ipa ri tech no ló gia kor sze rû sí tõ be ru -

há zá sok tá mo ga tá sa elõ irány zat ból,” szö veg rész, 2.  § (5)
be kez dé sé ben az a „Nem ze ti be ru há zá sösz tön zé si cél elõ -
irány zat, a Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat, és”
szö veg ré sze, va la mint „A TÁMOGATÁSOK KÜLÖNÖS
SZABÁLYAI” címû fe je ze te.

Baj nai Gor don s. k.,

nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
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Melléklet a 19/2008. (X. 8.) NFGM rendelethez

ALÁÍRÁS – MINTA 

AZ ELÕIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE: ........................................................................................................................................ ÁHT:

AZ ELÕIRÁNYZAT SZAKMAI KEZELÕJE (FÕOSZTÁLY/SZERVEZETI EGYSÉG) NEVE: ..................................................................................................

Ki je lö lõ sze mély neve, be osz tá sa: ....................................................
Alá írá sa vagy a ki je lö lés do ku men tu má nak meg ne ve zé se: ..............

Ki je lö lõ sze mély neve, be osz tá sa: .............................................................
Alá írá sa vagy a ki je lö lés do ku men tu má nak meg ne ve zé se:  .......................

Neve Alá írá sa
Szer ve ze ti egy ség/

Köz re mû kö dõ szer ve zet
neve

Neve Alá írá sa
Szer ve ze ti egy ség/

Köz re mû kö dõ szer ve zet
neve

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

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

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

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

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

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

Kö te le zett ség-
vál la lás ra jo go sult(ak)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kö te le zett ség vál la lás
el len jegy zé sé re

jo go sult(ak)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel je sí tésiga zo lás ra
jo go sult(ak)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ér vé nye sí tés re
jo go sult(ak)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utal vány
el len jegy zé sé re

jo go sult(ak)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utal vá nyo zás ra
jo go sult(ak)***

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

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

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

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

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

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

A ki je lö lés ér vé nyes sé ge: a ki je lö lés idõ pont já tól.

Ki je lö lés idõ pont ja:     év        hó nap     nap

           

  * A kö te le zett ség vál la ló és az el len jegy zõ – ugyan azon gaz da sá gi ese mény re vo nat ko zó an – nem le het azo nos sze mély.
 ** Az ér vé nye sí tést vég zõ sze mély nem le het azo nos a szak mai tel je sí tést iga zo ló, a kö te le zett ség vál la lás ra, az utal vá nyo zás ra és az utal vány el len jegy zés re jo go sult sze méllyel.
*** Az utal vá nyo zó és az el len jegy zõ – ugyan azon gaz da sá gi ese mény re vo nat ko zó an – nem le het azo nos sze mély.
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Az önkormányzati miniszter
6/2008. (X. 8.) ÖM

rendelete

egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból pályázati
úton, illetve egyedi döntéssel nyújtandó

támogatásokra vonatkozó eljárás szabályairól

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 ren de -
lem el:

I. Általános rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) sa ját for rás: a ked vez mé nye zett sa ját pénz ügyi ön -
ere je, olyan pénz ügyi for rá sa, amely nem tar tal maz za az
igény be ve en dõ vagy igény be vett ál la mi tá mo ga tást;

b) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: 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/C 244/02. szá mú bi zott sá gi köz le mény 2.1. pont ja
sze rin ti vál lal ko zás, amely kép te len a vesz te sé gei hal mo -
zó dá sá nak meg ál lí tá sá ra, és ez a ha tó sá gok kül sõ be avat -
ko zá sa nél kül szint e tel jes bi zo nyos ság gal azt ered mé -
nyez né, hogy rö vid- vagy kö zép tá von fel ad ja az üz le ti
tevékeny ségét;

c) kö te le zett ség vál la lás: az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ámr.) 134.  § (1)–(8), (11), il let ve
(13)–(15) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség;

d) kö te le zett ség vál la ló: az ön kor mány za ti mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter), il let ve az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély;

e) tá mo ga tó: az adott elõ irány zat fel hasz ná lá sa te kin te -
té ben ren del ke zés re jo go sult szer ve zet;

f) ked vez mé nye zett: aki pá lyá za ti úton, egye di ké re lem -
re vagy nor ma tív mó don tá mo ga tás ban ré sze sül;

g) pá lyá za tért kö te le zett sé get vál la ló szer ve zet: a pá -
lyá zó ál tal a pá lyá zat ban meg je lölt, a pá lyá za ti prog ram
vég re haj tá sá ra, a tá mo ga tás pá lyá zó ál ta li fel hasz ná lá sá ra
és el szá mo lá sá ra a tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá val kö te -
le zett sé get vál la ló szer ve zet.

2.  §

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

 szóló 2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: költ ség -
ve té si tör vény) 1. szá mú mel lék let XI. Ön kor mány za ti
 Minisztérium fe je zet aláb bi fe je ze ti ke ze lé sû elõirányza -
taira

aa) 12. cím, 20. al cím, 6. Ma gyar Pol gá ri Vé del mi Szö -
vet ség tá mo ga tá sa jog cím cso port,

ab) 12. cím, 20. al cím, 7. Ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek
tá mo ga tá sa jog cím cso port,

ac) 12. cím, 20. al cím, 12. Ma gyar Tûz ol tó Szö vet ség,
va la mint Lé te sít mé nyi és Ön kén tes Tûz ol tó sá gok Or szá -
gos Szö vet sé gé nek tá mo ga tá sa jog cím cso port,

ad) 12. cím, 20. al cím, 63. Kö zép és Ke let Eu ró pai
 Választási Szak ér tõk Egye sü le té nek (ACEEEO) tá mo ga -
tá sa jog cím cso port,

ae) 12. cím, 20. al cím, 82. A hét ön kor mány za ti ér dek -
szö vet ség mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa jog cím cso port,

af) 12. cím, 20. al cím, 95. Duna Pa lo ta Kul tu rá lis Köz -
hasz nú Tár sa ság nak nyúj tott tá mo ga tás jog cím cso port,

ag) 12. cím, 21. al cím, 3. Rá di ós Se gély hí vó és In fo -
kom mu ni ká ci ós Or szá gos Egye sü let jog cím cso port,

ah) 12. cím, 23. al cím „Se gít sünk az ár víz ká ro sul ta -
kon!” jog cím cso port,

ai) 12. cím, 25. al cím, 3. Idõ kö zi és ki sebb sé gi vá lasz -
tá sok le bo nyo lí tá sa jog cím cso port,

aj) 12. cím, 20. al cím, 9. Szak szer ve ze tek tá mo ga tá sa
jog cím cso port;

b) a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 1. szá mú mel lék let
XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
 fejezet 12. cím, 21. al cím, Tár sa dal mi szer ve ze tek és se gí -
tõk tá mo ga tá sa fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat maradvá -
nyára.

(2) Az (1) be kez dés a) pont aa), ac)–ai) al pont já ban és
b) pont já ban meg je lölt elõ irány za tok fel hasz ná lá sa egye di
dön tés alap ján, az (1) be kez dés ab) pont já ban meg je lölt
elõ irány zat vo nat ko zá sá ban be je len tett tá mo ga tá si igény
el bí rá lá sa az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
(a továb biak ban: OKF) köz re mû kö dé sé vel, pá lyá za ti
rend szer ke re té ben, az (1) be kez dés a) pont aj) al pont já ban 
meg je lölt elõ irány zat fel hasz ná lá sa pe dig nor ma tív mó don 
és egye di dön tés alap ján tör té nik.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ai) al pont já ban meg je lölt
Idõ kö zi és ki sebb sé gi vá lasz tá sok le bo nyo lí tá sa elõ irány -
zat fe de ze tet nyújt a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) alap ján vá lasz tá si el já rá -
sok le bo nyo lí tá sá ra, be le ért ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság (a továb biak ban: OVB) mû kö dé si költ sé gé nek a
fi nan szí ro zá sát is. Az elõ irány zat-fel hasz ná lás nál fi gye -
lem mel kell len ni a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és
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pol gár mes te rek, va la mint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti
kép vi se lõk vá lasz tá sa költ sé ge i nek nor ma tí vá i ról, té te le i -
rõl, el szá mo lá si és bel sõ el len õr zé si rend jé rõl  szóló
4/2006. (VIII. 1.) ÖTM ren de let sza bá lya i ra is.

3.  §

(1) Tá mo ga tás
a) Ma gyar or szá gon la kó- vagy szék hellyel ren del ke zõ

jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet, egyé ni
vál lal ko zó,

b) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ál la má ban szék hellyel
és Ma gyar or szá gon fi ók te lep pel vagy te lep hellyel ren del -
ke zõ jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet,
egyé ni vál lal ko zó,

c) ma gyar ál lam pol gár sá gú vagy kü lön tör vény alap ján 
a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ kül föl -
di ter mé sze tes sze mély
szá má ra nyújt ha tó.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás a le het sé ges pá lyá zók kö rét – a
pá lyá zat cél já nak és jel le gé nek meg fele lõen – az (1) be -
kez dés ben fog lal tak nál szû keb ben is meg ha tá roz hat ja.

(3) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás an nak a sze mély nek vagy
szer ve zet nek, aki(t) vagy amely(et)

a) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 13/A.  § (4) be kez dé se sze rin ti
hoz zá já ru lást, va la mint az Áht. 13/A.  § (5) be kez dé se sze -
rin ti nyi lat ko za to kat vagy iga zo lá so kat nem csa tol ja;

b) a be nyúj tott tá mo ga tá si igény lés ben, pá lyá zat ban
 valótlan vagy meg té vesz tõ ada tot szol gál ta tott;

c) a tá mo ga tan dó te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges
ha tó sá gi en ge dé lyek kel nem ren del ke zik;

d) sa ját tõ ké je a törzs tõ ke (alap tõ ke) jog sza bály ban
elõ írt leg ki sebb mér té ke alá csök kent;

e) nem já rul hoz zá, hogy ne vét, a tá mo ga tás cél ját,
össze gét, a tá mo ga tá si prog ram meg valósítási he lyét a
dön tés ho zó nyil vá nos ság ra hoz za;

f) a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt biz to sí té kok meg lé té -
rõl,  valós ér té ké rõl és ér vé nye sít he tõ sé gé rõl  szóló iga zo lá -
so kat a pá lyá za tá hoz nem csa tol ta;

g) nem nyi lat ko zott ar ról, hogy a pá lyá zat sza bály sze -
rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû felhasználá -
sának jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ
el len õr zé sé hez hoz zá já rul;

h) nem já rul hoz zá, hogy a kincs tár ke re té ben mû kö dõ,
alap ve tõ en pénz ügyi szem lé le tû meg fi gye lõ rend szer ben,
az OTMR-ben a jog sza bály ban meg ha tá ro zott dön tés ho -
zók, va la mint az Ál la mi Szám ve võ szék, a Kor mány za ti
El len õr zé si Hi va tal és a Pénz ügy mi nisz té ri um, az elõ -
irány zat-ke ze lõk, mo ni tor ing bi zott sá gok tag jai a tá mo ga -
tás ban ré sze sü lõ ada ta i hoz hoz zá fér hes se nek;

i) a tá mo ga tás irán ti igény, pá lyá zat be nyúj tá sát meg -
elõ zõ két nap tá ri éven be lül az ál lam igaz ga tá si szerv ha tá -
ro za tá val vagy an nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén bí ró -
sá gi ha tá ro zat ban mun ka vál la lók be je len tés nél kü li vagy

mun ka vál la lá si en ge dély nél kü li fog lal koz ta tá sa  miatt jog -
erõ sen bír ság meg fi ze té sé re kö te lez tek;

j) a be ru há zást vagy a fej lesz tést olyan in gat la non
 kívánja meg valósítani, amely a tá mo ga tá si igény, pá lyá zat
be nyúj tá sá nak idõ pont já ban nem per-, te her- és igény men -
tes, ki vé ve, ha a pá lyá zó az igény jo go sult ja, ille tõ leg bé -
relt in gat lan ese té ben a bér le ti szer zõ dés ki zá ró la gos jog -
gal nem biz to sít ja a tá mo ga tás sal meg valósuló lé te sít mény 
üze mel te té sé nek le he tõ sé gét leg alább az üze mel te té si kö -
te le zett ség ide jé re, vagy a be ru há zást vagy fej lesz tést osz -
tat lan kö zös tu laj don ban álló in gat la non kí ván ják meg -
valósítani és a tu laj do nos tár sak nem kö töt tek köz ok irat ba
vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt hasz ná -
lat ba vé te li meg ál la po dást vagy nem áll ren del ke zés re az
ah hoz tar to zó hasz ná la ti meg osz tás ra vo nat ko zó váz rajz;

k) az Eu ró pai Bi zott ság va la mely tá mo ga tás vissza fi ze -
té sé re kö te le zõ ha tá ro za tá nak ha tá lya alatt áll;

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

m) 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 6. és 8.  §-ában fog -
lalt ki zá ró okok hi á nyá ról nem nyi lat ko zik.

(4) A be ru há zá si célú tá mo ga tás ese tén a (3) be kez dés -
ben fog lalt ese te ken túl nem nyújt ha tó tá mo ga tás:

a) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés I. sz.
mel lék le té ben fel so rolt ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz,

b) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló, 1999. de cem ber 17-i 104/2000/EK ta -
ná csi ren de let (HL L 17., 2000. 1. 21., 22–52. o.) sze rin ti
ha lá sza ti és ak va kul tú ra te vé keny sé get, to váb bá ha lá sza ti
ter mé kek fel dol go zá sát és for gal ma zá sát szol gá ló be ru há -
zá sok hoz,

c) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak,
d) azon sze mély vagy szer ve zet ré szé re, aki vagy amely 

a tá mo ga tás nyúj tá sá nak évét meg elõ zõ mind a há rom év -
ben vesz te sé ges volt, vagy el vesz tet te ko ráb bi sa ját tõ ké jé -
nek 50%-át.

II. Pályázati rendszer

4.  §

A pá lyá zó nak a pá lyá zat be nyúj tá sa kor pá lyá za ti dí jat
nem kell fi zet nie.

5.  §

Az e ren de let alap ján le foly ta tan dó pá lyá za ti el já rá sok
ese té ben pá lyá zat ke ze lõ az OKF, amely

a) dönt a köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé sé rõl, a ki je -
lö lés vissza vo ná sá ról, szük ség ese tén le foly tat ja a 6.  §
(2) be kez dé se sze rin ti köz be szer zé si el já rást,
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b) köz re mû kö dõ szer ve zet hi á nyá ban ki ír ja és be fo gad -
ja a pá lyá za to kat,

c) el len õr zi a pá lyá za ti prog ra mok cél ja i nak meg -
valósulását.

6.  §

(1) A pá lyá za ti el já rás so rán köz re mû kö dõ szer ve zet
 vehetõ igény be, amely le het

a) köz vet le nül vagy köz ve tet ten több sé gi ál la mi tu laj -
don ban lévõ szer ve zet;

b) költ ség ve té si szerv;
c) köz ala pít vány;
d) gaz da sá gi tár sa ság.

(2) Amennyi ben a köz re mû kö dõ szer ve zet szol gál ta tá -
sá nak díja elõ re lát ha tó lag el éri vagy meg ha lad ja a köz be -
szer zés rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a továb biak -
ban: Kbt.) sze rin ti ér ték ha tárt, a köz re mû kö dõ szer ve zet
ki vá lasz tá sá hoz – a Kbt. el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –
köz be szer zé si el já rást kell le foly tat ni.

(3) Amennyi ben a köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada tát
nem meg fele lõen lát ja el, a ki je lö lés vissza von ha tó, és
 helyette új köz re mû kö dõ szer ve zet je löl he tõ ki.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada tai kü lö nö sen a
 következõk:

a) a tá mo ga tó be vo ná sá val a pá lyá za ti ki írás és a pá lyá -
za ti ki írás hoz kap cso ló dó do ku men tu mok ter ve ze té nek
 elkészítése;

b) a pá lyá za tok be fo ga dá sa, ér té ke lé se;
c) a bí rá ló bi zott sá gok tit kár sá gi fel ada ta i nak el lá tá sa;
d) a tá mo ga tá si szer zõ dé sek, szük ség sze rint biztosí -

téki szer zõ dé sek meg kö té se és mó do sí tá sa;
e) a prog ra mok meg valósítása elõ re ha la dá sá nak nyo -

mon kö ve té se, a tá mo ga tás ki fi ze té sé nek en ge dé lye zé se,
fo lya mat ba épí tett el len õr zé sek (do ku men tum ala pú el len -
õr zé sek és koc ká zat ele me zés re ala po zott hely szí ni el len -
õr zé sek) vég zé se, a prog ra mok zá rá sá val kap cso la tos fel -
ada tok el lá tá sa, sza bály ta lan ság ke ze lé si rend szer ki ala kí -
tá sa és mû köd te té se;

f) el len õr zé si nyom vo nal ké szí té se és fo lya ma tos ak -
tualizálása.

7.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vást köz zé kell ten ni a tá mo ga tó
hon lap ján.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás ban a tá mo ga tás jog cí me te kin -
te té ben, to váb bá a pá lyá za tok ke ze lé se, el bí rá lá sa, a szer -
zõ dés kö tés és el len õr zés, va la mint az elõ irány za tok for rá -
sa i nak fel hasz ná lá sa so rán biz to sí ta ni kell a pá lyá za ti
prog ra mok át lát ha tó sá gát, to váb bá a tá mo ga tá sok ha tá lyos 
jog sza bá lyok kal és a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi

szer zõ dé sek ben vál lalt kö te le zett sé ge i vel  való össz -
hangját.

8.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell:

a) a pá lyá zat tár gyát és kód ját,

b) a pá lyá za tot ki író szerv meg ne ve zé sét, cí mét, el ér he -
tõ sé gét,

c) a pá lyá za ti prog ram cél ját és a meg valósítás for rá sát, 
a ren del ke zés re álló ke ret összeg nagy sá gát, a pá lyá zat tal
el nyer he tõ tá mo ga tás leg ala cso nyabb és leg ma ga sabb
össze gét,

d) köz re mû kö dõ szerv igény be vé te le ese tén an nak
meg ne ve zé sét, cí mét,

e) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sul tak kö rét,

f) a be nyúj tan dó pá lyá zat kö te le zõ ele me i nek és a csa -
to lan dó do ku men tu mok meg je lö lé sét,

g) a szük sé ges sa ját for rás mér té két és for má ját, a meg -
lé té nek iga zo lá sá ra szol gá ló do ku men tu mo kat,

h) a pá lyá za ti nyom tat vá nyok el ér he tõ sé gét, igény lé sé -
nek mód ját,

i) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ját, he lyét és ha tár ide jét,

j) a pá lyá zat be fo ga dá sá nak fel té te le it, a be fo ga dás ról
 szóló dön tés és a hi ány pót lás ha tár ide jét,

k) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide jét, az el bí rá lás
szem pont rend sze rét,

l) an nak té nyét, ha a dön tés ben köz re mû kö dik va la -
mely szak ér tõi szerv,

m) a szer zõ dés kö tés re vo nat ko zó in for má ci ó kat, a tá -
mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sa ér de ké ben szük sé -
ges biz to sí té ko kat,

n) a tá mo ga tás igény be vé te lé nek mód ját, fel té te le it,

o) az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét és az el szá mo lás
mód ját,

p) a pá lyá zat le zá rá sá nak mód ját, fel té te le it,

q) a pá lyá zat tár gya vagy az adott tá mo ga tá si for ma
szem pont já ból fon tos egyéb szak mai ele me ket,

r) az ér vé nyes pá lyá za tok kö zöt ti sor rend meg ál la pí tá -
sá nak szak mai szem pont ja it (az ál ta lá nos szem pont rend -
sze ren túl me nõ en),

s) a hi ány pót lá si el já rás sza bá lya it.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás mel lék le te a pá lyá zat be nyúj tá -
sá ra szol gá ló adat lap és a pá lyá zat tal kap cso la tos in for má -
ci ó kat tar tal ma zó út mu ta tó.

(3) A pá lyá za ti fel hí vás mel lék let ként tar tal maz hat ja a
tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sa, il let ve a tá mo ga -
tás vissza fi ze té se ér de ké ben szük sé ges jel zá log szer zõ dés,
il let ve egyéb szer zõ dés alap já ul szol gá ló min ta szer zõ dést.

2008/143. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15893



9.  §

(1) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt cím re 
pos tai úton 1 pél dány ban, va la mint elekt ro ni kus úton
(e-ma il ben) és adat hor do zón (CD-n) kell be nyúj ta ni,
amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás el té rõ en nem ren del ke zik. 
Ha az írás ban be nyúj tott pá lyá zat szö ve ge el tér az elekt ro -
ni ku san be nyúj tott pá lyáz at tól, ak kor az alá írt, pos tai úton
be nyúj tott szö veg te kin ten dõ hi va ta los nak. A pá lyá zat ha -
tár idõ ben be nyúj tott nak te kin ten dõ, ha azt leg ké sõbb az
elõ írt ha tár idõ utol só nap ján pos tá ra ad ták. Két ség ese tén
a ha tár idõ be tar tá sát a pá lyá zó nak kell bi zo nyí ta nia.

(2) A pá lyá zat be nyúj tá sá ra leg alább 1, leg fel jebb 3 hó -
nap ír ha tó elõ.

(3) A pá lyá zat nak az Ámr. 83.  § (1)–(2) és (4) be kez dé -
sé ben, va la mint 84.  §-ában, a pá lyá zat jel le gé tõl füg gõ en
az e ren de let ben, va la mint a pá lyá za ti fel hí vás ban meg -
jelölt ada to kat, do ku men tu mo kat kell tar tal maz nia.

(4) A szük sé ges sa ját for rás mér té két a pá lyá za ti ki írás
tar tal maz za. A pá lyá za ti prog ram hoz szük sé ges sa ját for -
rás meg lé tét a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott mó don
iga zol ni kell.

10.  §

(1) Ér vény te len a pá lyá zat, ha:
a) azt a pá lyá za ti fel hí vás alap ján pá lyáz ni nem jo go -

sult pá lyá zó nyúj tot ta be,
b) a pá lyá za tot ha tár idõn túl nyúj tot ták be,
c) a pá lyá za ti fel hí vás nem biz to sít le he tõ sé get hi ány -

pót lás ra, és a pá lyá zat hi á nyo san ke rült be nyúj tás ra,
d) hi ány pót lá si fel szó lí tás ese tén a pá lyá zó an nak egy -

ál ta lán nem, nem meg fele lõen vagy nem az elõ írt ha tár -
idõn be lül tett ele get.

(2) Ha a pá lyá zat ér vény te len, er rõl a pá lyá zat ki író ja az
ér vény te len ség oká nak meg je lö lé sé vel – hi ány pót lá si el já -
rás ki vé te lé vel – a pá lyá zat be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na -
pon be lül ér te sí ti a pá lyá zót. Az (1) be kez dés d) pont ján
ala pu ló ér vény te len ség ese tén a pá lyá zat el uta sí tá sá ról és
oká ról a hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
15 na pon be lül kell ér te sí te ni a pá lyá zót.

11.  §

(1) A pá lyá zat be fo ga dá sá nak idõ pont ja a pá lyá za ti fel -
hí vás nak hi ány ta la nul meg fe le lõ pá lyá zat – hi ány pót lá si
el já rás ese té ben az an nak meg fe le lõ hi ány pót lás – be ér ke -
zé sé nek idõ pont ja.

(2) Amennyi ben jog sza bály, il let ve a pá lyá za ti fel hí vás
más ként nem ren del ke zik, a pá lyá za ti fel hí vás nak nem
meg fe le lõ, hi á nyos pá lyá zat ese té ben a pá lyá zót a pá lyá zat 
be nyúj tá sát köve tõen leg alább egy al ka lom mal hi ány pót -

lás ra kell fel szó lí ta ni. A pá lyá zó a hi ányt ha tár idõ ben
 pótolja, ha leg ké sõbb a hi ány pót lá si ha tár idõ utol só nap ján 
a fel szó lí tás ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat pos tá ra
adja. A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ el mu lasz tá sa,
 valamint a hi ány pót lás hi á nyos tel je sí té se ese tén iga zo lás -
nak nincs he lye, és az a pá lyá zat ér vény te len sé gét és be fo -
ga dá sá nak el uta sí tá sát ered mé nye zi.

(3) A pá lyá zat be fo ga dá sá ról és an nak idõ pont já ról az
(1) be kez dés sze rin ti idõ pont tól szá mí tott 15 na pon be lül
a pá lyá zat ki író ja ér te sí ti a pá lyá zót.

12.  §

(1) A pá lyá za to kat a pá lyá zat ki író ja ál tal ki je lölt Ér té -
ke lõ Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) vé le mé nye zi.

(2) A Bi zott ság a pá lyá zat el bí rá lá sá hoz szük sé ges
 javaslatát a pá lyá zat be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ
 lejártát kö ve tõ 30 na pon be lül ké szí ti el, majd azt a pá lyá -
zat ki író ja 5 na pon be lül a dön tés ho zó elé ter jesz ti. Az el -
bí rá lás hoz szük sé ges ja vas lat el ké szí té sé re elõ írt ha tár idõ -
tõl a pá lyá zat ki író ja – in do kolt eset ben és a pá lyá za ti fel -
hí vás ban rög zí tett mó don – el tér het.

13.  §

A Bi zott ság ja vas la tát min den eset ben jegy zõ könyv ben
kell rög zí te ni. Ha a pá lyá zat jel le ge ezt le he tõ vé te szi,
a jegy zõ könyv ben az adott pá lyá za ton for rás hi ány  miatt
nem tá mo ga tott, de szak ma i lag meg fe le lõ, tá mo ga tás ra ér -
de mes nek ítélt pá lyá za tok sor rend jét is meg kell ha tá roz ni.

14.  §

(1) A pá lyá za tok alap ján nyúj tan dó tá mo ga tá sok ról az
adott elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra jo go sult szer ve zet ve ze -
tõ je a Bi zott ság ja vas la tá nak be nyúj tá sá tól szá mí tott
30 na pon be lül dönt. E ha tár idõ tõl a pá lyá zat ki író ja – in -
do kolt eset ben és a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett mó -
don – el tér het, a dön tést eb ben az eset ben leg ké sõbb a
 Bizottság ja vas la tá nak be nyúj tá sá tól szá mí tott 60 na pon
be lül meg kell hoz ni.

(2) A be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sát köve tõen a pá -
lyá zat nyer te se i rõl a kö te le zett ség vál la ló ál tal alá írt dön -
tési lis tát kell ké szí te ni, amely tar tal maz za a nyer tes pá lyá -
zók ada ta it, az el nyert tá mo ga tás össze gét és az eb bõl
tárgy év ben ki fi ze ten dõ össze get.

(3) A ked vez mé nye zet tek ne vét, a tá mo ga tás cél ját,
össze gét, a tá mo ga tott prog ram meg valósítási he lyét a
 pályázat ki író ja a dön tést kö ve tõ 3 na pon be lül – a hon lap -
ján tör té nõ köz zé té tel lel – nyil vá nos ság ra hoz za, ez zel
egy ide jû leg írás ban tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat a pá lyá zat
ered mé nyé rõl.
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(4) Azt a pá lyá zót, aki rõl be bi zo nyo so dik, hogy a pá lyá -
zat ban  valótlan ada to kat tün te tett fel, a tá mo ga tó há rom
évre ki zár hat ja a pá lyá za ti rend szer bõl.

15.  §

Ha a ked vez mé nye zett
a) a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé tõl vissza lép, vagy
b) a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti a 17.  § (1) be -

kez dé se alap ján, vagy
c) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té -

sét köve tõen a tá mo ga tást nem kí ván ja igény be ven ni,
vagy

d) a fe lek a tá mo ga tá si szer zõ dést egy ol da lú an vagy
kö zös meg egye zés sel fel bont ják vagy meg szün te tik,
a pá lyá zat ki író ja a ren del ke zés re álló ke ret összeg figye -
lembe véte lével a szak ma i lag meg fe le lõ, de tá mo ga tást el
nem nyert pá lyá zók rang so rá ban a kö vet ke zõ he lyen álló
pá lyá zó ré szé re te szi le he tõ vé a tá mo ga tá si szer zõ dés
meg kö té sét.

III. Egyedi támogatásról  szóló döntéshozatal

16.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény ben nem ne ve sí tett szer ve ze -
tek nek a költ ség ve té si tör vény sze rin ti tá mo ga tá sa ér de ké -
ben a szak ma i lag ille té kes szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek
ja vas la ta alap ján a mi nisz ter egye di dön tés sel tá mo ga tást
(a továb biak ban együtt: egye di tá mo ga tás) nyújt hat az
aláb bi cé lok ra:

a) az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um (a továb biak ban:
mi nisz té ri um) és fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek vo -
nat ko zá sá ban rep re zen ta tív nak mi nõ sü lõ szak szer ve ze tek
mû kö dé se;

b) ár víz ká rok eny hí té se rend kí vü li ka taszt ró fa hely ze -
tek ese tén;

c) a Ve. alap ján vá lasz tá si el já rá sok le bo nyo lí tá sa, az
OVB mû kö dé si költ sé gé nek a fi nan szí ro zá sa;

d) olyan ön szer ve zõ dé sû ci vil szer ve ze tek (ki vé ve pár -
tok, egy há zak, mun ka adói és mun ka vál la lói ér dek szö vet -
sé gek) tá mo ga tá sa, ame lyek te vé keny sé ge a mi nisz té ri um
és szer vei ál tal el lá tott fel adat rend szer hez il lesz ke dõ en
ered mé nye sen se gí ti az ál la mi és az ön kor mány za ti szer ve -
ket fel ada ta ik el lá tá sá ban, vagy más fon tos eh hez kap cso -
ló dó tár sa dal mi igényt elé gít ki.

(2) Az OKF fõ igaz ga tó ja dönt a költ ség ve té si tör vény -
ben ne ve sí tett szer ve ze tek nek az aláb bi cé lok ér de ké ben
tör té nõ tá mo ga tá sá ról:

a) a la kos ság, az if jú ság, a pol gá ri vé del mi szer ve ze tek, 
va la mint a pol gár mes ter se gí tõk fo lya ma tos fel ké szí té se,
to váb bá a Ma gyar Pol gá ri Vé del mi Szö vet ség éves mun -
ka ter vé ben meg ha tá ro zott, az ál lam pol gá rok élet- és va -
gyon biz ton sá gá nak vé del me;

b) a Ma gyar Tûz ol tó Szö vet ség és me gyei szer ve ze tei,
va la mint a Lé te sít mé nyi és Ön kén tes Tûz ol tó sá gok Or szá -
gos Szö vet sé gé nek mû kö dé se, az ál ta luk szer ve zett ren -
dez vé nyek tá mo ga tá sa és egyéb ki emelt fel ada ta ik vég re -
haj tá sa.

(3) A költ ség ve té si tör vény ben ne ve sí tett aláb bi szer ve -
ze tek tá mo ga tá sa a költ ség ve té si tör vény alap ján, kö te le -
zett ség vál la lás sal tör té nik:

a) a ha té kony és át lát ha tó vá lasz tá si rend sze rek nép sze -
rû sí té se, a kö zép- és ke let-eu ró pai or szá gok, a dél szláv tér -
ség or szá gai vá lasz tá sa i nak meg fi gye lé sé ben  való együtt -
mû kö dés, a kö zös pro fesszi o ná lis szak is me ret ter jesz té se,
va la mint a vá lasz tá si rend sze rek in téz mé nye sí té sé nél fel -
me rü lõ prob lé mák meg tár gya lá sa és a de mok ra ti kus vá -
lasz tá si gya kor lat eu ró pai ter je dé sét szol gá ló in for má ci ók
meg osz tá sa (ACEEEO);

b) az ön kor mány za ti ér dek szö vet sé gek mû kö dé se;
c) a Duna Pa lo ta Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság köz -

hasz nú szer zõ dés ke re té ben el lá tan dó fel ada tok meg -
valósítása;

d) a Du nai, Ti szai és Ba la to ni In for má ci ós és Segély -
hívó Rend sze rek mû köd te té se, kar ban tar tá sa és kor sze rû -
sí té se (RSOE).

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tá sok ese tén
pá lyá za ti el já rást nem kell le foly tat ni, azon ban a szer zõ -
dés kö tés hez be kell kér ni

a) a ked vez mé nye zett azo no sí tó ada ta it tar tal ma zó do -
ku men tu mo kat és a nyil ván tar tás ba vé te lét iga zo ló ok ira -
tot, gaz da sá gi tár sa sá gok ese té ben a cég ki vo nat 30 nap nál
nem ré geb bi ere de ti pél dá nyát vagy hi te les má so la tát;

b) a ked vez mé nye zett kép vi se lõ jé nek ada ta it, a tá mo -
ga tá si szer zõ dés alá írá sá ra fel jo go sí tó ok irat má so la tát és
az alá írá si cím pél dány ere de ti pél dá nyát vagy má so la tát;

c) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tá mo -
ga tót fel jo go sít ja a tá mo ga tá si el já rás hoz szük sé ges ada -
tainak ke ze lé sé re;

d) a tá mo ga tást nyúj tó ál tal meg je lölt, a tá mo ga tás el bí -
rá lá sá hoz fel tét le nül szük sé ges egyéb ada tot vagy do ku -
men tu mot.

IV. Szerzõdéskötés, kifogás, folyósítás

17.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dé se ket a tá mo ga tá si dön tés rõl
 szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 60 na pon be lül meg
kell köt ni. Amennyi ben a szer zõ dés meg kö té sé re a ked -
vez mé nye zett mu lasz tá sá ból e ha tár idõn be lül nem ke rül
sor, a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti, ki vé ve, ha a ké se -
de lem a tá mo ga tást nyúj tó mu lasz tá sá ból ered.

(2) Az Ámr. 87.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 dokumentumokat csak a tá mo ga tást el nyert ked vez mé -
nyez et tõl kell meg kö ve tel ni. A tá mo ga tó ak kor köt tá mo -
ga tá si szer zõ dést a ked vez mé nye zet tel, ha az tel je sí tet te az 
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Ámr. 87.  §-ának a szer zõ dés kö tés re elõ írt fel té te le it, és
– sa ját for rás elõ írása ese tén – a szük sé ges összes for rás
ren del ke zés re ál lá sát iga zol ta. Nem te kint he tõ sa ját for rás -
nak az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl ka pott tá mo ga tás, ki -
vé ve az ál lam ház tar tás al rend sze re i be tar to zó tá mo ga tást
igény lõ, pá lyá zó költ ség ve té si szerv nek, ezen költségve -
tési szerv fel ügye le ti szer vé nek költ ség ve té sé ben az adott
cél ra elõ irány zott össze get, va la mint az Ön kor mány za ti
Ön erõ Alap ból a rész ben eu ró pai uni ós for rás ból fi nan szí -
ro zott pro jek tek meg valósításához nyúj tott tá mo ga tást.

(3) A pá lyá zó nak a 24.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak tel -
je sí té se ér de ké ben a pá lyá za tá hoz csa tol ni kell az azon na li
be sze dé si meg bí zás ra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sá ról ren -
del ke zõ le ve let.

(4) A költ ség ve té si tör vény ben ne ve sí tett szer ve ze tek
ese té ben a tá mo ga tás nyúj tá sa a költ ség ve té si tör vény
alap ján, kö te le zett ség vál la lás sal és egye di tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sé vel tör té nik.

18.  §

(1) Meg ha tá ro zott fel adat hoz biz to sí tott tá mo ga tás,
 továbbá ter mék be szer zé se, szol gál ta tás meg ren de lé se
ese tén – ha a te vé keny ség után ál ta lá nos for gal mi adó
(a továb biak ban: ÁFA) be fi ze té si kö te le zett ség ke let ke -
zik – a tá mo ga tás össze gé nek, il let ve az in téz mény nek át -
adott elõ irány zat nak fe de ze tet kell biz to sí ta nia a fel adat
ren del te tés sze rû el vég zé se so rán a ked vez mé nye zett re
 áthárított vagy az ál ta la fi ze ten dõ ÁFA tel jes össze gé re
néz ve, ki vé ve, ha a ked vez mé nye zett

a) az elõ ze tesen fel szá mí tott vagy a ter mék be szer zé se,
a szol gál ta tás igény be vé te le után ál ta la fi ze ten dõ ÁFA
 levonására jo go sult, vagy

b) – amennyi ben a tá mo ga tás sal meg valósult fel adat
ren del te tés sze rû el vég zé se va la mely áru vagy szol gál ta tás
to váb bi fel hasz ná lá sá val, ér té ke sí té sé vel jár – az adó ter het 
át há rí tot ta.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben – az (1) be kez dés
a)–b) pont ja it ki vé ve – a ked vez mé nye zett a tá mo ga tott
fel adat tal kap cso lat ban nyi lat ko zik az (1) be kez dés ben
fog lalt fel té te lek rõl. Ha a ked vez mé nye zett ki je len ti, hogy
meg fe lel az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek nek, és vál -
lal ja, hogy a be fi ze tett adó mél tá nyos sá gi ala pon tör té nõ
vissza igény lé sé re irá nyu ló ké rel met nem nyújt be, a tá mo -
ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá sa kor és a fel hasz ná lás el -
szá mo lá sa kor a fel adat meg valósítása ér de ké ben ki fi ze tett
szám lák brut tó össze ge, il let ve – for dí tott adó zás ese tén –
a szám lák össze ge és az adó fi ze té sé re kö te le zett ál tal a
szám lák után meg ál la pí tott adó együt tes össze ge ve he tõ
figye lembe.

(3) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a jog ál lás vál to zá sa 
 miatt vagy más ok ból ki fo lyó lag a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben adott nyi lat ko za ta el le né re

a) a fi ze ten dõ adó ból az elõ ze tesen fel szá mí tott vagy
az ál ta la meg ál la pí tott adót le von ta, vagy

b) az ÁFA össze gé re néz ve vissza igény lést nyúj tott be,
vagy

c) az adó ter het más ra át há rí tot ta,
a le vo nás ba he lye zett, vissza igé nyelt és vissza ka pott,
 illetve át há rí tott és a mi nisz té ri um ál tal is tá mo ga tott ÁFA
össze gét kö te les a jo go su lat la nul igény be vett ál la mi tá mo -
ga tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza té rí te ni.

19.  §

A tá mo ga tás ra vo nat ko zó dön tés elõ ké szí té sé ben vagy
meg ho za ta lá ban részt ve võ sze mé lyek nek és szer ve ze tek -
nek írás ban nyi lat koz ni uk kell, hogy ve lük szem ben nem
áll nak fenn 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 sze rin ti össze -
fér he tet len sé gi okok.

20.  §

(1) A pá lyá zó, tá mo ga tást kérõ a pá lyá zat, tá mo ga tá si
igény el uta sí tá sa, csök ken tett össz költ ség gel tör té nõ
 támogatása vagy fel té te lek kel tör té nõ tá mo ga tá sa el len
jog sza bály sér tés vagy a pá lyá za ti ki írás sze rin ti tá jé koz ta -
tás ban fog lal tak meg sér té se ese tén a dön tés rõl  szóló ér te sí -
tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül az in do -
kok meg je lö lé sé vel ki fo gás sal él het a pá lyá za tot ki író,
 támogatást oda íté lõ szer ve zet nél (a továb biak ban: pá lyáz -
ta tó).

(2) A ki fo gást – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a pá lyáz ta tó ér dem ben meg vizs gál ja.

(3) A pá lyáz ta tó a ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül
 elutasítja, amennyi ben:

a) a ki fo gást az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõn túl ter -
jesz tet ték elõ;

b) a ki fo gást nem az arra jo go sult ter jesz ti elõ;
c) ko ráb bi val azo nos tar tal mú, is mé telt ki fo gást ter -

jesz te nek elõ.

(4) A pá lyáz ta tó a ki fo gást a be ér ke zé sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül el bí rál ja. A pá lyáz ta tó az el bí rá lás ha tár ide -
jét egy al ka lom mal, leg fel jebb 30 nap pal el ha laszt hat ja.
A pá lyáz ta tó az el bí rá lás el ha lasz tá sá nak té nyé rõl a ki fo -
gás be ér ke zé sé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül tá jé koz -
tat ja a pá lyá zót (ked vez mé nye zet tet).

(5) A pá lyáz ta tó a ki fo gás sal kap cso la to san az aláb bi
dön té se ket hoz hat ja:

a) a ki fo gás ban fog lal tak nak helyt ad, egy út tal gon dos -
ko dik a jog sze rû ál la pot hely re ál lí tá sá ról;

b) a ki fo gást in do kolt dön té sé vel el uta sít ja.

(6) A pá lyáz ta tó a ki fo gás tár gyá ban ho zott dön tés rõl az
in do kok meg je lö lé sé vel ér te sí ti a pá lyá zót vagy tá mo ga -
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tást ké rõt. A ki fo gás el uta sí tá sa ese tén egy út tal tájékoz -
tatja a pá lyá zót vagy tá mo ga tást ké rõt a fe lül vizs gá lat le -
he tõ sé gé rõl.

(7) A pá lyá zó vagy tá mo ga tást kérõ a dön tés kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül a mi nisz ter nél kez -
de mé nyez he ti a dön tés fe lül vizs gá la tát. A fe lül vizs gá la ti
dön tés meg ho za ta lá ra a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ha tár idõk meg fele lõen irány adók.

(8) A fe lül vizs gá lat ra irá nyu ló ké re lem mel kap cso la to -
san a mi nisz ter az aláb bi dön té se ket hoz hat ja:

a) a ké re lem ben fog lal tak nak helyt ad, egy út tal uta sít ja
az elõ irány zat fe lett kö te le zett ség vál la lá si jog gal ren del -
ke zõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét a jog sze rû ál la pot hely re -
ál lí tá sá ra;

b) a pá lyáz ta tó dön té sét hely ben hagy ja és a ké rel met
in do kolt dön té sé vel el uta sít ja.

(9) A ki fo gás ki vizs gá lá sá ban és a fe lül vizs gá la ti el já -
rás ban nem ve het részt az, aki a ki fo gás sal érin tett tá mo ga -
tás el bí rá lá si el já rá sá ban (dön tés-elõ ké szí tõ ként, dön tés -
ho zó ként) rész vett, vagy aki a ki fo gást ki vizs gál ta.

21.  §

(1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra ki zá ró lag a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sét köve tõen ke rül het sor.

(2) A tá mo ga tás a pá lyá za ti fel hí vás ban és 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.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a kö te le zett ség vál la ló vagy
az ál ta la írás ban meg bí zott ve ze tõ ál lá sú mun ka kört be töl -
tõ sze mély utal vá nyo zá sa alap ján tör té nik, a pá lyá za ti fel -
hí vás ban meg ha tá ro zott elõ irány zat ter hé re, bank i uta lás
út ján köz vet le nül a ked vez mé nye zett, il let ve amennyi ben
nincs sa ját bank szám la szá ma, az ál ta la a pá lyá zat ban meg -
je lölt szám la tu laj do nos bank szám lá já ra.

(4) A tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó, ha a ked vez mé nye -
zett nek adó-, já ru lék, il le ték- vagy vám tar to zá sa van,
 valamint ha el le ne fel szá mo lá si, csõd-, vég el szá mo lá si
vagy adós ság ren de zé si el já rás in dult.

V. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség

22.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a ked vez mé nye zett
kö te les a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ben és mó don írás be li be szá mo lót ké szí te ni és azt egy
pél dány ban a tá mo ga tó nak meg kül de ni. A be szá mo ló
szak mai és pénz ügyi rész bõl áll.

(2) A be szá mo ló szak mai ré szé nek tar tal maz nia kell
leg alább a tá mo ga tott fel ada tok (pro jek tek) fõbb na tu rá lis

ada ta it, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett fel adat vagy
be ru há zás meg valósításának he lyét és idõ pont ját.

(3) A be szá mo ló pénz ügyi ré sze az aláb bi a kat tar tal -
maz za:

a) az össze sí tett ki mu ta tást a pá lyá zat tal kap cso lat ban
fel me rü lõ költ sé gek rõl (költ ség ne men kén ti bon tás ban),
ki adá sok ról;

b) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló zá ra dé kolt szám -
vi te li bi zony la tok hi te le sí tett má so la tát;

c) a szám vi te li bi zony la tok össze sí té sét, amely tar tal -
maz za költ ség té te lek sze rin ti bon tás ban a bi zony lat ki bo -
csá tó já nak ne vét, a bi zony lat sor szá mát, tar tal mát (ki fi ze -
tés jog cí mét), kel tét és a tel je sí tés idõ pont ját, az ÁFA ala -
pot, az ÁFA tar tal mat és a brut tó össze get, va la mint át uta -
lás ese té ben a bank i ér te sí tõ sor szá mát, kész pén zes ki fi ze -
tés ese té ben a ki fi ze tés té nyét iga zo ló pénz tár bi zony lat
sor szá mát;

d) az át uta lás sal meg valósított pénz ügyi tel je sí tést iga -
zo ló bi zony lat má so la tát, (bank szám la ter he lé sé rõl  szóló
bank i iga zo lás vagy ki vo nat hi te le sí tett má so la tát, meg -
jelölve a vo nat ko zó té telt);

e) kész pén zes bi zony lat má so la tot és a ki fi ze té si pénz -
tár bi zony lat hi te le sí tett má so la tát;

e) a sa ját for rás és a társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá sá ról
 szóló ki mu ta tást;

f) sze mé lyi költ sé gek és azok köz ter he i nek rész le tes
 kimutatását.

(4) A be szá mo lás ra kö te le zett kö te les a tá mo ga tó fel hí -
vá sá ra be szá mo ló ját 10 na pon be lül pon to sí ta ni.

23.  §

(1) A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát a tá mo ga tó, az Ál la mi
Szám ve võ szék és a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal, a
 pályázatkezelõ és a köz re mû kö dõ szerv, va la mint jog sza -
bály ban erre fel ha tal ma zott szer vek el len õriz he tik.

(2) Az el len õr zé si jo go sít vá nyok kü lö nö sen a szám la-,
bi zony lat má so la tok, va la mint egyéb do ku men tu mok be -
ké ré se, szük ség sze rin ti hely szí ni el len õr zés vég zé se, va la -
mint az el len õr zé si szer vek nek jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott egyéb jo go sít vá nyai.

24.  §

(1) Amennyi ben a tá mo ga tott pro jekt meg valósítása
meg hi ú sul, tar tós aka dály ba üt kö zik, a szer zõ dés ben fog -
lalt üte me zés hez ké pest ké se del met szen ved, vagy a pá lyá -
za ti prog ram meg valósításával kap cso lat ban bár mely
 körülmény meg vál to zik, ezt a ked vez mé nye zett kö te les
ha la dék ta la nul írás ban je len te ni a tá mo ga tó nak.

(2) A tá mo ga tó egy ol da lú, írás ban elõ ter jesz tett nyi lat -
ko za tá val a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás ra jo go -
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sult, ha az aláb bi ak ban fog lalt fel té te lek kö zül leg alább
egy tel je sül:

a) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett idõ be li üte me -
zés elsõ ha tár ide jé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a prog ram
meg valósítása a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból nem 
kez dõ dik meg, il let ve a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás
igény be vé te lét nem kez de mé nye zi, és ké se del mét ezen idõ 
alatt írás ban sem men ti ki;

b) a ked vez mé nye zett a pá lyá zat szak mai, pénz ügyi
tar tal mát ér dem ben be fo lyá so ló  valótlan, ha mis ada tot
szol gál ta tott a pá lyá zat be nyúj tá sa, a szer zõ dés meg kö té se
vagy az el len õr zés so rán;

c) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tást vagy an nak egy
 részét nem a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott cél ra (szer zõ dés
tár gya) hasz nál ja fel;

d) a pro jekt meg valósítása, a prog ram tel je sí té se a ked -
vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból ve szély be ke rül, il let ve
a ked vez mé nye zett – neki fel ró ha tó ok ból – nem tel je sí ti
a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it, vagy a pro jekt
meg hi ú su lá sát vagy a meg valósítás tar tós aka dá lyoz ta tá sát 
elõ idé zõ kö rül mény a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó
 okból kö vet ke zett be;

e) a ked vez mé nye zett a pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek vagy 
a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te lét ké pe zõ
jog nyi lat ko za tok bár me lyi két vissza von ja;

f) a ked vez mé nye zett a pénz ügyi el szá mo lá si, va la mint
a szak mai be szá mo lá si kö te le zett sé ge i nek a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem tesz ele -
get és ké se del mét e ha tár idõ ig írás ban sem men ti ki;

g) a ked vez mé nye zett kés lel te ti vagy aka dá lyoz za a
 támogatás fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét, vagy nem tel je -
sí ti az el len õr zés sel kap cso la tos – jog sza bály ban, tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott – kö te le zett sé ge it.

(3) Az el ál lást tar tal ma zó nyi lat ko za tot aján lott tér ti ve -
vé nyes kül de mény ként kell pos tá ra adni. Amennyi ben a
tá mo ga tó el áll a szer zõ dés tõl, a ked vez mé nye zett kö te les a 
tá mo ga tá si összeg nek az el ál lás nap ján ér vé nyes jegy ban -
ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt össze gét az el ál lást tar -
tal ma zó ok irat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 na pon be lül
a kö te le zett ség vál la ló nak vissza fi zet ni.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tott pro jekt meg valósítása a
ked vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok ból meg hi ú sul
vagy tar tós aka dály ba üt kö zik, az igény be nem vett tá mo -
ga tás vissza vo nás ra ke rül, amely nek ér té két a ked vez mé -
nye zett kö te les vissza fi zet ni a meg hi ú su lás, il let ve aka -
dály be kö vet kez té tõl szá mí tott 5 na pon be lül.

(5) A tá mo ga tás vissza vo ná sa, il let ve a tá mo ga tá si szer -
zõ dés tõl  való el ál lás ese tén a már át utalt tá mo ga tá si
összeg, esz köz tá mo ga tás szer zõ dés ko ri brut tó nyil ván tar -
tás ko ri ér té ke, 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 a 6.  § (4) be kez dés
d) pont ja sze rin ti biz to sí té ki szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
biz to sí té kok ér vé nye sí té sé vel, il let ve azon na li be sze dé si
meg bí zás al kal ma zá sá val is tör tén het, ame lyet a tá mo ga tás 

for rá sa ként meg ha tá ro zott elõ irány zat ja vá ra kell teljesí -
teni.

25.  §

A pá lyá za ti pro jekt, il let ve prog ram 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 meg valósításáról  szóló írás be li szak mai be -
szá mo ló, to váb bá a tel jes tá mo ga tá si összeg el szá mo lá sá -
ról ké szí tett pénz ügyi el szá mo lás alap ján a ked vez mé nye -
zett nyi lat ko za tá val és an nak a tá mo ga tó ál ta li el fo ga dá sá -
val tör té nik. A szak mai be szá mo ló és a pénz ügyi el szá mo -
lás ér té ke lé sét a Tá mo ga tó az ada tok be ér ke zé sét kö ve tõ
60 na pon be lül el vég zi, és an nak ered mé nyé rõl a ked vez -
mé nye zet tet ér te sí ti.

VI. Átmeneti és záró rendelkezések

26.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be nyúj -
tott, de el nem bí rált pá lyá za to kat a pá lyá za ti ki írás köz zé -
té te le nap ján ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek és a köz -
zé tett pá lyá za ti fel hí vás fel té te lei sze rint kell el bí rál ni.
Egye di dön té sek ese tén a tá mo ga tá si igény be nyúj tá sá nak
nap ján ha tá lyos jog sza bá lyok az irány adó ak.

(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
ha tá lyát vesz ti.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

Az ön kor mány za ti mi nisz ter
7/2008. (X. 8.) ÖM

rend ele te

az ön kor mány za ti mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai
vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a
(1) be kez dé se b) pont já nak má so dik for du la tá ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, va la mint az ön kor mány za ti mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 132/2008. (V. 14.) Korm.
ren de let 1. §-ának a), b), c) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1. §

(1) Az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt in téz -
mé nyek 2012. szep tem ber 30-ig jo go sul tak is ko la rend sze -
ren kí vü li, az ön kor mány za ti mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó 
szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga
szer ve zé sé re.

(2) A szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mény az e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg je lölt szak -
ké pe sí tés, szak ké pe sí tés-el ága zás, ezek részszakképesí -
tése, szak ké pe sí tés-rá épü lés, va la mint rész szak ké pe sí tés
te kin te té ben és az ott meg ha tá ro zott ré gi ó ban jo go sult
szak mai vizs ga szer ve zé sé re.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz mé nye ken kí vül a
 Katasztrófavédelmi Ok ta tá si Köz pont a Pol gá ri vé del mi
elõ adó (OKJ szám: 52 861 05 0000 00 00) szak ké pe sí tés,
a rá épü lõ Ka taszt ró fa vé del mi és pol gá ri vé del mi fõ elõ adó
(OKJ szám: 52 861 05 0001 54 01) szak ké pe sí tés, a Tûz -
oltó (OKJ szám: 51 861 01 0000 00 00) szak ké pe sí tés,
a  ráépülõ Tûz ol tó tech ni kus (OKJ szám:
51 861 01 0001 54 01) szak ké pe sí tés, a Tûz vé del mi elõ adó 
(OKJ szám: 52 861 07 0000 00 00) szak ké pe sí tés, a rá -
épülõ Tûz vé del mi fõ elõ adó (OKJ szám:

52 861 07 0001 54 01) szak ké pe sí tés te kin te té ben jo go sult
szak mai vizs ga meg szer ve zé sé re or szá gos il le té kes ség gel.

2. §

(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 e ren de let 1. §-ának (3) be kez dé sé ben, va la mint
a 2. szá mú mel lék let ben ne ve sí tett szak ké pe sí té sek te kin -
te té ben el nyert vizs ga szer ve zé si jo go sult sá gok az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ha tás kö ré be tar -
tozó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl
szó ló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM ren de let nek a kü lön jog sza -
bá lyok ban meg ál la pí tott jogosult ságok a 37/2003.
(XII. 27.) OM ren de let tel (a to váb bi ak ban: R.) és az
1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott  Országos Kép zé si
Jegy zék ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek kö zöt ti meg fe lel te -
té sét sza bá lyo zó mel lék le té ben meg je löl tek sze rint ér vé -
nye sek, az R. 2006. már ci us 31-én ha tá lyos ren del ke zé sei
és az ah hoz il lesz ke dõ szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek
sze rint szer ve zett kép zé sek ese tén.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter
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1. számú melléklet a 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelethez

A szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek

[azon szak ké pe sí tés(ek), szak ké pe sí tés-el ága zás(ok), ezek rész szak ké pe sí té se(i), szak ké pe sí tés-rá épü lés(ei), va la mint rész szak ké pe sí tés(ei) meg ne ve zé sét,
me lyek szak mai vizs gá i nak szer ve zé sé re az in téz mény fel jo go sí tott, a 2. számú melléklet tartalmazza]

 Sor szám Az in téz mény meg ne ve zé se
Az in téz mény címe

irá nyí tó szám vá ros utca, ház szám

1 Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
(BME Mér nök to vább kép zõ In té zet)

1111
(1111)

Bu da pest
(Bu da pest)

Mû egye tem rak part 3.
(Mû egye tem rak part 9.)

2 Deb re ce ni Egye tem
(DE Ag rár- és Mû sza ki Tu do má nyok Cent ru ma, Fel nõtt kép zé si és Táv ok ta tá si
Köz pont)

4032
(4032)

Deb re cen
(Deb re cen)

Egye tem tér 1.
(Bö ször mé nyi út 138.)

3 Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 4043 Deb re cen Vá mos pér csi u. 84.

4 Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 3518 Mis kolc Ere nyõ u. 1.

5 Fit ness Aka dé mia Szak kö zép is ko la
(A ma gyar élet mód kul tú ra fej lesz té sé ért Ala pít vány)

1139 Bu da pest Haj dú u. 18–24.

6 FITNESS COMPANY Sport szol gál ta tó és Ke res ke del mi Be té ti Tár sa ság 2440 Száz ha lom bat ta Er kel Fe renc u. 4.

7 FÜTI OMEGA Ki ad vá nyo zá si és Ok ta tá si Kft. 1012 Bu da pest Kuny Do mo kos u. 13–15.

8 Ka pos vá ri Egye tem
(KE ÁTK-GTK To vább kép zé si Köz pont)

7400 Ka pos vár Guba Sán dor u. 40.

9 Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 6000 Kecs ke mét Szol no ki u. 20.

10 Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 4400 Nyír egy há za Szé che nyi u. 13.

11 Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem
(Sa va ria Egye te mi Köz pont)

9400 Sop ron Baj csy-Zsi linsz ky u. 4.

12 OK-TAT-60 Kft. 3000 Hat van Ta nács u. 9.

13 OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Zrt. 2500 Esz ter gom-
Kert vá ros

Wes se lé nyi u. 35–39.

14 Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ Kft. 1111 Bu da pest Mû egye tem rak part 9. II. 216.

15 Pan non Egye tem 8200 Veszp rém Egye tem u. 10.

16 PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó és Ki adó Zrt. 1143 Bu da pest Szob ránc u. 6–8.

17 Scho ol of Bu si ness Üz le ti Szak kép zõ Is ko la
Fenn tar tó: Scho ol of Bu si ness Kht.

8900
6720

Za la eger szeg
Sze ged

Ola u. 13.
Ti sza La jos kör út 12.
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 Sor szám Az in téz mény meg ne ve zé se
Az in téz mény címe

irá nyí tó szám vá ros utca, ház szám

18 Sem mel we is Egye tem
[SE Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi Kar (TF)]

1085
1123

Bu da pest
Bu da pest

Ül lõi út 26.
Al ko tás u. 44.

19 Sze ge di Tu do mány egye tem 6720 Sze ged Du go nics tér 13.

20 Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 8000 Szé kes fe hér vár Se re gély esi út 123.

21 SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la 1073 Bu da pest Er zsé bet kör út 39.

22 Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft. 1073 Bu da pest Er zsé bet krt. 39. I./5.

23 Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 9700 Szom bat hely Akacs Mi hály u. 1–3.

24 Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Köz pont 1033 Bu da pest Lak ta nya u. 33.

2. számú melléklet a 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelethez

Szak ké pe sí tés(ek), szak ké pe sí tés-el ága zás(ok), ezek rész szak ké pe sí té se(i), szak ké pe sí tés-rá épü lés(ei), va la mint rész szak ké pe sí tés(ei)
sze rin ti vizs ga szer ve zé si jo go sult sá gok a régiók feltüntetésével

OKJ szám
Szak ké pe sí tés 
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 341 03 0000 00 00 In gat lan köz ve tí tõ szak ké pe sí tés Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
(BME Mér nök to vább kép zõ Intézet)

– – – X – – –

Deb re ce ni Egye tem
(DE Ag rár- és Mû sza ki Tu do má nyok Cent ru ma, Fel nõtt kép zé si
és Táv ok ta tá si Központ)

– – – – – X –

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kép zõ Központ – – – – X – –

FÜTI OMEGA Ki ad vá nyo zá si és Ok ta tá si Kft. X X X X X X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – X – – X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó és Ki adó Zrt. X X X X X X X

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ Központ – X – – – – –

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X – – – – – –
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OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 341 03 0001 54 01 In gat lan va gyon-
ér té ke lõ és
-köz ve tí tõ

rá épü lés Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
(BME Mér nök to vább kép zõ Intézet)

– – – X – – –

Deb re ce ni Egye tem
(DE Ag rár- és Mû sza ki Tu do má nyok Cent ru ma, Fel nõtt kép zé si
és Táv ok ta tá si Központ)

– – – – – X –

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kép zõ Központ – – – – X – –

FÜTI OMEGA Ki ad vá nyo zá si és Ok ta tá si Kft. X X X X X X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – X – – X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó és Ki adó Zrt. X X X X X X X

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ Központ – X – – – – –

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X – – – – – –

OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 861 05 0000 00 00 Pol gá ri vé del mi
elõ adó

szak ké pe sí tés Pan non Egye tem – X – – – – –

Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Központ X X X X X X X

OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 861 05 0001 54 01 Katasztrófavédelmi
és polgári védelmi
fõelõadó

ráépülés Pan non Egye tem – X – – – – –

Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Központ X X X X X X X
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OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 813 01 0100 33 01 Sport ok ta tó
(a sport ág    
meg je lö lé sé vel)

rész szak ké pe sí tés Fit ness Aka dé mia Szak kö zép is ko la
(A ma gyar élet mód kul tú ra fej lesz té sé ért Alapítvány)

– – – X – – –

FITNESS COMPANY Sport szol gál ta tó és Ke res ke del mi Be té ti
Társaság

– – – X – – –

Ka pos vá ri Egye tem (lo vas sport ág)
(KE ÁTK-GTK To vább kép zé si Központ)

– – X – – – –

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem
(Sa va ria Egye te mi Központ)

X – – – – – –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X – –

OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Zrt. – X – X – – –

Pan non Egye tem – X – – – – –

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó és Ki adó Zrt. X X X – X X –

Scho ol of Bu si ness Üz le ti Szak kép zõ Is ko la 
Fenn tar tó: Scho ol of Bu si ness Kht.

X – – – – – –

Sem mel we is Egye tem
[SE Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi Kar (TF)]

– – – X – – –

Sze ge di Tu do mány egye tem – – – – – – X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás tech ni kai
Szak kép zõ Iskola

– – – X – – X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft. – – – X – – X
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OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 813 01 0010 52 01 Fitt ness-well ness
asszisz tens

el ága zás Fit ness Aka dé mia Szak kö zép is ko la
(A ma gyar élet mód kul tú ra fej lesz té sé ért Alapítvány)

– – – X – – –

FITNESS COMPANY Sport szol gál ta tó és Ke res ke del mi Be té ti
Társaság

– – – X – – –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X – –

Pan non Egye tem – X – – – – –

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó és Ki adó Zrt. X X X – X X –

Scho ol of Bu si ness Üz le ti Szak kép zõ Is ko la 
Fenn tar tó: Scho ol of Bu si ness Kht.

X – – – – – –

Sem mel we is Egye tem
[SE Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi Kar (TF)]

– – – X – – –

Sze ge di Tu do mány egye tem – – – – – – X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás tech ni kai
Szak kép zõ Iskola

– – – X – – X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft. – – – X – – X

OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 813 01 0010 52 02 Sport edzõ
(a sport ág
meg je lö lé sé vel)

el ága zás Fit ness Aka dé mia Szak kö zép is ko la
(A ma gyar élet mód kul tú ra fej lesz té sé ért Alapítvány)

– – – X – – –

FITNESS COMPANY Sport szol gál ta tó és Ke res ke del mi Be té ti
Társaság

– – – X – – –

Ka pos vá ri Egye tem (lo vas sport ág)
(KE ÁTK-GTK To vább kép zé si Központ)

– – X – – – –

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sa va ria Egye te mi Központ) X – – – – – –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X – –

Pan non Egye tem – X – – – – –

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó és Ki adó Zrt. X X X – X X –

Scho ol of Bu si ness Üz le ti Szak kép zõ Is ko la 
Fenn tar tó: Scho ol of Bu si ness Kht.

X – – – – – –

Sem mel we is Egye tem
[SE Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi Kar (TF)]

– – – X – – –

Sze ge di Tu do mány egye tem – – – – – – X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás tech ni kai
Szak kép zõ Iskola

– – – X – – X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft. – – – X – – X
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OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 813 01 0001 54 01 Rek re á ci ós moz gás -
prog ram-ve ze tõ
(a szak irány
meg je lö lé sé vel)

rá épü lés Fit ness Aka dé mia Szak kö zép is ko la
(A ma gyar élet mód kul tú ra fej lesz té sé ért Alapítvány)

– – – X – – –

FITNESS COMPANY Sport szol gál ta tó és Ke res ke del mi Be té ti
Társaság

– – – X – – –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X – –

Pan non Egye tem – X – – – – –

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó és Ki adó Zrt. X X X – X X –

Sem mel we is Egye tem
[SE Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi Kar (TF)]

– – – X – – –

Sze ge di Tu do mány egye tem – – – – – – X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás tech ni kai
Szak kép zõ Iskola

– – – X – – X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft. – – – X – – X

OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 813 02 0000 00 00 Sport szer ve zõ,
-me ne dzser

szak ké pe sí tés Fit ness Aka dé mia Szak kö zép is ko la
(A ma gyar élet mód kul tú ra fej lesz té sé ért Alapítvány)

– – – X – – –

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X – –

Pan non Egye tem – X – – – – –

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó és Ki adó Zrt. X X X – X X –

Scho ol of Bu si ness Üz le ti Szak kép zõ Is ko la 
Fenn tar tó: Scho ol of Bu si ness Kht.

X – – – – – –

Sem mel we is Egye tem
[SE Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi Kar (TF)]

– – – X – – –

Sze ge di Tu do mány egye tem – – – – – – X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás tech ni kai
Szak kép zõ Iskola

– – – X – – X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft. – – – X – – X
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OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 814 01 0000 00 00 Tár sas ház ke ze lõ szak ké pe sí tés Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
(BME Mér nök to vább kép zõ Intézet)

– – – X – – –

Deb re ce ni Egye tem
(DE Ag rár- és Mû sza ki Tu do má nyok Cent ru ma, Fel nõtt kép zé si
és Táv ok ta tá si Központ)

– – – – – X –

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kép zõ Központ – – – – X – –

FÜTI OMEGA Ki ad vá nyo zá si és Ok ta tá si Kft. X X X X X X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – X – – X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó és Ki adó Zrt. X X X X X X X

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ Központ – X – – – – –

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X – – – – – –

OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 814 01 0001 54 01 In gat lan ke ze lõ rá épü lés Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
(BME Mér nök to vább kép zõ Intézet)

– – – X – – –

Deb re ce ni Egye tem
(DE Ag rár- és Mû sza ki Tu do má nyok Cent ru ma, Fel nõtt kép zé si
és Táv ok ta tá si Központ)

– – – – – X –

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kép zõ Központ – – – – X – –

FÜTI OMEGA Ki ad vá nyo zá si és Ok ta tá si Kft. X X X X X X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – X – – X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó és Ki adó Zrt. X X X X X X X

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ Központ – X – – – – –

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X – – – – – –
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OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

51 853 01 0000 00 00 Te met ke zé si
szol gál ta tó

szak ké pe sí tés Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

51 853 01 0100 33 01 Te met ke zé si
asszisz tens

rész szak ké pe sí tés Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

51 853 01 0100 21 01 Te me tõi mun kás rész szak ké pe sí tés Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

51 861 01 0000 00 00 Tûz ol tó szak ké pe sí tés Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Központ X X X X X X X

OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

51 861 01 0001 54 01 Tûz ol tó tech ni kus rá épü lés Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Központ X X X X X X X

OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

 Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 861 07 0000 00 00 Tûz vé del mi elõ adó szak ké pe sí tés Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – X – – X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ Kft. – – – X – – –

Pan non Egye tem – X – – – – –

Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Központ X X X X X X X
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OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 861 07 0001 54 01 Tûz vé del mi
fõ elõ adó

rá épü lés Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – X – – X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

Pan non Egye tem – X – – – – –

Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Központ X X X X X X X

Jelmagyarázat

Ré gió neve Ré gi ó ba tar to zó me gyék Jel

Nyu gat-du nán tú li ré gió Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas me gye, Zala me gye NyD

Kö zép-du nán tú li ré gió Veszp rém me gye, Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter gom megye KD

Dél-du nán tú li ré gió Ba ra nya me gye, So mogy me gye, Tol na me gye DD

Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió Bu da pest, Pest me gye KM

Észak-ma gyar or szá gi ré gió He ves me gye, Nóg rád me gye, Bor sod-Aba új-Zemp lén megye EM

Észak-al föl di ré gió Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, Haj dú-Bi har me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg megye EA

Dél-al föl di ré gió Bács-Kis kun me gye, Bé kés me gye, Csong rád me gye DA

1
5

9
0

8
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
8

/1
4

3
. szám



Az önkormányzati miniszter, 
valamint  az igazságügyi 
és rendészeti miniszter

8/2008. (X. 8.) ÖM–IRM
együttes rendelete

a Belügyminisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról  szóló 

16/1995. (X. 20.) BM rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  §-a (4) be kez désének c) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
1.  §-ában, il let ve az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A Bel ügy mi nisz té ri um szol gá la ti ti tok kö ré nek meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 16/1995. (X. 20.) BM ren de let ha tá lyát
vesz ti.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k., Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Al kot mány bí ró ság
121/2008. (X. 8.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
163/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 163/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön -
tött, hogy a ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát
hi te le sí ti. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 2008. évi I. tör vény alap -
ján meg ala ku ló egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ki zá ró lag
egész ség biz to sí tá si szol gál ta tást nyújt sa nak?”

Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör -
vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la mint a nép sza va zás ra
fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz, a hi te le sí tés nek aka dá lya nincs. 

A tör vé nyes ha tár idõn be lül ki fo gás ér ke zett az Al kot -
mány bí ró ság hoz, mely ben a ki fo gás elõ ter jesz tõ je a
163/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro zat meg sem mi sí té sét és az
OVB új el já rás ra uta sí tá sát kér te. Ál lás pont ja sze rint a kér -
dést nem le he tett vol na hi te le sí te ni, mert az nem fe lel meg
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé -
nek. Ki fo gá sa in do ko lá sa ként elõ ad ta, hogy ki zá ró lag a
tör vény szá má ra tett uta lás ön ma gá ban nem te szi be azo no -
sít ha tó vá az ál lam pol gá rok szá má ra azt, hogy va ló já ban
mi lyen tör vény rõl és ab ban mi lyen sza bá lyo zás ról van szó. 
Hi vat ko zott a 26/2008. (III. 12.) AB ha tá ro zat ra, amely ben 
az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te: „Az Al kot mány bí ró ság
ál lás pont ja sze rint az zal, hogy a kez de mé nye zõ a kér dés -
ben a T/4117. szá mú tör vény ja vas lat ra uta lás sal ha tá roz ta
meg a kér dés tar tal mát, sé rül az Nsztv. 13. § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt ál lam pol gá ri egy ér tel mû ség tör vé nyi kö ve -
tel mé nye, mi vel ön ma gá ból a kér dés bõl nem ál la pít ha tó
meg a kér dés tar tal ma. A vá lasz tó pol gár nem tud ja ugyan -
is, hogy mi a konk rét tar tal ma a kér dés ben sze rep lõ, az Or -
szág gyû lés elé be ter jesz tett T/4117. szá mú tör vény ja vas -
lat nak.” (ABK 2008. már ci us, 300, 301–302.) Az in dít vá -
nyo zó sze rint a fen ti meg ál la pí tást a je len ügy ben is meg -
fe le lõ en al kal maz ni kell. Mi vel a kér dés ben a 2008. évi
I. tör vény re való uta lás nem elé gí ti a vá lasz tó pol gá ri egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyét, a hi te le sí tést meg kel lett vol na
ta gad ni. 
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II.

Az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé se:
„13. § (1) 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.”

III.

A ki fo gás az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi
C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 130. §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or -
vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro -
za tá ban, va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs -
gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív és a raj ta sze rep lõ kér dés hi -
te le sí té sé rõl szó ló dön té se so rán az OVB az Al kot mány -
nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el
[63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

2. Az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se ér tel mé ben 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. Az Al kot mány bí -
ró ság gya kor la tá ban az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek
vizs gá la ta azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés
egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés
ese té ben arra »igen«-nel vagy »nem«-mel le het-e fe lel ni.
Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra
fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé -
ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ le gyen. A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la -
pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is,
hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés
– az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud ja-e
dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha
igen, mi lyen. [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.; 84/2008. (VI. 13.) AB ha tá ro zat, ABK
2008. jú ni us, 861, 865.]

3. Az Al kot mány bí ró ság nem oszt ja a ki fo gás elõ ter -
jesz tõ jé nek ál lás pont ját a te kin tet ben, hogy a je len el já rás
tár gyát ké pe zõ kér dés ami att nem elé gí ti ki az egy ér tel mû -
ség kö ve tel mé nyét, mert azt a 2008. évi I. tör vény re való
uta lás sal fo gal maz ták meg. A 26/2008. (III. 12.) AB ha tá -
ro zat tal el bí rált ügy ben a kér dés arra vo nat ko zott, hogy az
Or szág gyû lés a be nyúj tott ja vas lat sze rint fo gad ja-e el az
egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek rõl szó ló
T/4117. szá mú tör vény ja vas la tot. Je len eset ben vi szont az
Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott és a Ma gyar Köz löny -
ben ki hir de tett jog sza bály ról van szó, a tör vény szá ma pe -
dig a kér dés egyik ele mé nek, az egész ség biz to sí tá si pénz -
tá rak meg ha tá ro zá sá nak pon to sí tá sá ra szol gál. Az OVB

te hát he lye sen járt el, ami kor ilyen ok ból a kér dés hi te le sí -
té sét nem ta gad ta meg.

4. Az Al kot mány bí ró ság azon ban nem hagy hat ta fi gyel -
men kí vül a ha tá ro zat meg ho za ta lát kö ve tõ en a kö rül mé -
nyek ben be kö vet ke zett vál to zá so kat. Az egész ség biz to sí -
tá si pénz tá rak ról szó ló 2008. évi I. tör vényt ugyan is az
egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról szó ló 2008. évi I. tör vény
fe lül vizs gá la tá ról szó ló 2008. évi XXIV. tör vény 2008. jú -
ni us 6. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te. A tör vény és az
ab ban sza bá lyo zott (de lét re sem ho zott) egész ség biz to sí -
tá si pénz tá rak hi á nyá ban a kér dés már nem fe lel meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, ezért az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nya nem hi te le sít he tõ. 

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a
163/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro za tot a Ve. 130. § (3) be -
kez dé se alap ján, ha tá lyon kí vül he lyez te, és az OVB-t új
el já rás ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren -
del te e ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való közzé -
tételét.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

D. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 395/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
122/2008. (X. 8.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
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hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
161/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 161/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön -
tött, hogy a ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát
hi te le sí ti. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 2008. évi I. tör vény alap -
ján meg ala ku ló egész ség biz to sí tá si pénz tá rak rész vé nye i -
nek száz szá za lé ka a Ma gyar Ál lam for ga lom kép te len
kincs tá ri va gyo ná ba tar toz zon?”

Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör -
vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la mint a nép sza va zás ra
fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz, a hi te le sí tés nek aka dá lya nincs. 

A tör vé nyes ha tár idõn be lül ki fo gás ér ke zett az Al kot -
mány bí ró ság hoz, mely ben a ki fo gás elõ ter jesz tõ je a
161/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro zat meg sem mi sí té sét és az
OVB új el já rás ra uta sí tá sát kér te. Ál lás pont ja sze rint a kér -
dést nem le he tett vol na hi te le sí te ni, mert az nem fe lel meg
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé -
nek. Ki fo gá sa in do ko lá sa ként elõ ad ta, hogy ki zá ró lag a
tör vény szá má ra tett uta lás ön ma gá ban nem te szi be azo no -
sít ha tó vá az ál lam pol gá rok szá má ra azt, hogy va ló já ban
mi lyen tör vény rõl és ab ban mi lyen sza bá lyo zás ról van szó. 
Hi vat ko zott a 26/2008. (III. 12.) AB ha tá ro zat ra, amely ben 
az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te: „Az Al kot mány bí ró ság
ál lás pont ja sze rint az zal, hogy a kez de mé nye zõ a kér dés -
ben a T/4117. szá mú tör vény ja vas lat ra uta lás sal ha tá roz ta
meg a kér dés tar tal mát, sé rül az Nsztv. 13. § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt ál lam pol gá ri egy ér tel mû ség tör vé nyi kö ve -
tel mé nye, mi vel ön ma gá ból a kér dés bõl nem ál la pít ha tó
meg a kér dés tar tal ma. A vá lasz tó pol gár nem tud ja ugyan -
is, hogy mi a konk rét tar tal ma a kér dés ben sze rep lõ, az Or -
szág gyû lés elé be ter jesz tett T/4117. szá mú tör vény ja vas -
lat nak.” (ABK 2008. már ci us, 300, 301–302.) Az in dít vá -
nyo zó sze rint a fen ti meg ál la pí tást a je len ügy ben is meg -
fe le lõ en al kal maz ni kell. Mi vel a kér dés ben a 2008. évi

I. tör vény re való uta lás nem elé gí ti a vá lasz tó pol gá ri egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyét, a hi te le sí tést meg kel lett vol na
ta gad ni.

II.

Az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé se:
„13. § (1) 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.”

III.

A ki fo gás az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi
C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 130. §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or -
vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro -
za tá ban, va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs -
gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív és a raj ta sze rep lõ kér dés hi -
te le sí té sé rõl szó ló dön té se so rán az OVB az Al kot mány -
nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el
[63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

2. Az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se ér tel mé ben 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. Az Al kot mány bí -
ró ság gya kor la tá ban az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek
vizs gá la ta azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés
egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés
ese té ben arra »igen«-nel vagy »nem«-mel le het-e fe lel ni.
Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra
fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé -
ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ le gyen. A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la -
pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is,
hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés
– az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud ja-e
dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha
igen, mi lyen. [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.; 84/2008. (VI. 13.) AB ha tá ro zat, ABK
2008. jú ni us 861, 865.]

3. Az Al kot mány bí ró ság nem oszt ja a ki fo gás elõ ter -
jesz tõ jé nek ál lás pont ját a te kin tet ben, hogy a je len el já rás
tár gyát ké pe zõ kér dés ami att nem elé gí ti ki az egy ér tel mû -
ség kö ve tel mé nyét, mert azt a 2008. évi I. tör vény re való
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uta lás sal fo gal maz ták meg. A 26/2008. (III. 12.) AB ha tá -
ro zat tal el bí rált ügy ben a kér dés arra vo nat ko zott, hogy az
Or szág gyû lés a be nyúj tott ja vas lat sze rint fo gad ja-e el az
egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek rõl szó ló
T/4117. szá mú tör vény ja vas la tot. Je len eset ben vi szont az
Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott és a Ma gyar Köz löny -
ben ki hir de tett jog sza bály ról van szó, a tör vény szá ma pe -
dig a kér dés egyik ele mé nek, az egész ség biz to sí tá si pénz -
tá rak meg ha tá ro zá sá nak pon to sí tá sá ra szol gál. Az OVB
te hát he lye sen járt el, ami kor ilyen ok ból a kér dés hi te le sí -
té sét nem ta gad ta meg.

4. Az Al kot mány bí ró ság azon ban nem hagy hat ta fi gyel -
men kí vül a ha tá ro zat meg ho za ta lát kö ve tõ en a kö rül mé -
nyek ben be kö vet ke zett vál to zá so kat. Az egész ség biz to sí -
tá si pénz tá rak ról szó ló 2008. évi I. tör vényt ugyan is az
egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról szó ló 2008. évi I. tör vény
fe lül vizs gá la tá ról szó ló 2008. évi XXIV. tör vény 2008. jú -
ni us 6. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te. A tör vény és az
ab ban sza bá lyo zott (de lét re sem ho zott) egész ség biz to sí -
tá si pénz tá rak hi á nyá ban a kér dés már nem fe lel meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, ezért az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nya nem hi te le sít he tõ. 

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a
161/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro za tot a Ve. 130. § (3) be -
kez dé se alap ján ha tá lyon kí vül he lyez te, és az OVB-t új el -
já rás ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren -
del te e ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való közzé -
tételét.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

D. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 396/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
123/2008. (X. 8.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
162/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 162/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön -
tött, hogy a ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát
hi te le sí ti. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 2008. évi I. tör vény alap -
ján meg ala ku ló egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ki zá ró lag
non-pro fit gaz da sá gi tár sa sá gok ként mû köd hes se nek?”

Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör -
vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la mint a nép sza va zás ra
fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz, a hi te le sí tés nek aka dá lya nincs. 

A tör vé nyes ha tár idõn be lül ki fo gás ér ke zett az Al kot -
mány bí ró ság hoz, mely ben a ki fo gás elõ ter jesz tõ je a
162/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro zat meg sem mi sí té sét és az
OVB új el já rás ra uta sí tá sát kér te. Ál lás pont ja sze rint a kér -
dést nem le he tett vol na hi te le sí te ni, mert az nem fe lel meg
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé -
nek. Ki fo gá sa in do ko lá sa ként elõ ad ta, hogy ki zá ró lag a
tör vény szá má ra tett uta lás ön ma gá ban nem te szi be azo no -
sít ha tó vá az ál lam pol gá rok szá má ra azt, hogy va ló já ban
mi lyen tör vény rõl és ab ban mi lyen sza bá lyo zás ról van szó. 
Hi vat ko zott a 26/2008. (III. 12.) AB ha tá ro zat ra, amely ben 
az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te: „Az Al kot mány bí ró ság
ál lás pont ja sze rint az zal, hogy a kez de mé nye zõ a kér dés -
ben a T/4117. szá mú tör vény ja vas lat ra uta lás sal ha tá roz ta
meg a kér dés tar tal mát, sé rül az Nsztv. 13. § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt ál lam pol gá ri egy ér tel mû ség tör vé nyi kö ve -
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tel mé nye, mi vel ön ma gá ból a kér dés bõl nem ál la pít ha tó
meg a kér dés tar tal ma. A vá lasz tó pol gár nem tud ja ugyan -
is, hogy mi a konk rét tar tal ma a kér dés ben sze rep lõ, az Or -
szág gyû lés elé be ter jesz tett T/4117. szá mú tör vény ja vas -
lat nak.” (ABK 2008. már ci us, 300, 301–302.) Az in dít vá -
nyo zó sze rint a fen ti meg ál la pí tást a je len ügy ben is meg -
fe le lõ en al kal maz ni kell. Mi vel a kér dés ben a 2008. évi
I. tör vény re való uta lás nem elé gí ti a vá lasz tó pol gá ri egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyét, a hi te le sí tést meg kel lett vol na
ta gad ni. 

II.

Az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé se:
„13. § (1) 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.”

III.

A ki fo gás az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi
C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 130. §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or -
vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro -
za tá ban, va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs -
gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív és a raj ta sze rep lõ kér dés
 hitelesítésérõl szó ló dön té se so rán az OVB az Al kot mány -
nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el
[63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

2. Az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se ér tel mé ben 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. Az Alkotmány -
bíróság gya kor la tá ban az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek 
vizs gá la ta azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés
egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés
ese té ben arra »igen«-nel vagy »nem«-mel le het-e fe lel ni.
Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra
fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé -
ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ le gyen. A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la -
pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is,
hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés
– az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud ja-e
dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha
igen, mi lyen. [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH

2001, 392, 396.; 84/2008. (VI. 13.) AB ha tá ro zat, ABK
2008. jú ni us 861, 865.]

3. Az Al kot mány bí ró ság nem oszt ja a ki fo gás elõ ter -
jesz tõ jé nek ál lás pont ját a te kin tet ben, hogy a je len el já rás
tár gyát ké pe zõ kér dés ami att nem elé gí ti ki az egy ér tel mû -
ség kö ve tel mé nyét, mert azt a 2008. évi I. tör vény re való
uta lás sal fo gal maz ták meg. A 26/2008. (III. 12.) AB ha tá -
ro zat tal el bí rált ügy ben a kér dés arra vo nat ko zott, hogy az
Or szág gyû lés a be nyúj tott ja vas lat sze rint fo gad ja-e el az
egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek rõl szó ló
T/4117. szá mú tör vény ja vas la tot. Je len eset ben vi szont az
Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott és a Ma gyar Köz löny -
ben ki hir de tett jog sza bály ról van szó, a tör vény szá ma pe -
dig a kér dés egyik ele mé nek, az egész ség biz to sí tá si pénz -
tá rak meg ha tá ro zá sá nak pon to sí tá sá ra szol gál. Az OVB
te hát he lye sen járt el, ami kor ilyen ok ból a kér dés hi te le sí -
té sét nem ta gad ta meg.

4. Az Al kot mány bí ró ság azon ban nem hagy hat ta fi gyel -
men kí vül a ha tá ro zat meg ho za ta lát kö ve tõ en a kö rül mé -
nyek ben be kö vet ke zett vál to zá so kat. Az egész ség biz to sí -
tá si pénz tá rak ról szó ló 2008. évi I. tör vényt ugyan is az
egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról szó ló 2008. évi I. tör vény
fe lül vizs gá la tá ról szó ló 2008. évi XXIV. tör vény 2008. jú -
ni us 6. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te. A tör vény és az
ab ban sza bá lyo zott (de lét re sem ho zott) egész ség biz to sí -
tá si pénz tá rak hi á nyá ban a kér dés már nem fe lel meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, ezért az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nya nem hi te le sít he tõ. 

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a
162/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro za tot a Ve. 130. § (3) be -
kez dé se alap ján ha tá lyon kí vül he lyez te, és az OVB-t új el -
já rás ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren -
del te e ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való közzété -
telét.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

D. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 398/H/2008.
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1063/2008. (X. 8.) Korm.

határozata

a Magyar CERN (Európai Nukleáris Kutatási
Szervezet) Bizottság elnöki feladatainak ellátásáról

1. A Kor mány a Ma gyar CERN (Eu ró pai Nuk le á ris
Ku ta tá si Szer ve zet) Bi zott ság el nö ki fel ada ta i val a Nem -
ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal (NKTH) el nö két bíz -
za meg.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar CERN (Eu ró pai Nuk le á ris Ku ta tá si
Szer ve zet) Bi zott ság el nö ké nek fel men té sé rõl és az új el -
nök ki ne ve zé sé rõl  szóló 1060/2007. (VII. 30.) Korm. ha tá -
ro zat a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1064/2008. (X. 8.) Korm.

határozata

a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  §-ának (5) be kez dé se és az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso -
ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör -
vény 1.  §-ának (2) be kez dé se alap ján meg hoz za az aláb bi
ha tá ro za tát:

1. A Kor mány
a) mó do sít ja a Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala -

pít vány Ala pí tó Ok ira tát és el fo gad ja an nak egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt szö ve gét;

b) fel hív ja az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy a
Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sa ügyé ben,
an nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le ér de ké ben, az ala pí -
tó ne vé ben el jár jon.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. A Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer ke zet be
fog lalt Ala pí tó Ok ira tát a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell ten ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke-
 dé sét köve tõen azon nal

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

15914 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/143. szám



2008/143. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15915

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

                         ......................................................................
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti 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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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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