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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XIX.
tör vény

a kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó hoz való
hoz zá fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za tal ban
tör té nõ rész vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz való

jog biz to sí tá sá ról szó ló, Aar hu sban, 
1998. június 25-én elfogadott Egyez mény

mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl*

1. §

Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó hoz való hoz zá fé rés -
rõl, a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za tal ban tör té nõ rész -
vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz való jog biz to sí -
tá sá ról szó ló, Aar hus ban, 1998. jú ni us 25-én el fo ga dott
Egyez mény-mó do sí tá sa (a to váb bi ak ban: Egyez mény -
mó do sí tás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. §

Az Or szág gyû lés az Egyez mény-mó do sí tást e törvény -
nyel ki hir de ti.

3. §

Az Egyez mény-mó do sí tás hi te les an gol nyel vû szö -
ve ge és an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö -
vet ke zõ:

,,Amend ment to the con ven ti on on ac cess to
in for mat ion, pub lic par ti ci pa ti on in de ci si on-ma king

and ac cess to jus ti ce in en vi ron men tal matt ers

Ar tic le 6, pa rag raph 11

For the exis ting text, subs ti tu te:
11. Wit ho ut pre ju di ce to Ar tic le 3, pa rag raph 5, the

pro vi si ons of this Ar tic le shall not apply to de ci si ons on
whet her to per mit the de li be ra te re le a se into the
en vi ron ment and pla cing on the mar ket of ge ne ti cally
mo di fi ed or ga nisms.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 21-i ülés nap ján fo gad ta el.

Ar tic le 6 bis

Af ter Ar tic le 6, in sert a new ar tic le re ad ing:

Ar tic le 6 bis

1. In ac cor dan ce with the mo da li ti es laid down in
An nex I bis, each Party shall pro vi de for early and
ef fec ti ve in for mat ion and pub lic par ti ci pa ti on pri or to
ma king de ci si ons on whet her to per mit the de li be ra te
re le a se into the en vi ron ment and pla cing on the mar ket of
ge ne ti cally mo di fi ed or ga nisms.

2. The re qu i re ments made by Par ti es in ac cor dan ce with
the pro vi si ons of pa rag raph 1 of this Ar tic le sho uld be
comp le men ta ry and mu tu ally sup por ti ve to the pro vi si ons
of the ir na ti o nal bi o sa fety fra me work, con sis tent with the
ob jec ti ves of the Car ta ge na Pro to col on Bi o sa fety.

An nex I bis

Af ter An nex I, in sert a new an nex re ad ing:

An nex I bis

Mo da li ti es re fer red to in ar tic le 6 bis

1. Each Party shall lay down, in its re gu la to ry
fra me work, ar ran ge ments for ef fec ti ve in for mat ion and
pub lic par ti ci pa ti on for de ci si ons sub ject to the
pro vi si ons of Ar tic le 6 bis, which shall inc lu de a
re a so nab le time fra me, in or der to give the pub lic an
ade qu a te op por tu nity to exp ress an opi ni on on such
pro po sed de ci si ons.

2. In its re gu la to ry fra me work, a Party may, if
app rop ri a te, pro vi de for ex cep ti ons to the pub lic
par ti ci pa ti on pro ce du re laid down in this an nex:

(a) In the case of the de li be ra te re le a se of a ge ne ti cally
mo di fi ed or ga nism (GMO) into the en vi ron ment for any
pur po se ot her than its pla cing on the mar ket, if:

(i) such a re le a se un der com pa rab le bio-ge og rap hi cal
con di ti ons has al re a dy been app ro ved wit hin the
re gu la to ry fra me work of the Party con cer ned;

and

(ii) suf fi ci ent ex pe ri en ce has pre vi o usly been ga i ned
with the re le a se of the GMO in qu es ti on in com pa rab le
eco sys tems.

(b) In the case of the pla cing of a GMO on the mar ket, if:

(i) It was al re a dy app ro ved wit hin the re gu la to ry
fra me work of the Party con cer ned;

or

(ii) It is in ten ded for re se arch or for cul tu re col lec ti ons.

3. Wit ho ut pre ju di ce to the app li cab le le gis la ti on on
con fi den ti a lity in ac cor dan ce with the pro vi si ons of
Ar tic le 4, each Party shall make ava i lab le to the pub lic in
an ade qu a te, ti mely and ef fec ti ve man ner a sum ma ry of the 
no ti fi ca ti on int ro du ced to ob ta in an aut ho ri sa ti on for the
de li be ra te re le a se into the en vi ron ment or the pla cing on
the mar ket of a GMO on its ter ri to ry, as well as the
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as sess ment re port whe re ava i lab le and in ac cor dan ce with
its na ti o nal bi o sa fety framework.

4. Par ti es shall in no case con si der the fol lo wing
in for mat ion as con fi den ti al:

(a) A ge ne ral desc rip ti on of the ge ne ti cally mo di fi ed
or ga nism or or ga nisms con cer ned, the name and add ress of 
the app li cant for the aut ho ri sa ti on of the de li be ra te re le a se, 
the in ten ded uses and, if app rop ri a te, the lo ca ti on of the
re le a se.

(b) The met hods and plans for mo ni tor ing the
ge ne ti cally mo di fi ed or ga nism or or ga nisms con cer ned
and for emer gen cy res pon se.

(c) The en vi ron men tal risk as sess ment.
5. Each Party shall en su re trans pa ren cy of

de ci si on-ma king pro ce du res and pro vi de ac cess to the
re le vant pro ce du ral in for mat ion to the pub lic. This
in for mat ion co uld inc lu de for examp le:

(i) The na tu re of pos sib le de ci si ons.
(ii) The pub lic aut ho rity res pon sib le for ma king the

de ci si on.
(iii) Pub lic par ti ci pa ti on ar ran ge ments laid down

pur su ant to pa rag raph 1.
(iv) An in di ca ti on of the pub lic aut ho rity from which

re le vant in for mat ion can be ob ta i ned.
(v) An in di ca ti on of the pub lic aut ho rity to which

com ments can be sub mit ted and of the time sche du le for
the trans mit tal of com ments.

6. The pro vi si ons made pur su ant to pa rag raph 1 shall
al low the pub lic to sub mit any com ments, in for mat ion,
analy ses or opi ni ons that it con si ders re le vant to the
pro po sed de li be ra te re le a se, inc lu ding pla cing on the
mar ket, in any app rop ri a te man ner.

7. Each Party shall en de a vo ur to en su re that, when
de ci si ons are ta ken on whet her to per mit the de li be ra te
re le a se of GMOs into the en vi ron ment, inc lu ding pla cing
on the mar ket, due ac co unt is ta ken of the out co me of the
pub lic par ti ci pa ti on pro ce du re or ga ni sed pur su ant to
pa rag raph 1.

8. Par ti es shall pro vi de that when a de ci si on sub ject to
the pro vi si ons of this An nex has been ta ken by a pub lic
aut ho rity, the text of the de ci si on is made pub licly
ava i lab le along with the re a sons and con si de ra ti ons upon
which it is ba sed.

A kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó hoz való
hoz zá fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za tal ban
tör té nõ rész vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz való

jog biz to sí tá sá ról szó ló Egyez mény mó do sí tá sa

6. cikk (11) be kez dés

A be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„A 3. cikk (5) be kez dé sé nek sé rel me nél kül e cikk ren -

del ke zé sei nem al kal ma zan dók azok ra a dön té sek re, ame -

lyek gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek kör nye zet -
be tör té nõ szán dé kos ki bo csá tá sá nak és for ga lom ba ho za -
ta lá nak en ge dé lye zé sé re vo nat koz nak.”

6a. cikk

Az egyez mény szö ve ge a 6. cik ket kö ve tõ en a követ -
kezõ, új cik kel egé szül ki:

„6a. cikk
(1) Azon dön té sek meg ho za ta la elõtt, ame lyek gén tech -

no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek kör nye zet be tör té nõ
szán dé kos ki bo csá tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak
 engedélyezésére vo nat koz nak, a fe lek az Ia. mel lék let ben
elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ en, kel lõ idõ ben ér de mi tá jé -
koz ta tást nyúj ta nak, és biz to sít ják a nyil vá nos ság rész -
vételét.

(2) E cikk (1) be kez dé sé nek ren del ke zé sei alap ján a
 felek olyan kö ve tel mé nye ket ír nak elõ, ame lyek kiegé -
szítik és köl csö nö sen tá mo gat ják a bi o ló gi ai biz ton ság ra
irány adó nem ze ti sza bá lyo zá si ke re tü ket, és össz hang ban
van nak a bi o ló gi ai biz ton ság ról szó ló Car ta ge na Jegy zõ -
könyv ben ki tû zött cé lok kal.”

Ia. mel lék let

Az egyez mény szö ve ge az I. mel lék le tet kö ve tõ en a
 következõ, új mel lék let tel egé szül ki:

„Ia. mel lék let
A 6a. cikk ben em lí tett fel té te lek
(1) Va la mennyi fél – sza bá lyo zá si ke re tén be lül – ren -

del ke zik az ér de mi tá jé koz ta tás ról és a nyil vá nos ság dön -
tés ho za tal ban való rész vé te lé rõl a 6a. cikk ren del ke zé se i -
ben sza bá lyo zott dön té sek te kin te té ben; meg ha tá roz za
 ennek éssze rû idõ ke re tét oly mó don, hogy a nyil vá nos ság -
nak a ja va solt dön té sek kel kap cso lat ban le he tõ sé ge le gyen 
ér dem ben ki fe jez ni vé le mé nyét.

(2) Sza bá lyo zá si ke re tük ben a fe lek az adott eset nek
meg fe le lõ en jo go sul tak ki vé te le ket ten ni a nyil vá nos ság
rész vé te lé re e mel lék let ben elõ írt el já rás alól:

a) ha a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek
(GMO) kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo csá tá sa nem
for ga lom ba ho za tal cél já ból va ló sul meg, ak kor az zal a
fel té tel lel, hogy:

(i) az érin tett fél sza bá lyo zá si ke re tén be lül ha son ló
bio ge og rá fi ai kö rül mé nyek kö zött ko ráb ban már jó vá -
hagy tak ilyen kör nye zet be jut ta tást;

és
(ii) ha son ló öko szisz té mák ra vo nat ko zó an a kér dé ses

GMO kör nye zet be jut ta tá sá ról kel lõ ta pasz ta lat áll ren del -
ke zés re,

b) a GMO-k for ga lom ba ho za ta la ese té ben pe dig az zal
a fel té tel lel, hogy:

(i) a for ga lom ba ho za talt az érin tett fél szabályo zási ke -
re té ben ko ráb ban már jó vá hagy ták;

vagy
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(ii) a for ga lom ba ho za tal ku ta tás vagy faj gyûj te mény -
ben való tá ro lás cél já ból tör té nik.

(3) A 4. cikk ren del ke zé se i vel össz hang ban a ti tok tar -
tás ra al kal ma zan dó jog sza bá lyok sé rel me nél kül va la -
mennyi fél meg fe le lõ mó don, kel lõ idõ ben és ha té kony -
ság gal a nyil vá nos ság ren del ke zé sé re bo csát ja a te rü le -
tén a GMO-k kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo csá tá -
sá ra vagy for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó an be -
nyújtott en ge dély ké re lem össze fog la ló ját, va la mint
– adott eset ben a  biológiai biz ton ság ra vo nat ko zó nem -
ze ti ke ret sza bá lyo zás sal össz hang ban – az ér té ke lõ je -
len tést.

(4) A fe lek sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem te kint -
he tik tit kos nak a kö vet ke zõ in for má ci ó kat:

a) a szó ban for gó gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer -
ve zet vagy szer ve ze tek ál ta lá nos le írá sa, a szán dé kos ki bo -
csá tás irán ti en ge dély ké rel me zõ jé nek neve és címe, a
szán dé kolt fel hasz ná lás, va la mint az adott eset nek meg fe -
le lõ en a szán dé kos ki bo csá tás he lye;

b) a szó ban for gó gén tech no ló gi á val mó do sí tott
szer ve zet vagy szer ve ze tek fi gye lem mel kí sé ré sé re és a
vész hely ze ti be avat ko zás ra vo nat ko zó el já rá sok és ter -
vek;

c) a kör nye ze ti koc ká zat ér té ke lés.
(5) Va la mennyi fél gon dos ko dik a dön tés ho za ta li el já -

rá sok át lát ha tó sá gá ról, és le he tõ vé te szi a nyil vá nos ság
szá má ra az el já rá sok ra vo nat ko zó in for má ci ók hoz való
hoz zá fé rést. Ezek az in for má ci ók ma guk ban fog lal hat ják
pél dá ul a kö vet ke zõ ket:

(i) a le het sé ges dön té sek ter mé sze te;
(ii) a dön tés ho za ta lért fe le lõs köz igaz ga tá si ha tó ság;
(iii) az (1) be kez dés alap ján a nyil vá nos ság rész vé te le

ér de ké ben tett in téz ke dé sek;
(iv) azon köz igaz ga tá si ha tó ság meg je lö lé se, amely tõl

az ügy re vo nat ko zó in for má ci ók be sze rez he tõk;
(v) azon köz igaz ga tá si ha tó ság meg je lö lé se, amely nél

ész re vé te lek te he tõk, va la mint az ész re vé te lek meg té te lé re 
vo nat ko zó idõ be li kor lá to zá sok.

(6) Az (1) be kez dés alap ján ho zott ren del ke zé sek nek
 lehetõvé kell ten ni ük, hogy meg fe le lõ mó don bár ki be -
nyújt has son min den olyan ész re vé telt, in for má ci ót, elem -
zést vagy vé le ményt, ame lyet a kör nye zet be tör té nõ szán -
dé kos ki bo csá tás sal, töb bek kö zött a for ga lom ba ho za tal -
lal kap cso lat ban lé nye ges nek tart.

(7) Va la mennyi fél erõ fe szí té se ket tesz an nak biz to sí tá -
sá ra, hogy a GMO-k kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo -
csá tá sá nak, töb bek kö zött for ga lom ba ho za ta lá nak en ge -
dé lye zé sé re vo nat ko zó dön té sek meg ho za ta la so rán a dön -
tés ho zó kel lõ súllyal fi gye lem be ve gye a nyil vá nos ság nak
az (1) be kez dés alap ján biz to sí tott rész vé te lé bõl szár ma zó
ered mé nye ket.

(8) A fe lek ren del kez nek ar ról, hogy az e mel lék let ren -
del ke zé se i nek ha tá lya alá tar to zó, a köz igaz ga tá si ha tó sá -
gok ál tal meg ho zott dön té sek szö ve ge, va la mint a dön té -

sek alap já ul szol gá ló in do kok és meg fon to lá sok a nyil vá -
nos ság szá má ra hoz zá fér he tõk le gye nek.”

4. §

(1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3. §-a a kör nye ze ti ügyek ben az in -
for má ci ó hoz való hoz zá fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön -
tés ho za tal ban tör té nõ rész vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta -
tás hoz való jog biz to sí tá sá ról szó ló, Aar hus ban, 1998. jú -
ni us 25-én el fo ga dott Egyez mény 14. cik ke 4. pont já ban
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény-mó do sí tás, il let ve e tör vény 2. és
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
 haladéktalanul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter és az ag rár po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

(5) Fel ha tal ma zást kap a ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter, hogy a kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó hoz
való hoz zá fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za tal ban
tör té nõ rész vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz való jog
biz to sí tá sá ról szó ló egyez mény nek a mó do sí tás sal egy -
séges szer ke zet be fog lalt, hi te les szö ve gét és an nak
 magyar nyel vû hi va ta los for dí tá sát a Ma gyar Köz löny ben
köz zé te gye.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
118/2008. (V. 8.) Korm.

rendelete

egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintû
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

technikai deregulációjáról

A Kor mány 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.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, va la mint az Al kot -
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mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti jog al -
ko tó ha tás kö ré ben és az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a ter mé sze tes für dõ vi zek mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i -
rõl, va la mint a ter mé sze tes für dõ he lyek ki je lö lé sé rõl és
üze mel te té sé rõl  szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. ren de let
15.  § (13) be kez dé se,

2. a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok 2008.
évi év kö zi ki egé szí tõ eme lé sé rõl  szóló 72/2008. (IV. 3.)
Korm. ren de let 5.  § (4) be kez dé se,

3. 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 5.  § (2)–(3) be kez -
dé se,

4. a te le pü lé si hul la dék ke ze lé si köz szol gál ta tá si díj
meg ál la pí tá sá nak rész le tes szak mai sza bá lya i ról  szóló
64/2008. (III. 28.) Korm. ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

5. a 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés cél tar ta lé ka ter hé -
re a köz pon ti költ ség ve té si szer vek lét szám csök ken té si ki -
adá sa i nak tá mo ga tá sá ról  szóló 59/2008. (III. 26.) Korm.
ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

6. az ás vá nyi nyers anya gok és a geo ter mi kus ener gia
faj la gos ér té ké nek, va la mint az ér ték szá mí tás mód já nak
meg ha tá ro zá sá ról  szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. ren de let
9.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

7. a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si, tu do má nyos
célú és fenn tar tói nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí ro zá -
sá ról  szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let 10.  § (2) be -
kez dé se,

8. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek re ha -
bi li tá ci ó já hoz kap cso ló dó egyes fog lal koz ta tá si tár gyú
kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 42/2008. (II.
29.) Korm. ren de let 11.  § (3) be kez dé sé ben az
„1–10.  §-a, va la mint 11.  §-ának (2) be kez dé se a ki hir de -
tést kö ve tõ 5. na pon, 11.  §-ának (1), (3)–(4) be kez dé se”
szö veg rész,

9. a 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap, va la mint az Elõ csat la ko zá si
Tá mo ga tá si Esz köz pénz ügyi ala pok egyes, a te rü le ti
együtt mû kö dés hez kap cso ló dó prog ram ja i nak vég re haj tá -
sá ról  szóló 35/2008. (II. 23.) Korm. ren de let 49–52.  §-a,
53.  §-ában az „ , ez zel egy ide jû leg a 359/2004. (XII. 26.)
Korm. ren de let 17.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja, a
17.  §-ának (7) be kez dé se, a 31.  §-ának (2) be kez dé se, va la -
mint a 31.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja a ha tá lyát vesz ti” 
szö veg rész,

10. a köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma -
zás sza bá lya i ról  szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 31/2008. (II. 21.) Korm. ren de let 11.  § 
(3) be kez dé se,

11. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal mû -
sza ki biz ton sá gi te vé keny sé gé nek és pi ac fel ügye le ti el já -
rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 26/2008. (II. 14.)
Korm. ren de let 9.  § (2)–(3) be kez dé se,

12. a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 160/2003. (X. 7.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2008. (II. 7.)
Korm. ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (4) be kez dé se,

13. az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek 
ke res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény vég re haj -
tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 213/2006. (X. 27.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2008. (I. 30.)
Korm. ren de let 10.  § (3) be kez dé se, 1–7. szá mú mel lék -
le te,

14. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let és az egész ség ügyi
szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan -
szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2008. (I. 23.) Korm.
ren de let 3.  § (3), (7) be kez dé se, mel lék le te,

15. a pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok kal 
kap cso la tos egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 395/2007. (XII. 27.) Korm. ren de let 1–4. szá mú
mel lék le te,

16. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 394/2007.
(XII. 27.) Korm. ren de let 1–3. szá mú mel lék le te,

17. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 391/2007.
(XII. 23.) Korm. ren de let 33.  §-a, mel lék le te,

18. a sze mé lyes gon dos ko dás igény be vé te lé vel kap -
cso la tos el já rá sok ban köz re mû kö dõ szak ér tõk re, szak ér tõi 
szer vek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló
340/2007. (XII. 15.) Korm. ren de let 10.  §-a,

19. a ha tár át ke lõ hely és az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely
meg nyi tá sá ról és mû köd te té sé rõl, va la mint a ha tár át lé pé si
pont ról  szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. ren de let 17.  §
(3) be kez dé se,

20. a ha tár te rü let rõl, va la mint a ha tár át ke lõ hely te rü le -
té re nem ha tár át lé pés cél já ból tör té nõ be lé pés és tar tóz ko -
dás sza bá lya i ról  szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. ren de let
8.  §-ában az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti” szö veg -
rész, 8.  § a)–c) pont ja,

21. az épí tés fel ügye le ti te vé keny ség rõl  szóló
291/2007. (X. 31.) Korm. ren de let 10.  § (2) be kez dé se,
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22. az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség rõl, az épí -
té si nap ló ról és a ki vi te le zé si do ku men tá ció tar tal má ról
 szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. ren de let 28.  § (2) be kez -
dé se,

23. a kör nye ze ti zaj és rez gés el le ni vé de lem egyes sza -
bá lya i ról  szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. ren de let 34.  §
(4) be kez dé se,

24. a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet ma gyar nem -
ze ti bi zott sá gá nak fel ada ta i ról és mû kö dé sé nek rend jé rõl
 szóló 268/2007. (X. 18.) Korm. ren de let 5.  § (2) bekez -
dése,

25. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 267/2007.
(X. 15.) Korm. ren de let,

26. a köz be szer zé si el já rá sok ban elekt ro ni ku san gya -
ko rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá lya i ról, va la mint az
elekt ro ni kus ár lej tés al kal ma zá sá ról  szóló 257/2007.
(X. 4.) Korm. ren de let 27.  § (2)–(3) be kez dé se,

27. az épí tés ügy kö ré be tar to zó egyes ha tó sá gi nyil ván -
tar tá sok ról  szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. ren de let 12.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 12.  §-a, 13.  § (2) be kez dé se,

28. az ál la mi va gyon nal  való gaz dál ko dás ról  szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let 54.  § (2)–(3) bekez -
dése,

29. a hi tel in té ze tek nyil vá nos ság ra ho za ta li kö ve tel mé -
nyé nek tel je sí té sé rõl  szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. ren -
de let 18.  §-a,

30. az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok azo no sí tó i nak
nem ze ti fel osz tá si ter vé rõl  szóló 164/2005. (VIII. 16.)
Korm. ren de let és az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok azo -
no sí tó i val kap cso la tos gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló
184/2005. (IX. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
230/2007. (VIII. 31.) Korm. ren de let,

31. a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé -
nyek rõl  szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 227/2007. (VIII. 31.) Korm. ren de let,

32. a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok ról  szóló
219/2007. (VIII. 15.) Korm. ren de let 9–10.  §-a,

33. a hosszú távú kö te le zett sé gek vál la lá sá nak egyes
sza bá lya i ról  szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. ren de let
 módosításáról  szóló 216/2007. (VIII. 15.) Korm. ren -
delet,

34. a Nem ze ti Föld alap pal kap cso la tos egyes kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 215/2007. (VIII. 14.)
Korm. ren de let 1–2.  §-a,

35. az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet rõl, va la mint el já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. ren de let 16.  § (6) be kez -
dé se, 17–18.  §-a,

36. az egész ség ügyi struk tú ra vál tás ból fa ka dó ön kor -
mány za ti kö te le zett sé gek tá mo ga tá sa igény lé sé nek, dön té -
si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak és el len -
õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 87/2007. (IV. 25.)

Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 212/2007. (VIII. 7.)
Korm. ren de let 1–2.  §-a, 1–2. mel lék le te,

37. a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és
az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Prog ram ese té -
ben al kal ma zan dó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá -
lyok ról  szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról, va la mint a 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak -
ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró -
pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó
tá mo ga tá sok fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo -
nyo lí tá si és el len õr zé si rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló
281/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 209/2007. (VIII. 7.) Korm. ren de let 1–13.  §-a,
14.  § (3) be kez dé se,

38. a kör nye zet vé del mi ter mék díj-men tes ség, a ter mék -
díj vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz -
nált gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
206/2007. (VIII. 7.) Korm. ren de let,

39. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Egye sült
Nem ze tek Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze te
(FAO) kö zött a FAO Eu ró pai és Kö zép-Ázsi ai Re gi o ná lis
Hi va ta la, a FAO Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Al re gi o ná lis Hi -
va ta la, va la mint a Kö zös Szol gál ta tó Köz pont fel ál lí tá sá -
ról  szóló meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 203/2007.
(VII. 31.) Korm. ren de let 5.  §-a,

40. a Nem ze ti alap tan terv ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és
al kal ma zá sá ról  szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 202/2007. (VII. 31.) Korm. ren de let
1–6.  §-a, 7.  § (4) be kez dé se, mel lék le te,

41. a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ról  szóló
308/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
201/2007. (VII. 30.) Korm. ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (2) be -
kez dé se, mel lék le te,

42. a te le pü lés ren de zé si és az épí té sze ti-mû sza ki terv ta -
ná csok ról  szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 199/2007. (VII. 30.) Korm. ren de let,

43. a hi te le zé si koc ká zat ke ze lé sé rõl és tõ ke kö ve tel mé -
nyé rõl  szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. ren de let 166.  §-a,
166.  §-t meg elõ zõ al cí me,

44. az Eu ró pai Szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá -
si Nyil ván tar tás lét re ho zá sá ról, va la mint a 91/689/EGK és
a 96/61/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló
166/2006/EK Eu ró pai Par la men ti és Ta ná csi ren de let hez
(E-PRTR) Kap cso ló dó kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 194/2007. (VII. 25.) Korm. ren de let 1–9.  §-a,
1–3. szá mú mel lék le te,

45. a he lyi ön kor mány za tok ál tal 2002–2005. évek ben
jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás
vissza fi ze té sé nek üte me zé sé rõl  szóló 34/2007. (III. 7.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 193/2007. (VII. 25.)
Korm. ren de let,

4254 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/71. szám



46. az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos
egyes fi nan szí ro zá si, szer zõ dés kö té si és el já rá si kér dé sek -
rõl  szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let és az egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ
fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 192/2007.
(VII. 25.) Korm. ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (2) be kez dé se, mel -
lék le te,

47. a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az Eu ró pai Uni ó hoz tör -
té nõ csat la ko zást köve tõen al kal ma zan dó mun ka erõ pi a ci
vi szo nos ság és véd in téz ke dés sza bá lya i ról  szóló 93/2004.
(IV. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 188/2007.
(VII. 18.) Korm. ren de let,

48. a vá rat lan lé gi tá ma dás ese tén a lé gi ri asz tás rend sze -
ré rõl  szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm. ren de let 13.  §
(3)–(5) be kez dé se,

49. a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer rõl
 szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. ren de let 44.  §-t meg elõ -
zõ al cí me, 44–45.  §-a, 46.  §-t meg elõ zõ al cí me, 46.  §-a,
5–6. mel lék le te,

50. az or szág ha tárt át lé põ hul la dék szál lí tás ról  szóló
180/2007. (VII. 3.) Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

51. a Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já nak meg -
szün te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Ala pít vány lé -
te sí té sé rõl  szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 179/2007. (VII. 2.) Korm. ren de let,

52. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
177/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

53. az egyes köz pon to sí tott egész ség ügyi szol gál ta tók
ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé rõl, va la mint a
kü lön meg ha tá ro zott sze mé lyek te kin te té ben fenn ál ló
egész ség ügyi el lá tás rend jé rõl  szóló 175/2007. (VI. 30.)
Korm. ren de let 10.  § (2) be kez dé se, 11.  §-a,

54. az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos
egyes fi nan szí ro zá si, szer zõ dés kö té si és el já rá si kér dé sek -
rõl  szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 174/2007. (VI. 29.) Korm. ren de let,

55. a té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ egyes egész -
ség ügyi szol gál ta tá sok té rí té si díj ár ól  szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 173/2007.
(VI. 29.) Korm. ren de let,

56. az egyes ön kén tes köl csö nös egész ség és ön se gé lye -
zõ pénz tá ri tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 
170/2007. (VI. 29.) Korm. ren de let 1–8.  §-a, 9.  §
(2)–(3) be kez dé se, 1–2. szá mú mel lék le te,

57. az egyes kor mány ren de le tek nek a Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság gal össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
168/2007. (VI. 28.) Korm. ren de let,

58. a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet rõl  szóló
278/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
167/2007. (VI. 28.) Korm. ren de let,

59. a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ról  szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 166/2007.
(VI. 28.) Korm. ren de let,

60. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Al bán Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött Bu da pes ten, 1996. ja nu ár 24-én 
alá írt, a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va -
ro zás ról  szóló Egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló, jegy zék -
vál tás út ján lét re jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
165/2007. (VI. 28.) Korm. ren de let 4.  § (1) be kez dé sé ben
az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság és
az Al bán Köz tár sa ság kö zött Bu da pes ten, 1996. ja nu ár
24-én alá írt, a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és
áru fu va ro zás ról  szóló Egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló
jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 296/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let” szö veg rész,

61. a Ma gyar Köz tár sa ság és a Por tu gál Köz tár sa ság kö -
zött az ok ta tás, a tu do mány, a fel sõ ok ta tás, a kul tú ra, az if -
jú ság, a sport és a tár sa dal mi kom mu ni ká ció te rü le tén tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dés
má so dik mon da ta,

62. a ba la to ni víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo zás kö ve -
tel mé nye i rõl  szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 152/2007. (VI. 26.) Korm. ren de let,

63. az épí té si mû sza ki el len õri, va la mint a fe le lõs mû -
sza ki ve ze tõi szak ma gya kor lá si jo go sult ság rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let és a te -
le pü lés ter ve zé si és az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si, va la -
mint az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság sza bá -
lya i ról  szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 151/2007. (VI. 26.) Korm. ren de let,

64. az ózdi mar tin sa lak fel hasz ná lá sá val ké szült la kó -
épü le tek tu laj do no sa i nak kár eny hí té sé rõl  szóló 40/2003.
(III. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 150/2007.
(VI. 26.) Korm. ren de let 1–5.  §-a, 6.  § (2)–(3) be kez dé se,

65. az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let és az egész ség ügyi
szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan -
szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 148/2007. (VI. 26.)
Korm. ren de let 1–2.  §-a,

66. az egyes ipar jog vé del mi be ad vá nyok elekt ro ni kus
úton  való be nyúj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról
 szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. ren de let 9.  § (2) bekez -
dése,

67. a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ból
nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok sza bá lya i ról  szóló 146/2007.
(VI. 26.) Korm. ren de let 44.  § (5) be kez dé se, 45.  §-a,

68. az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 144/2007. (VI. 22.) Korm.
ren de let,

69. az Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog ram sza bá lyo zá sá ról
 szóló 39/2005. (III. 10.) Korm. ren de let ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl  szóló 143/2007. (VI. 20.) Korm. ren de let 1.  §-a,
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70. a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la -
mint a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 142/2007. (VI. 20.) Korm. ren de let,

71. az egyes gén tech no ló gi ai tár gyú kor mány ren de le tek 
mó do sí tá sá ról  szóló 141/2007. (VI. 20.) Korm. ren de let
1–7.  §-a, 8.  § (4) be kez dé se,

72. a tûz vé del mi bír ság nak, va la mint a biz to sí tók tûz vé -
del mi hoz zá já ru lá sá nak a köz pon ti költ ség ve tés be tör té nõ
be fi ze té se és el szá mo lá sa rend jé rõl, va la mint fel hasz ná lá -
sá nak és el len õr zé sé nek mód já ról  szóló 180/1998. (XI. 6.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 140/2007. (VI. 18.)
Korm. ren de let,

73. a tûz vé de lem mel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti ha tó -
sá gi fel ada to kat el lá tó szerv ki je lö lé sé rõl  szóló 139/2007.
(VI. 18.) Korm. ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

74. az egy sé ges élel mi szer-biz ton sá gi szer ve zet ala kí -
tás sal össze füg gõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
138/2007. (VI. 18.) Korm. ren de let,

75. az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos
egyes fi nan szí ro zá si, szer zõ dés kö té si és el já rá si kér dé sek -
rõl  szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 137/2007. (VI. 15.) Korm. ren de let,

76. az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta -
la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi XXXII.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 135/2007. (VI. 13.) Korm.
ren de let 2.  §-ában az „ , ez zel egy ide jû leg a TV. vég re haj -
tá sá ról ren del ke zõ 90/2003. (VI. 26.) Korm. ren de let,
206/2004. (VII. 6.) Korm. ren de let, 111/2005. (VI. 23.)
Korm. ren de let és 134/2006. (VI. 15.) Korm. ren de let ha tá -
lyát vesz ti” szö veg rész,

77. a gép jár mû üzem ben tar tó já nak kö te le zõ fe le lõs ség -
biz to sí tá sá ról  szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 134/2007. (VI. 13.) Korm. ren de let,

78. az üz le tek mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint az
egyes üz let nél kül foly tat ha tó ke res ke del mi te vé keny sé -
gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 133/2007. (VI. 13.)
Korm. ren de let 23.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 23.  § (1) be kez dés a)–o) pont -
ja, 23.  § (2) be kez dé se,

79. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek
 diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 132/2007. (VI. 12.) Korm.
ren de let 1–18.  §-a, 19.  § (2)–(3) be kez dé se,

80. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény pe da gó gu so kat és ok ta tó kat érin tõ 
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 131/2007.
(VI. 12.) Korm. ren de let 1–9.  §-a, 10.  § (2)–(3) be kez dé se,

81. a ma gyar iga zol vány és a ma gyar hoz zá tar to zói iga -
zol vány ki adá sá val kap cso la tos el já rás ról  szóló 318/2001.
(XII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 130/2007.
(VI. 12.) Korm. ren de let,

82. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 129/2007.
(VI. 8.) Korm. ren de let,

83. a te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és szol -
gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye zés
rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 128/2007. (VI. 8.) Korm. ren de let 1–3.  §-a,

84. a te le pü lé si ön kor mány zat ré szé re szo ci á lis nyá ri
gyer mek ét kez te tés cél já ból nyúj tott tá mo ga tás igény lé sé -
nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról, va la mint egyes kor mány ren de le tek nek a köz for gal mú
sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mény re  való jo go sult ság
iga zo lá sá val össze füg gõ mó do sí tá sá ról, to váb bá a tár sa da -
lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak -
ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 195/1997. (XI. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 126/2007. (VI. 1.)
Korm. ren de let „I. Szo ci á lis nyá ri gyer mek ét kez te tés”
címe, 1–6.  §-a, „II. Köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si
ked vez mény re  való jo go sult ság iga zo lá sa” címe, „III. A
tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go -
sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló
1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 195/1997.
(XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sa” címe, 9.  §-a, 10.  §
(5) be kez dé se, 1–4. szá mú mel lék le te,

85. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
125/2007. (V. 31.) Korm. ren de let,

86. a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek föld -
raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ra és a ter mé kek el len õr zé sé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 124/2007. (V. 31.)
Korm. ren de let 15.  § (3) be kez dé se,

87. a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek
elekt ro ni kus meg kül dé sé vel kap cso la tos egyes jog sza bá -
lyok mó do sí tá sá ról  szóló 122/2007. (V. 31.) Korm. ren de -
let 1–12.  §-a, 13.  § (3)–(4) be kez dé se,

88. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let és az egész ség ügyi
szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan -
szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 120/2007. (V. 31.)
Korm. ren de let 1–5.  §-a, 6.  § (2), (4)–(5) be kez dé se,
1–3. szá mú mel lék le te,

89. az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról  szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
119/2007. (V. 31.) Korm. ren de let 1–5.  §-a, 6.  § (2) be kez -
dé se,

90. az Eu ró pai Kö zös ség tag ál la mai kö zöt ti adó be haj tá -
si jog se gély rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2004. (I. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 118/2007. (V. 31.)
Korm. ren de let,

91. az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi
Be ru há zá si Prog ram ja ke re té ben ki írás ra ke rü lõ pá lyá za -
to kon  való rész vé te li jo go sult ság fel té te le i rõl, a jo go sult -
ság meg szer zé sé vel kap cso la tos el já rás sza bá lya i ról és az
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el já ró szer ve zet rõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 117/2007. (V. 31.) Korm. ren de let,

92. a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 116/2007. (V. 24.) Korm. ren -
delet,

93. a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény vég re haj tá -
sá ról  szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. ren de let 182.  §
(3)–(6) be kez dé se,

94. a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
I. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm.
ren de let 79.  § (3)–(4) be kez dé se,

95. a hosszú távú kö te le zett sé gek vál la lá sá nak egyes
sza bá lya i ról  szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 112/2007. (V. 24.) Korm. ren de let,

96. a száz szá za lék ban ál la mi, il let ve he lyi ön kor mány -
za ti tu laj do nú köz hasz nú vagy gaz da sá gi tár sa sá gi for má -
ban mû kö dõ ak tív fek võ be teg szak el lá tást biz to sí tó egész -
ség ügyi szol gál ta tók 2007. évi lét szám csök ken té sé nek
költ ség ve té si tá mo ga tá sá ról  szóló 64/2007. (IV. 3.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 111/2007. (V. 23.) Korm.
ren de let,

97. a ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la -
mint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 110/2007. (V. 23.) Korm. ren de -
let 1–2.  §-a,

98. az egy sé ges di gi tá lis rá dió-táv köz lõ rend szer rõl
 szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. ren de let 6.  §-a,

99. a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák kül -
ke res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
108/2007. (V. 9.) Korm. ren de let 1–17.  §-a, 18.  §
(3)–(4) be kez dé se, 1–2. szá mú mel lék le te,

100. a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha -
tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl 
 szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 106/2007. (V. 9.) Korm. ren de let,

101. a 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap -
ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 105/2007. (V. 9.) Korm. ren de let,

102. a te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz -
ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 103/2007. (V. 9.)
Korm. ren de let 1–5.  §-a, 6.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy -
ide jû leg a 90/2004. (IV. 25.) Korm. ren de let 26.  §-ának
(2) be kez dé se a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

103. a Deák Fe renc Ösz tön díj ról  szóló 101/2007. (V. 8.) 
Korm. ren de let 10.  § (3) be kez dé se,

104. az egyes egész ség ügyet érin tõ kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 97/2007. (V. 3.) Korm. ren de let
1–4.  §-a, 5.  § (2), (4) be kez dé se,

105. az áruk, szol gál ta tá sok és anya gi ér té ket kép vi se lõ
jo gok or szág ha tárt, il let ve vám ha tárt át lé põ ke res ke del mé -
rõl  szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 96/2007. (V. 3.) Korm. ren de let 1–5.  §-a, 6.  §
(2) be kez dé se, 1–2. mel lék le te,

106. a 2007. évi köz pon ti költ ség ve tés cél tar ta lé ka ter -
hé re a köz pon ti költ ség ve té si szer vek lét szám csök ken té si
ki adá sa i nak tá mo ga tá sá ról  szóló 13/2007. (II. 6.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 95/2007. (V. 3.) Korm. ren -
de let,

107. az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá -
mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val meg valósuló, és egyes nem -
zet kö zi meg ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott prog ra mok
mo ni tor ing rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl
 szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 94/2007. (V. 3.) Korm. ren de let,

108. a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya i ról
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 93/2007. (IV. 26.) Korm. ren de let 1–7.  §-a, 1–2. szá -
mú mel lék le te,

109. a fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 92/2007.
(IV. 26.) Korm. ren de let 1–8.  §-a, 9.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , ez zel egy ide jû leg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 21.  § (4) be kez dé sé nek b) pont já ban,
24.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban, 24.  § (2) be kez dé sé -
nek b) pont já ban, 25.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban és
(2) be kez dé sé ben, 26.  § (1), (2), (3) be kez dé sé ben, (4) be -
kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da tá ban és a), b), e), i) pont ja i -
ban, 27.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 28.  § (1) be kez dé sé ben,
(2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da tá ban és a), c) pont ja i -
ban, 30.  § (5) be kez dé sé ben, 31.  § (5) be kez dé sé ben, 32.  §
(1) be kez dé sé ben, 33.  § (1) be kez dé sé ben, 36.  § (1) be kez -
dés b) pont já ban, 38.  § (3) be kez dé sé ben, 40.  § (3) és
(4) be kez dé sé ben, 7. szá mú mel lék let 7. pont já nak fel ve -
ze tõ és záró mon da tá ban, va la mint a) pont já ban, 8. a),
8. b), 9. ab) pont ja i ban és 11. pont já nak fel ve ze tõ mon da -
tá ban, 8. szá mú mel lék let cí mé ben, 1. a), 1. c), 1. f), 1. g),
1. h), 2. b), 2. f) pont ja i ban, 3. pont já nak cí mé ben és
3. b) pont já ban, 4. pont já nak cí mé ben és 4. a), 4. d), 4. l),
4. m) pont ja i ban, 6. pont já nak cí mé ben és fel ve ze tõ mon -
da tá ban, 7. pont já nak cí mé ben, 9. szá mú mel lék let cí mé -
ben, 1. a), 1. c), 1. d), 1. f), 1. g), 1. h), 2. b) pont ja i ban, 3. és 
4. pont ja i nak cí mé ben, 4. a), 4. e), 4. g), 4. h), 4. i),
4. j) pont ja i ban, 5. és 6. pont ja i nak cí mé ben, 7. pont já nak
fel ve ze tõ szö ve gé ben, 9. c) pont já ban, 10. szá mú mel lék let 
2. c) pont já ban, 11. szá mú mel lék let B) pont já ban a „mû -
sza ki” szö veg rész, 22.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja, 22.  §
(6) be kez dé sé ben a „szennye zett” szö veg rész, 23.  § (3) be -
kez dé sé ben az „a tény fel tá rá si terv tõl  való el té rés, il let ve”
szö veg rész, 24.  § (1) be kez dés a), d), e) és gb) pont ja, 29.  § 
(2) be kez dé se, 32.  § (1) és (3) be kez dé se, 33.  § (3) be kez -
dés a) pont já ban a „ta laj, il let ve” szö veg rész ha tá lyát vesz -
ti” szö veg rész, 9.  § (2) be kez dé se,

110. a kör nye zet ká ro so dás meg elõ zé sé nek és el há rí tá -
sá nak rend jé rõl  szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. ren de let
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21.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a víz mi nõ sé gi kár el há rí tás sal össze füg gõ fel ada tok -
ról  szóló 132/1997. (VII. 24.) Korm. ren de let, va la mint
víz mi nõ sé gi kár el há rí tás sal össze füg gõ üze mi ter vek ké -
szí té sé nek, kar ban tar tá sá nak és kor sze rû sí té sé nek sza bá -
lya i ról  szóló 21/1999. (VII. 22.) KHVM–KöM együt tes
ren de let” szö veg rész,

111. a dop ping el le nes te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló
55/2004. (III. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
88/2007. (IV. 26.) Korm. ren de let 1–14.  §-a, 15.  §
(2)–(3) be kez dé se, mel lék le te,

112. a Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl, va la mint
egyes szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló 314/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 86/2007. (IV. 25.)
Korm. ren de let,

113. a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez -
mé nyek rõl  szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let 11.  §
(2)–(3) be kez dé se,

114. a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend szer és a
kap cso ló dó rend sze rek biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló
84/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let 10.  §-a,

115. a szám hor doz ha tó ság sza bá lya i ról  szóló 46/2004.
(III. 18.) Korm. ren de let, az elekt ro ni kus hír köz lé si há ló -
za tok azo no sí tó i nak nem ze ti fel osz tá si ter vé rõl  szóló
164/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let és az elekt ro ni kus
hír köz lõ há ló za tok azo no sí tó i val kap cso la tos gaz dál ko dás 
rend jé rõl  szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 83/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let,

116. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból, az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ból, va la mint az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból tá mo ga tott prog ra mok
és in téz ke dé sek pénz ügyi, szám vi te li és el len õr zé si rend -
sze rek ki ala kí tá sá ról, le bo nyo lí tá sá nak rend jé rõl  szóló
82/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let 26.  § (2)–(3) be kez dé se,

117. a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel 
szem be ni vé del mé rõl  szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 81/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let,

118. a tûz vé del mi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó szer ve ze -
tek rõl és a tûz vé del mi ha tó sá gi te vé keny ség rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. ren de let
6.  §-ában az „ , egy ide jû leg ha tá lyát ve szí ti a tûz vé del mi
ha tó sá gi te vé keny ség rész le tes sza bá lya i ról, a hi va tá sos
ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ille té kességi te rü le té rõl  szóló 
115/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let, és az ezt mó do sí tó
39/1999. (II. 26.) Korm. ren de let, a 67/2000. (V. 19.)
Korm. ren de let, a 104/2002. (V. 10.) Korm. ren de let, és a
140/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let” szö veg rész, 7.  §-a,

119. a kör nye ze ti alap nyil ván tar tás ról  szóló 78/2007.
(IV. 24.) Korm. ren de let 13.  § (3) be kez dé se,

120. az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
75/2007. (IV. 17.) Korm. ren de let,

121. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok költ ség ve -
té se ter ve zé sé nek, pénz el lá tá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná -
lá sá nak, kincs tá ri gaz dál ko dá sá nak és nyil ván tar tá sá nak

egyes sza bá lya i ról  szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 74/2007. (IV. 17.) Korm. ren de let,

122. az át ál lá si költ sé gek meg ha tá ro zá sá nak és ke ze lé -
sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 183/2002. (VIII. 23.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 73/2007. (IV. 17.)
Korm. ren de let,

123. a fás szá rú ener ge ti kai ül tet vé nyek rõl  szóló
71/2007. (IV. 14.) Korm. ren de let 8.  § (8) be kez dé se,

124. az egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek 
mó do sí tá sá ról  szóló 70/2007. (IV. 14.) Korm. ren de let,

125. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
68/2007. (IV. 11.) Korm. ren de let,

126. a köz úti szál lí tást vég zõ egyes jár mû vek sze mély -
ze te ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el len õr zé sé rõl  szóló
66/2007. (IV. 4.) Korm. ren de let 20.  § (2)–(3) be kez dé se,

127. az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, ille tõ leg alap -
ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü -
lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek sa já -
tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 65/2007. (IV. 3.) Korm. ren de let,

128. a ka to nai szab vá nyo sí tás sa já tos sza bá lya i ról  szóló
61/2007. (III. 31.) Korm. ren de let 9.  §-ában az „ , ez zel
egy ide jû leg a ka to nai szab vá nyo sí tás sa já tos sza bá lya i ról
 szóló 63/1996. (V. 3.) Korm. ren de let, va la mint 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  szóló 
71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 62.  §-ának b) pont ja ha tá -
lyát vesz ti” szö veg rész,

129. a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak el len õr zé sé re
vo nat ko zó egy sé ges el já rás ról  szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 60/2007. (III. 31.) Korm. ren -
de let,

130. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 59/2007.
(III. 31.) Korm. ren de let,

131. a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
58/2007. (III. 31.) Korm. ren de let 1–13.  §-a, 14.  § (1) be -
kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let 52.  §-ának (6) be kez -
dé se” szö veg rész, 14.  § (2) be kez dés a)–c) pont ja,

132. az egyes fog lal koz ta tá si és szo ci á lis tár gyú kor -
mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 53/2007. (III. 28.)
Korm. ren de let 1–16.  §-a, „I. Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si
Szol gá lat ról  szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
mó do sí tá sa” címe, „II. A szo ci á lis fog lal koz ta tás en ge dé -
lye zé sé rõl és a szo ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról  szóló 
112/2006. (V. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sa” címe,
„III. A szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tók, in téz mé nyek ága za ti azo no sí tó já ról és or szá gos
nyil ván tar tá sá ról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sa” címe, „IV. A szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi szol gál ta tá sok 2007. évi irá nyí tott te rü le ti ki -
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egyen lí té si rend sze ré rõl  szóló 239/2006. (XI. 30.) Korm.
ren de let mó do sí tá sa” címe, „V. A gyer mek vé del mi és
gyám ügyi fel adat- és ha tás kö rök el lá tá sá ról, va la mint a
gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és ille té kességérõl  szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sa” címe,
„VI. A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sa” címe, 18–19.  §-a,
mel lék le te,

133. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
50/2007. (III. 26.) Korm. ren de let 1–3.  §-a, 1–2. szá mú
mel lék le te,

134. a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 48/2007. (III. 20.)
Korm. ren de let,

135. az üveg ház ha tá sú gá zok nak a Ma gyar Ál lam
kincs tá ri va gyo ná ba tar to zó ki bo csá tá si egy sé ge i vel  való
ren del ke zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló 109/2006. (V. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 47/2007. (III. 20.)
Korm. ren de let,

136. a ma gán sze mé lyek köz mû fej lesz té si tá mo ga tá sá -
ról  szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 46/2007. (III. 20.) Korm. ren de let 1–5.  §-a, 6.  §
(2)–(3) be kez dé se, mel lék le te,

137. az egész ség ügy ben dol go zók alap- és mû kö dé si
nyil ván tar tá sá nak ve ze té sé rõl  szóló 45/2007. (III. 20.)
Korm. ren de let 1.  §-a, 3.  § (3)–(4) be kez dé se,

138. a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 111/2003.
(VII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 44/2007.
(III. 14.) Korm. ren de let,

139. az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és a
ke zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 40/2007.
(III. 13.) Korm. ren de let,

140. a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha -
tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl 
 szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 39/2007. (III. 13.) Korm. ren de let 1–5.  §-a,
7–13.  §-a, 7.  §-t meg elõ zõ al cí me,

141. az Útra való Ösz tön díj prog ram ról  szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/2007.
(III. 7.) Korm. ren de let,

142. a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
36/2007. (III. 7.) Korm. ren de let,

143. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let és az egész ség ügyi
szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan -
szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 35/2007. (III. 7.)
Korm. ren de let,

144. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 32/2007.
(III. 6.) Korm. ren de let,

145. a te rü let fej lesz tés sel és a te rü let ren de zés sel kap -
cso la tos in for má ci ós rend szer rõl és a kö te le zõ adat köz lés
sza bá lya i ról  szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. ren de let 12.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg a te rü let fej lesz -
tés sel és te rü let ren de zés sel kap cso la tos in for má ci ós rend -
szer rõl és a kö te le zõ adat köz lés rend jé rõl  szóló 112/1997.
(VI. 27.) Korm. ren de let a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,
12.  § (3) be kez dé se,

146. az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Kohé ziós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le -
lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 30/2007. (II. 28.) Korm. ren de let,

147. a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2007.
(II. 28.) Korm. ren de let,

148. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
28/2007. (II. 28.) Korm. ren de let,

149. a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál -
lam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul
oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 104/1991. (VIII. 3.)
Korm. ren de let és az egyes ér ték pa pí rok elõ ál lí tá sá nak,
ke ze lé sé nek és fi zi kai meg sem mi sí té sé nek biz ton sá gi sza -
bá lya i ról  szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 27/2007. (II. 28.) Korm. ren de let 1–5.  §-a,
6.  § (2) be kez dé se,

150. a ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok ki vi te -
lé nek, be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit já nak en ge -
dé lye zé sé rõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 26/2007. (II. 28.) Korm. ren de let 1–11.  §-a,
13.  §-a, 1–2. mel lék le te,

151. a köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz kö zök rõl 
 szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 25/2007. (II. 28.) Korm. ren de let,

152. az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl
 szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 20/2007. (II. 20.) Korm. ren de let 1–13.  §-a, 14.  §
(1) be kez dés má so dik mon da ta, mel lék le te,

153. az egyes egész ség ügyi tár gyú kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 19/2007. (II. 20.) Korm. ren de let
1–4.  §-a, 5.  § (2) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let 7.  §-ának (1) és (2) be -
kez dé se” szö veg rész, 5.  § (3)–(4) be kez dé se,

154. a „Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram” ke re té ben nyúj tott 
hi tel igény be vé te lé nek fel té te le i rõl  szóló 212/2006.
(X. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2007.
(II. 13.) Korm. ren de let,
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155. a köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá si rend jé rõl  szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/2007. (II. 13.) Korm. ren de let,

156. a 2007. évi köz pon ti költ ség ve tés cél tar ta lé ka ter -
hé re a köz pon ti költ ség ve té si szer vek lét szám csök ken té si
ki adá sa i nak tá mo ga tá sá ról  szóló 13/2007. (II. 6.) Korm.
ren de let 8.  §-ában az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz -
pon ti költ ség ve té si szer vek nél 2005. év ben meg valósuló
lét szám csök ken té sek több let ki adá sa i nak fi nan szí ro zá sá ról 
 szóló 29/2005. (II. 15.) Korm. ren de let” szö veg rész,

157. a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha -
tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl 
 szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 11/2007. (II. 6.) Korm. ren de let,

158. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
10/2007. (II. 6.) Korm. ren de let,

159. a té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ egyes egész -
ség ügyi szol gál ta tá sok té rí té si díj ár ól  szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. ren de le tet mó do sí tó 320/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló 8/2007. (I. 30.)
Korm. ren de let,

160. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
7/2007. (I. 25.) Korm. ren de let,

161. az Exim bank ál tal fo lyó sít ha tó kö tött se gély hi te lek 
fel té te le i rõl és a se gély hi tel nyúj tás rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 5/2007. (I. 24.) Korm. ren de let 1.  §-a,

162. az ûr ku ta tás sal és ûr te vé keny ség gel kap cso la tos
kor mány za ti fel ada tok ról  szóló 300/2005. (XII. 23.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2007. (I. 18.) Korm.
ren de let,

163. az „Ipa ri Park” cím rõl és az ipa ri par kok fej lesz -
té sét szol gá ló rend szer mû kö dé sé rõl  szóló 186/2005.
(IX. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2007.
(I. 18.) Korm. ren de let,

164. az ok ta tás ügyi köz ve tí tõi szol gá lat, a könyv tá ri in -
té zet, a köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó és szol gál ta tó
szerv és a mû bí rá ló szerv ki je lö lé sé rõl  szóló 1/2007. (I. 9.)
Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dé se,

165. a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let, va la -
mint az ez zel össze füg gõ, mi nisz te ri fel adat- és ha tás kö rö -
ket meg ál la pí tó egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 368/2006. (XII. 29.) Korm. ren de let,

166. a köz igaz ga tá si hi va ta lo kat érin tõ egyes kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 366/2006. (XII. 28.)
Korm. ren de let,

167. a ha tá ron túli ma gyar ság gal össze füg gõ kor mány -
za ti fel ada tok el lá tá sá ról és az eh hez kap cso ló dó in téz -
mény rend szer át ala kí tá sá ról  szóló 364/2006. (XII. 28.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

168. a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel 
kap cso la tos ál la mi fel ada tok el lá tá sá ról és az eh hez kap -
cso ló dó in téz mény rend szer át ala kí tá sá ról  szóló 363/2006.
(XII. 28.) Korm. ren de let 4.  §-a, 6–8.  §-a,

169. az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö -
lé sé rõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let 20.  § (5),
(7) be kez dé se, 22–24.  §-a,

170. az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let 15.  § (3) be kez dé se,

171. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia
Kor má nya kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö -
zött a köz úti és a vas úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl
 szóló, Bu ka rest ben, 2004. áp ri lis hó 27. nap ján alá írt
Egyez mény vég re haj tá sá ról  szóló Meg ál la po dás ki hir -
de té sé rõl  szóló 360/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let 5.  §
(3), (6) be kez dé se,

172. az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let, va la mint a kincs tá ri
el szá mo lá sok be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé -
gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 359/2006. (XII. 27.) Korm.
ren de let 1–25.  §-a, 27.  §-a, 1–9. szá mú mel lék le te,

173. a szám vi te li tör vényhez kap cso ló dó, sa já tos szám -
vi te li sza bá lyo kat tar tal ma zó kor mány ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 357/2006. (XII. 27.) Korm. ren de let I–VI. Fe -
je ze te, 24.  § (2) be kez dé se, 25.  § (1) be kez dé se, 26.  §
(1)–(4), (6) be kez dé se,

174. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
356/2006. (XII. 27.) Korm. ren de let 1–89.  §-a, 90.  § (2),
(4), (6)–(8) be kez dé se, 91.  §-a, 1–22. szá mú mel lék le te,

175. a Szü lõ föld Alap ról  szóló 2005. évi II. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. ren de let
31.  § (2) be kez dé se,

176. a Schen gen Alap fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve -
zé si, le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sá ról
 szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 352/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

177. a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ha zai tag jai és a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Dok to ra cím mel ren del -
ke zõ sze mé lyek tisz te let díj ár ól, il let ve az aka dé mi kus el -
ha lá lo zá sa ese tén meg ál la pít ha tó hoz zá tar to zói el lá tá sok -
ról  szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 350/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

178. a le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok -
ról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 349/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

179. a vé dett ál lat fa jok vé del mé re, tar tá sá ra, hasz no sí tá -
sá ra és be mu ta tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról
 szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 22.  § (2) be kez -
dé se, 24.  §-a,

180. a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha -
tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl 
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 szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 41.  § (3)–(4) be -
kez dé se,

181. a pol gá ri lé gi köz le ke dés vé del mé nek sza bá lya i ról
és a Lé gi köz le ke dés Vé del mi Bi zott ság jog kö ré rõl, fel ada -
ta i ról és mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 104/2004. (IV. 27.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 346/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let,

182. 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  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 344/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

183. az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok
ki je lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 10–11.  §-a,

184. a Ma gyar Ta kar mány kó dex ki adá sá nak rend jé rõl
 szóló 341/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 5.  § (1) be kez -
dé sé ben az „ , egy ide jû leg a Ma gyar Ta kar mány kó dex rõl
 szóló 86/1997. (XI. 26.) FM ren de let ha tá lyát vesz ti” szö -
veg rész, 5.  § (2) be kez dé se,

185. a föld hi va ta lok ról, a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si
In té zet rõl, a Föld raj zi név Bi zott ság ról és az in gat lan-nyil -
ván tar tá si el já rás rész le tes sza bá lya i ról  szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 19.  §-a, 20.  § (2) be kez dé se,

186. az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság ról és el já rá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 332/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let,

187. a gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha tás -
kö rök el lá tá sá ról, va la mint a gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és 
ille té kességérõl  szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
24.  § (2) be kez dé se, 25–28.  §-a,

188. a nyug el lá tá sok nak és a nyug díj sze rû rend sze res
szo ci á lis el lá tá sok nak a vi zit díj be ve ze té sé vel össze füg gõ
eme lé sé rõl  szóló 329/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
6–9.  §-a,

189. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
328/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1–6.  §-a, 7.  § (2) be -
kez dé se,

190. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997. 
(X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 327/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 1–11.  §-a, 12.  § (3)–(5) be kez dé -
se, mel lék le te,

191. a pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sok igény lé sé nek
és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 326/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
1–11.  §-a, 12.  § (2), (4)–(5) be kez dé se, 1–4. szá mú mel lék -
le te,

192. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let, va la mint a

sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok té rí té si
díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 325/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1–17.  §-a,
19.  § (1)–(4) be kez dé se, 20.  §-a, 1–3. szá mú mel lék le te,

193. az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat köz re mû kö dé sét, va la mint az egyes ha tó sá gi en ge dé -
lyek ki adá sát érin tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról, va la mint
egyes jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl  szóló 324/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

194. az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat ról  szóló
323/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

195. az Or szá gos Men tõ szol gá lat ról  szóló 322/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

196. a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 160/2003. (X. 7.)
Korm. ren de let, va la mint egyes szo ci á lis tár gyú kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 321/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 1–15.  §-a, 16.  § (2)–(6) be kez dé se,

197. a té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ egyes egész -
ség ügyi szol gál ta tá sok té rí té si díj ár ól  szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 320/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 1–2.  §-a, 3.  § (2)–(5) be kez dé se,
1–2. szá mú mel lék le te,

198. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sa
319/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1–20.  §-a, 21.  §
(3)–(6) be kez dé se,

199. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
318/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

200. az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ról  szóló
317/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

201. a gép jár mû üzem ben tar tó já nak kö te le zõ fe le lõs -
ség biz to sí tá sá ról  szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 316/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

202. a fej lesz té si adó ked vez mény rõl  szóló 206/2006.
(X. 16.) Korm. ren de let, va la mint az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti
ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná -
lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 315/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 1–9.  §-a, 10.  § (2)–(4) be kez dé se,

203. a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal ról  szóló
312/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 17.  § (2) be kez dé se,

204. a Ma gyar Ál lam kincs tár ról  szóló 311/2006. (XII. 23.) 
Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé se, 8.  § (3)–(4) be kez dé se,
9.  §-a,

205. a Ba las si In té zet lét re ho zá sá ról  szóló 309/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 7.  § (2)–(3) be kez dé se,

206. a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ról  szóló
308/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 5.  §-a, 2. szá mú mel -
lék le te,
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207. az Ok ta tá si Hi va tal ról  szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 41.  §-a, 41.  §-t meg elõ zõ al cí me, 42.  §
(4)–(5) be kez dé se,

208. a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz -
pont ról  szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
21.  §-ában az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Szer ve -
zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont ról  szóló
70/2001. (IV. 20.) Korm. ren de let” szö veg rész,

209. az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó In té ze tek rõl
 szóló 304/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 3.  §-a,

210. a vé dett fog lal koz ta tók ré szé re fenn tar tott köz be -
szer zé sek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 302/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 7.  § (2), (5) be kez dé se,

211. a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl
 szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 299/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

212. a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ról  szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
298/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

213. az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség rõl  szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
9.  § (2) be kez dé se,

214. a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt -
kép zé si prog ra mok akk re di tá ci ó já nak sza bá lya i ról  szóló
22/2004. (II. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
294/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

215. az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 13.  § (1) be kez dé sé -
ben az „ , ez zel egy ide jû leg a pá lya kez dõ mun ka nél kü li ek
el he lyez ke dé sé nek elõ se gí té sé rõl 68/1996. (V. 15.) Korm.
ren de let, to váb bá a mun ká ba já rás sal össze füg gõ ter hek
csök ken té sét cél zó tá mo ga tá sok ról, va la mint a mun ka -
erõ-to bor zás tá mo ga tá sá ról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm.
ren de let 4–5.  §-a, to váb bá az 5/A.  § (1) be kez dé sé ben a „az 
5.  § sze rint nyúj tott” szö veg rész, 6.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben a „és a 4.” szö veg rész, 6.  §-ának (4) be kez dé se ha tá -
lyát vesz ti” szö veg rész, 13.  § (2) be kez dé se,

216. a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
290/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

217. a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze -
rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ el lá tá sok 
árá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és fo lyó sí -
tá sá ról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let, va la -
mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
288/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1–9.  §-a, 10.  §
(3)–(5) be kez dé se, mel lék le te,

218. a vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó el lá tá sok rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
17.  § (3) be kez dé se,

219. a hul la dék ká vált gép jár mû vek rõl  szóló 267/2004.
(IX. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 286/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 1–11.  §-a, 12.  § (1) be kez dé sé -

ben az „ , ez zel egy ide jû leg a Kr.” szö veg rész, 12.  § (1) be -
kez dés a)–b) pont ja, 1–4. szá mú mel lék le te,

220. a lé gi köz le ke dé si kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás ról
 szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
284/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

221. a tu do mány- és in no vá ció-po li ti ká val össze füg gõ
egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 283/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let,

222. az ál lam ház tar tá si szer vek és a köz vál lal ko zá sok
kö zöt ti pénz ügyi kap cso la tok át lát ha tó sá gá ról, va la mint
az egyes vál lal ko zá so kon be lü li pénz ügyi át lát ha tó ság ról
 szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 282/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

223. a 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai 
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap -
ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá -
sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
ren de let 66–67.  §-a, 3–4. szá mú mel lék le te,

224. a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl  szóló
79/1995. (VI. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
280/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

225. a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal ról
 szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 9.  § (2) be kez -
dé se,

226. a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok 
Köz pon ti Hi va ta la lét re ho zá sá ról, fel ada ta i ról és ha tás kö -
ré rõl  szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 17.  §
(2)–(4) be kez dé se, 18.  §-t meg elõ zõ al cí me,

227. a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho -
zá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 44.  § (2) be kez dé se, 47.  §-a,

228. az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról  szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 21.  § (2) be kez dé se,

229. a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ha tó sá gi
jog kö ré vel össze füg gõ egyes ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 269/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let,

230. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 268/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let,

231. a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ról  szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 7.  §-ában az „ , egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti:” szö veg rész, 7.  § a)–e) pont ja,

232. a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 266/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let
1–6.  §-a, 7.  § (3)–(4) be kez dé se, mel lék le te,

233. a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 141/1995. (XI. 30.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 265/2006. (XII. 20.)
Korm. ren de let,

234. az egyes köz le ke dé si tár gyú kor mány ren de le tek -
nek a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság fel ál lí tá sá val kap cso -
la tos mó do sí tá sá ról  szóló 264/2006. (XII. 20.) Korm. ren -
de let 1–4.  §-a, 6–42.  §-a, 43.  § (2) be kez dé se,
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235. a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ról  szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

236. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ha -
tó sá gi jog kö re i vel össze füg gõ egyes ren de le tek mó do sí tá -
sá ról  szóló 261/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let,

237. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról
 szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 14.  § (1) be kez -
dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,
14.  § (1) be kez dés a)–f) pont ja,

238. az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá -
ról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let és a fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról  szóló 237/2006.
(XI. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 253/2006.
(XII. 7.) Korm. ren de let 1–15.  §-a, 16.  § (2) be kez dé se,
17–23.  §-a, 25.  §-a, 23.  §-t kö ve tõ al cí me, 26.  § (3) be kez -
dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az e ren de -
let 24.  §-a” szö veg rész, 26.  § (4) be kez dé se, mel lék le te,

239. a te le pü lés ren de zé si és az épí té sze ti-mû sza ki terv -
ta ná csok ról  szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. ren de let 18.  §
(2) be kez dé se,

240. az egyes gyer mek vé del mi és gyám ügyi tár gyú kor -
mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 251/2006. (XII. 6.)
Korm. ren de let 1–20.  §-a, 21.  § (6) be kez dé se, 1–3. szá mú
mel lék le te,

241. a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és 
ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let ki -
egé szí té sé rõl  szóló 250/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let,

242. a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el -
len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló
182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
247/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let 1–5.  §-a, 6.  § (1) be kez -
dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a mû sza ki ter mé -
kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve -
ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 138/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let 5.  §-a és 8.  §-a” szö veg rész,

243. az egyes épí tés ügyi tár gyú ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 246/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let,

244. az épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let 9.  §
(2) be kez dé se,

245. az épí té si mû sza ki el len õri, va la mint a fe le lõs mû -
sza ki ve ze tõi szak ma gya kor lá si jo go sult ság rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let 13.  §
(3) be kez dé se,

246. az INTERREG III Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
prog ra mok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
243/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let,

247. az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég
Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus vég re haj tá si rend jé rõl  szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let 95.  §-a, 96.  §-a,

248. a Ma gyar or szág fo lyó in 2006 ta va szán ki ala kult
rend kí vü li ár víz, va la mint az or szág egyes te rü le te in ezen
év elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke zett je len tõs bel víz  miatt
ke let ke zett ká rok eny hí té sé rõl  szóló 155/2006. (VII. 26.)

Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 241/2006. (XI. 30.)
Korm. ren de let,

249. a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -
pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy -
zé ké rõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let 2.  §-ában 
az „ , ez zel egy ide jû leg a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra -
struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos
át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott
te le pü lé sek jegy zé ké rõl  szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. ren -
de let a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

250. a nem ze ti gyász ki hir de té sé rõl  szóló 238/2006.
(XI. 29.) Korm. ren de let,

251. a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról
 szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let 46.  § (3)–(4) be -
kez dé se, 47.  §-a, 3. szá mú mel lék le te,

252. a pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val össze füg gõ
egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a fog lal koz -
ta tók nak a pénz tár ta gok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 236/2006. (XI. 24.) Korm. ren de let,

253. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak egyes gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
235/2006. (XI. 24.) Korm. ren de let 1–5.  §-a, 6.  §
(2)–(3) be kez dé se,

254. a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá -
si te vé keny sé gé rõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 234/2006. (XI. 24.) Korm. ren de let
1–14.  §-a, 15.  § (2), (4)–(5) be kez dé se, mel lék le te,

255. az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak be fek te té -
si és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 233/2006. (XI. 24.)
Korm. ren de let,

256. a Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal meg szün te -
té sé rõl és jog utód lá sá ról  szóló 232/2006. (XI. 24.) Korm.
ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

257. a mi nisz te rek fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló kor -
mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 230/2006. (XI. 20.)
Korm. ren de let,

258. a 2007. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
229/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let 8.  §-a, 9.  §-a, 4–6. szá -
mú mel lék le te,

259. a ká bí tó szer elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter -
mesz té sé nek, for gal ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak rend -
jé rõl  szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 228/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let 1–5.  §-a, 7.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a Korm. ren de let
13.  §-a (5) be kez dé sé nek c) és d) pont ja, va la mint a ká bí tó -
szer elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter mesz té sé nek, for -
gal ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl  szóló
162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
58/2006. (III. 21.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg -
rész, 7.  § (2), (3) be kez dé se, va la mint mel lék le te,
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260. 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 22.  §-a, 22.  §-t meg elõ zõ al cí me,

261. a szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tók, in téz mé nyek ága za ti azo no sí tó já ról és or szá gos
nyil ván tar tá sá ról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let 
16–29.  §-a, 16.  §-t meg elõ zõ al cí me, 6–8. szá mú mellék -
lete,

262. a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok eme -
lé sé rõl  szóló 225/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let 7.  §
(2) be kez dé se,

263. a nyug el lá tá sok és a bal ese ti já ra dék eme lé sé rõl
 szóló 224/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let 7–11.  §-a,

264. a ne mes fém tár gyak el len õr zé sé rõl és je lö lé sé rõl
 szóló, Bécs ben, 1972. no vem ber 15. nap ján alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 223/2006. (XI. 20.) Korm. ren -
de let 3.  § (2) be kez dé se,

265. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a kö zös kap cso lat tar tá si
szol gá la ti he lye ken tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló Meg -
ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 222/2006. (XI. 17.) Korm.
ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer til tott for gal -
ma és az egyéb szer ve zett bû nö zés el le ni küz de lem ben tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1995. jú ni us
28-án alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 120/1995.
(X. 4.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

266. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött az ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu -
ris ta út vo na la kon tör té nõ ál lam ha tár-át lé pés rõl  szóló Meg -
ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 219/2006. (XI. 9.) Korm.
ren de let,

267. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let és az azt mó do sí tó
191/2006. (IX. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
216/2006. (X. 31.) Korm. ren de let,

268. a kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend -
szer ben (EMAS) részt vevõ szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ról
 szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. ren de let 6.  § (1) be kez dé -
sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,
6.  § (1) be kez dés a), b) pont ja, 6.  § (3) be kez dé se,

269. az EU Költ ség ve té sé bõl 2007-tõl tá mo ga tan dó
egye di pro jek tek és komp lex fej lesz té sek elõ ké szí té sé hez
szük sé ges de cent ra li zált for rás fel hasz ná lá sá ról  szóló
211/2006. (X. 20.) Korm. ren de let 12.  §-a,

270. a szo ci á lis fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo -
ciális fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról  szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 210/2006. (X. 17.)
Korm. ren de let,

271. a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya i ról
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 208/2006. (X. 16.) Korm. ren de let,

272. a fej lesz té si adó ked vez mény rõl  szóló 206/2006.
(X. 16.) Korm. ren de let 14.  § (3) be kez dé se,

273. a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze rek,
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ el lá tá sok árá hoz
nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és fo lyó sí tá sá ról  szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let, va la mint a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 200/2006. (X. 2.) Korm. ren de let és a
kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 204/2006. (X. 13.)
Korm. ren de let 1.  §-a,

274. a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram és a Kohé -
ziós Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso -
ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 202/2006. (X. 5.) Korm. ren -
de let 1–45.  §-a, 48–49.  §-a, va la mint mel lék le te,

275. az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del -
mi ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 201/2006. (X. 2.) Korm. ren -
de let,

276. a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze rek,
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ el lá tá sok árá -
hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és fo lyó sí tá sá ról
 szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let, va la mint a kö -
te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 200/2006.
(X. 2.) Korm. ren de let 1–5.  §-a, 6.  § (3) be kez dé se,

277. a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok 2006. 
évi ki egé szí tõ eme lé sé rõl  szóló 199/2006. (X. 2.) Korm.
ren de let 5.  § (4) be kez dé se,

278. a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 101/1998. (V. 22.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 197/2006. (IX. 27.) Korm. ren -
de let,

279. a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la -
mint a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 196/2006. (IX. 27.) Korm. ren de let,

280. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
194/2006. (IX. 25.) Korm. ren de let,

281. a pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok
igény lé sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 193/2006. (IX. 25.) Korm.
ren de let,

282. az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Kohé ziós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le -
lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 192/2006. (IX. 20.) Korm. ren de let,

283. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
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191/2006. (IX. 14.) Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  § (2) be kez -
dé se,

284. az iker in téz mé nyi (twin ning) prog ram fej lesz té si
te vé keny sé gé nek el lá tá sá ról  szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 190/2006. (IX. 5.) Korm.
ren de let,

285. a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri ter mé kek hez
kap cso ló dó biz to sí ték rend szer sza bá lya i ról  szóló 17/2004. 
(II. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 189/2006.
(IX. 5.) Korm. ren de let,

286. a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dé kok ke ze -
lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 94/2002. (V. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 188/2006. (IX. 5.)
Korm. ren de let,

287. a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
186/2006. (VIII. 31.) Korm. ren de let,

288. a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá -
mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or
tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
183/2006. (VIII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-a,

289. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
181/2006. (VIII. 28.) Korm. ren de let,

290. a Ma gyar UNESCO Bi zott ság ról  szóló 70/1993.
(V. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 180/2006.
(VIII. 28.) Korm. ren de let,

291. az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré nek vál to zá sá val össze füg gõ egyes kor mány ren -
de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 179/2006. (VIII. 28.) Korm.
ren de let,

292. az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács szer ve ze té -
nek és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 67/2001.
(IV. 20.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 177/2006.
(VIII. 14.) Korm. ren de let,

293. a lob bi te vé keny ség rõl  szóló 2006. évi XLIX. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm.
ren de let 17.  §-a,

294. az ál la mi ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek
köz tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok ról és azok
fel té te le i rõl  szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 174/2006. (VIII. 11.) Korm. ren de let
1–2.  §-a, 3.  § (2) be kez dé se,

295. a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

296. az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 16.  § (2) be kez dé se,

297. az egyes tár sa da lom biz to sí tá si tár gyú ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 159/2006. (VII. 27.) Korm. ren de let
1–6.  §-a, 8–9.  §-a, 12–13.  §-a, 17–18.  §-a,

298. a ter mõ föld re vo nat ko zó elõ vá sár lá si és elõ ha szon -
bér le ti jog gya kor lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló

16/2002. (II. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
156/2006. (VII. 27.) Korm. ren de let,

299. a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek tény le ges ka to nai ál -
lo má nyú hall ga tói és hoz zá tar to zó ik já ran dó sá ga i val és szo -
ci á lis ér de ke i nek vé del mé vel kap cso la tos rész le tes jo go sult -
sá gi és fo lyó sí tá si sza bá lyok ról  szóló 173/2005. (IX. 1.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 154/2006. (VII. 21.)
Korm. ren de let,

300. az egyes or szá gos ha tás kö rû ál lam igaz ga tá si szer -
vek meg szün te té sé rõl és jog utód lá sá ról  szóló 149/2006.
(VII. 21.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

301. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
146/2006. (VII. 11.) Korm. ren de let,

302. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 145/2006. (VII. 11.) Korm. ren de let
1–7.  §-a, 8.  § (4) be kez dé se, 1–2. szá mú mel lék le te,

303. a Schen gen Alap fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve -
zé si, le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sá ról
 szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let,

304. a fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok ról
 szóló 191/1996. (XII. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 142/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let,

305. az ál la mi ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek
köz tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok ról és azok
fel té te le i rõl  szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. ren de let 15.  § 
(2) be kez dé se,

306. a pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok
igény lé sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 133/2006. (VI. 15.) Korm.
ren de let,

307. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
132/2006. (VI. 15.) Korm. ren de let 1–4.  §-a, 5.  § (4) be -
kez dé se, mel lék le te,

308. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
131/2006. (VI. 15.) Korm. ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (4) be -
kez dé se,

309. a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség rõl  szóló
130/2006. (VI. 15.) Korm. ren de let 9.  § (1) be kez dé sé ben
az „ , ez zel egy ide jû leg a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal ról
 szóló 196/2003. (XI. 28.) Korm. ren de let, az azt mó do sí tó
274/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 7.  §-a a) pont já nak
má so dik fran cia be kez dé se, to váb bá a 334/2004. (XII. 15.) 
Korm. ren de let 9.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész,

310. a Kor mány meg ala ku lá sá val össze füg gés ben szük -
sé ges egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
129/2006. (VI. 15.) Korm. ren de let,
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311. az egyes kül té ri be ren de zé sek zaj ki bo csá tá si kö ve -
tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gük ta nú sí tá sá ról  szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
125/2006. (V. 19.) Korm. ren de let,

312. az egyes fog lal koz ta tá si célú tá mo ga tá so kat meg -
ál la pí tó kor mány ren de le tek nek a ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok kö ve tel mé nyé vel össze füg gõ mó do sí tá sá ról
 szóló 122/2006. (V. 19.) Korm. ren de let,

313. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat
fog lal koz ta tó mun kál ta tók akk re di tá ci ó já nak, to váb bá az
akk re di tált mun kál ta tók el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
176/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let, va la mint a meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá hoz nyújt -
ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás ról  szóló 177/2005. (IX. 2.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 118/2006. (V. 12.)
Korm. ren de let,

314. a köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada -
ta i nak tel je sí té sé hez szük sé ges pénz ügyi for rá sok ról és
azok fel hasz ná lá sá nak mód já ról  szóló 188/1996. (XII. 17.) 
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 115/2006. (V. 12.)
Korm. ren de let,

315. a fel szá mo lók név jegy zé ké rõl  szóló 114/2006.
(V. 12.) Korm. ren de let 7.  § (2)–(4) be kez dé se,

316. a jo go sult ál lat or vos ha tás kö ré rõl és a mû kö dé sé vel
kap cso la tos rész le tes sza bá lyok ról  szóló 113/2006. (V. 12.)
Korm. ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

317. a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet
so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl  szóló 101/2006. (IV. 25.)
Korm. ren de let tel ki hir de tett ve szély hely zet fel ol dá sá ról
 szóló 111/2006. (V. 9.) Korm. ren de let,

318. az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és a
ke zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. ren de let 22.  §-a,

319. a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa fel -
hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2005. (II. 11.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 106/2006. (IV. 28.)
Korm. ren de let,

320. a gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök köz -
be szer zé sé nek rész le tes és sa já tos sza bá lya i ról  szóló
130/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
105/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let,

321. a te le pü lés ter ve zé si és az épí té sze ti-mû sza ki ter ve -
zé si, va la mint az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság
sza bá lya i ról  szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let
19.  § (12) be kez dé se, 21.  §-a,

322. az épí tés üggyel kap cso la tos egyes sza bá lyo zott szak -
mák gya kor lá sá hoz kap cso ló dó szak mai to vább kép zé si rend -
szer rész le tes sza bá lya i ról  szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm.
ren de let 9.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg az Eu ró pai
Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás kap csán szük sé ges egyes épí tés -
üggyel kap cso la tos kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
121/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 29.  §-ának (2) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 9.  § (2) be kez dé se, 10.  §-a,

323. a ma gán szál lás he lyek ide gen for gal mi célú hasz no -
sí tá sá ról  szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 100/2006. (IV. 25.) Korm. ren de let,

324. az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la -
dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 99/2006. (IV. 25.) Korm.
ren de let,

325. a 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve té -
si for rá sá nak biz to sí tá sá ról  szóló 97/2006. (IV. 20.) Korm.
ren de let,

326. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
90/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let,

327. a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont -
ról  szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. ren de let 32.  §-a,

328. a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet
so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl  szóló 76/2006. (IV. 3.)
Korm. ren de let tel ki hir de tett ve szély hely zet fel ol dá sá ról
 szóló 85/2006. (IV. 10.) Korm. ren de let,

329. a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
84/2006. (IV. 7.) Korm. ren de let,

330. a pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok
igény lé sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 83/2006. (IV. 7.) Korm. ren -
de let,

331. a 2006. évi rend kí vü li ár ví zi vé de ke zés költ ség ve -
té si for rá sá nak biz to sí tá sá ról  szóló 82/2006. (IV. 6.)
Korm. ren de let,

332. az Egye te mes Elekt ro ni kus Hír köz lé si Tá mo ga tá si
Kassza mû kö dé sé re, fel ügye le té re, fel hasz ná lá sá ra, meg -
szün te té sé re és for rá sa i ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok -
ról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 81/2006. (IV. 6.) Korm. ren de let 1.  §-a,

333. a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sét
szol gá ló ár ve rés és pá lyá zat sza bá lya i ról  szóló 78/2006.
(IV. 4.) Korm. ren de let 30.  § (2) be kez dé se,

334. az Útra való Ösz tön díj prog ram ról  szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 77/2006.
(IV. 4.) Korm. ren de let,

335. a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet
so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl  szóló 76/2006. (IV. 3.)
Korm. ren de let,

336. a vég el szá mo lás szám vi te li fel ada ta i ról  szóló
72/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 10.  § (2)–(4) be kez dé se,

337. 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  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 60.  § (2) be -
kez dé se, 61.  §-a, 62.  §-a, 61.  §-t meg elõ zõ al cí me, 62.  §-t
meg elõ zõ al cí me,

338. a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság ról 
 szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. ren de let 21.  § (1) be kez dé -
sé ben az „ , és ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar
Akk re di tá ci ós Bi zott ság ról  szóló 199/2000. (XI. 29.)
Korm. ren de let” szö veg rész,

339. a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács ról  szóló
68/2006. (III. 28.) Korm. ren de let 17.  § (1) be kez dé sé ben
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az „ , és ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Fel sõ ok ta tá si
Tu do má nyos Ta nács szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl és meg -
vá lasz tá si rend jé rõl  szóló 15/1997. (III. 12.) MKM ren de -
let, va la mint az ezt mó do sí tó 34/2000. (XII. 27.) OM ren -
de let” szö veg rész,

340. az áruk és a szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá gá ról és
az ez zel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti el já rás ról  szóló
79/1998. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
64/2006. (III. 27.) Korm. ren de let,

341. a pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok
igény lé sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
ren de let 58.  § (1) be kez dé se, 60.  §-a, 61.  § (1), (4)–(7) be -
kez dé se,

342. az egyes pénz be li szo ci á lis el lá tá sok el szá mo lá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. ren de let
8.  § (3)–(4) be kez dé se,

343. a bi o ló gi ai anya gok sza ba dal mi el já rás cél já ból
 való le tét be he lye zé sé rõl és ke ze lé sé rõl  szóló 61/2006.
(III. 23.) Korm. ren de let 7.  § (1) be kez dés má so dik mon -
data,

344. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény pe da gó gu so kat és ok ta tó kat érin tõ
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 206/2003. (XII. 10.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 60/2006. (III. 23.) Korm. 
ren de let,

345. a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 59/2006. (III. 21.) Korm. ren de let,

346. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 57/2006. (III. 21.) Korm. ren -
de let 1–15.  §-a, 16.  § (7)–(8), (10)–(12) be kez dé se,
2–4. szá mú mel lék le te,

347. a nö vény vé del mi köz ér de kû vé de ke zés költ sé gei
meg ál la pí tá sá nak és igény lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 160/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 56/2006. (III. 14.) Korm. ren de let,

348. a me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti, szak szö vet ke ze ti já ra -
dé kok, va la mint a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti ta gok nö -
velt össze gû já ra dé ká nak ki egé szí tõ eme lé sé rõl, to váb bá a
tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi
LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 55/2006. (III. 14.) 
Korm. ren de let 2.  §-a,

349. köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
54/2006. (III. 14.) Korm. ren de let,

350. a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 111/2003.
(VII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/2006.
(III. 10.) Korm. ren de let,

351. a fi a ta lok la kás köl csö né hez kap cso ló dó ál la mi ke -
zes ség vál la lá sá nak és ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. ren de let és a la kás cé lú
ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren -

de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2006. (II. 3.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 48/2006. (III. 7.) Korm. ren de let,

352. a la kás-elõ ta ka ré kos ság ál la mi tá mo ga tá sá ról
 szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let és a la kás-ta ka -
rék pénz tá rak ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le i rõl  szóló
47/1997. (III. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
47/2006. (III. 7.) Korm. ren de let 1–11.  §-a, 12.  § (2) be -
kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg az Ászfr. 1. és 2. szá mú 
mel lék le té ben a „tel jes hi tel díj mu ta tó” szö veg rész he lyé -
be a „köl csön díj mu ta tó” szö veg rész lép” szö veg rész, 12.  § 
(7) be kez dé se,

353. a te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz -
ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 46/2006. (III. 7.)
Korm. ren de let,

354. a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez -
mé nyek rõl  szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 45/2006. (II. 28.) Korm. ren de let,

355. a Köz ok ta tá si Fej lesz té si Cél elõ irány zat mû kö dé -
sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2006. (II. 28.) Korm.
ren de let 16.  § (2) be kez dé se,

356. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
329/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
43/2006. (II. 27.) Korm. ren de let,

357. a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si
Prog ram mû köd te té sé rõl  szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2006. (II. 27.) Korm. ren -
de let,

358. a nyug el lá tá sok és bal ese ti nyug el lá tá sok, va la mint 
a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok eme lé sé rõl
 szóló 187/1997. (X. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 41/2006. (II. 27.) Korm. ren de let 1.  §-a,

359. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok té rí té si díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 40/2006. (II. 27.) Korm. ren de let
1–11.  §-a, 12.  § (4)–(5) be kez dé se, 13.  §-a,

360. a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá -
mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or
tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
39/2006. (II. 20.) Korm. ren de let,

361. a ter mõ föld ál lam ál tal élet já ra dék fi ze té se el le né -
ben tör té nõ meg szer zé sé rõl  szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/2006. (II. 20.)
Korm. ren de let,

362. a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ke ze lé -
sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 37/2006. (II. 20.) Korm. ren -
de let,

363. a le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok -
ról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 36/2006. (II. 20.) Korm. ren de let,

364. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Cseh -
szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti pos tai
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és táv köz lé si együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény meg -
szün te té sé rõl  szóló 35/2006. (II. 16.) Korm. ren de let,

365. a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal lét re ho zá sá -
ról  szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. ren de let és az ez zel
össze füg gõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
33/2006. (II. 15.) Korm. ren de let,

366. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ki bon ta ko zá si hi tel -
konst ruk ci ó já ról és a gaz da hi tel prog ram ról  szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
32/2006. (II. 15.) Korm. ren de let,

367. a Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz-el ve ze té si és
-tisz tí tá si Meg valósítási Prog ram mal össze füg gõ szenny -
víz-el ve ze té si agg lo me rá ci ók le ha tá ro lá sá ról  szóló
26/2002. (II. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
31/2006. (II. 8.) Korm. ren de let,

368. a Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz-el ve ze té si és -tisz tí -
tá si Meg valósítási Prog ram ról  szóló 25/2002. (II. 27.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2006. (II. 8.) Korm. ren de let
1–2.  §-a, 4.  §-a, 1–3. szá mú mel lék le te,

369. a vízi áru fu va ro zás ról  szóló egyes ren de le tek ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 29/2006. (II. 7.) Korm. ren -
de let,

370. a mû sza ki tar tal mú jog sza bály ter ve ze tek nek az
Eu ró pai Bi zott ság gal és az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val
 való egyez te té sé rõl  szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2006. (II. 7.) Korm. ren de let,

371. a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel 
szem be ni vé del mé rõl  szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de -
let 14.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg”, a „ha -
tá lyát vesz ti” szö veg rész, 14.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja,
14.  § (2) be kez dé se, 20.  §-a,

372. az egyes fes té kek, lak kok és jár mû vek ja ví tó fé -
nye zé sé re szol gá ló ter mé kek szer ves ol dó szer tar tal má nak
sza bá lyo zá sá ról  szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let 9.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg az egyes te vé keny sé -
gek és be ren de zé sek il lé kony szer ves ve gyü let ki bo csá tá -
sá nak kor lá to zá sá ról  szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM ren de -
let 1. szá mú mel lék le te 3. pont já nak a) al pont ja ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész,

373. a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak el len õr zé sé re
vo nat ko zó egy sé ges el já rás ról  szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2006. (II. 3.) Korm. ren -
de let,

374. a fi a ta lok la kás köl csö né hez kap cso ló dó ál la mi ke -
zes ség vál la lá sá nak és ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. ren de let és a la kás cé lú
ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2006. (II. 3.) Korm. ren de let
1–18.  §-a,

375. a nagy ví zi med rek, a par ti sá vok, a víz jár ta, va la -
mint a fa ka dó vi zek ál tal ve szé lyez te tett te rü le tek hasz ná -
la tá ról és hasz no sí tá sá ról, va la mint a nyá ri gá tak ál tal vé -
dett te rü le tek ér té ké nek csök ke né sé vel kap cso la tos el já -
rás ról  szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. ren de let 14.  § (2) be -
kez dé se,

376. a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
igény be je len té sé hez kap cso ló dó meg valósíthatósági ta -
nul mány tar tal má ról és ér té ke lé sé nek rend jé rõl  szóló
104/1998. (V. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2006. (I. 31.) Korm. ren de let,

377. a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 19/2006. (I. 31.) Korm. ren de let,

378. a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. ren -
de let 28.  § (2) be kez dé se,

379. a te rü let fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2006. (I. 26.) Korm. ren de let,

380. a ter mõ föld ál lam ál tal élet já ra dék fi ze té se el le né -
ben tör té nõ meg szer zé sé rõl  szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2006. (I. 26.)
Korm. ren de let 1–3.  §-a, mel lék le te,

381. a gén tech no ló gi ai te vé keny ség en ge dé lye zé si el já -
rá si rend jé rõl, va la mint az el já rás so rán az Eu ró pai Bi zott -
ság gal  való kap cso lat tar tás ról  szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2006. (I. 26.)
Korm. ren de let,

382. a vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de ket érin tõ,
ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del mi, ren dé sze ti cé lok ra szánt 
áruk be szer zé sé re, ille tõ leg szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re 
vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról  szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2006. (I. 20.)
Korm. ren de let,

383. a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá -
mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or
tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
10/2006. (I. 18.) Korm. ren de let,

384. a 2006. évi de cent ra li zált fej lesz té si prog ra mok elõ -
irány za ta i nak ré gi ók és me gyék kö zöt ti fel osz tá sá ról, va la -
mint a te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm.
ren de let és a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá -
mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or tar -
ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 295/2005. 
(XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2006. (I. 13.) 
Korm. ren de let 5–10.  §-a, 5.  §-t meg elõ zõ al cí me, 10.  §-t
meg elõ zõ al cí me,

385. a lé gi köz le ke dé si kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás ról
 szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
4/2006. (I. 13.) Korm. ren de let,

386. a ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la -
mint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2006. (I. 13.) Korm. ren de let,

387. az egyes kor mány ren de le tek fo gyasz tó vé de lem -
mel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról
 szóló 2/2006. (I. 4.) Korm. ren de let,

388. a Ma gyar Köz tár sa ság és a Bol gár Köz tár sa ság kö zött 
a szo ci á lis biz ton ság ról  szóló, Szó fi á ban, 2005. no vem ber
30-án alá írt Egyez mény vég re haj tá sá ra szol gá ló igaz ga tá si
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meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1/2006. (I. 4.) Korm. ren -
de let 3.  § (3) be kez dé se,

389. a köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta -
lá nos kö ve tel mé nye i rõl  szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm.
ren de let 4.  §-t meg elõ zõ al cí me, 9.  §-t meg elõ zõ al cí me,

390. a hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok, a be -
fek te té si vál lal ko zá sok, a biz to sí tók, a be fek te té si ala pok,
a koc ká za ti tõ ke tár sa sá gok és a koc ká za ti tõ ke ala pok éves
be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek
sa já tos sá ga i ról  szóló kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 334/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let,

391. a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko -
dá si te vé keny sé gé rõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 332/2005. (XII. 29.) Korm.
ren de let,

392. az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer rõl  szóló
331/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let 19.  § (4)–(5) bekez -
dése,

393. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
330/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let,

394. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
329/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let,

395. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 328/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let,

396. a sze mély azo no sí tás ra és a lak cím iga zol ás ra al kal -
mas ok má nyok kal össze füg gõ kor mány ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 327/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let,

397. a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény egyes vég re haj tá si ren de le te i -
nek mó do sí tá sá ról  szóló 322/2005. (XII. 27.) Korm. ren -
de let,

398. a kör nye zet vé del mi ter mék díj men tes ség, a ter mék -
díj vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz -
nált gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
320/2005. (XII. 27.) Korm. ren de let 1–12.  §-a, 13.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg”, va la mint a „ha -
tá lyát vesz ti” szö veg rész, 13.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja,
13.  § (2) be kez dé se, 1–3. szá mú mel lék le te,

399. az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let, va la mint a kincs tá ri
el szá mo lá sok be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé -
gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 319/2005. (XII. 26.) Korm.
ren de let,

400. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
318/2005. (XII. 26.) Korm. ren de let 1–50.  §-a, 51.  §
(3) be kez dé se, 1–17. szá mú mel lék le te,

401. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 315/2005. (XII. 25.) Korm.
ren de let 1–30.  §-a, 32–46.  §-a, 48–49.  §-a, 51–77.  §-a,
78.  § (4)–(6) be kez dé se, 1–8. szá mú mel lék le te,

402. a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let 27.  § (2)–(3) be kez dé se, 29.  §-a,

403. a hul la dék kal kap cso la tos nyil ván tar tá si és adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gek rõl  szóló 164/2003. (X. 18.)
Korm. ren de let, va la mint ez zel össze füg gés ben egyes to -
váb bi kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 313/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let,

404. a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya i ról
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 312/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let,

405. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 310/2005. (XII. 25.) Korm. ren de -
let 1–9.  §-a, 10.  § (2)–(3) be kez dé se, 11.  § (3)–(4) be kez -
dé se,

406. a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 309/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let,

407. a ma gán szál lás he lyek ide gen for gal mi célú hasz no -
sí tá sá ról  szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 307/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let,

408. a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság
ka mat ki egyen lí té si rend sze ré rõl  szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 304/2005. (XII. 25.)
Korm. ren de let,

409. a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság
ál tal a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re, a Kor mány kész fi ze -
tõ ke zes sé ge mel lett vál lal ha tó nem pi ac ké pes koc ká za tú
biz to sí tá sok fel té te le i rõl  szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 303/2005. (XII. 25.) Korm.
ren de let,

410. a ha tó sá gi élel mi szer-el len õr zés rend jé rõl  szóló
302/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 5.  § (1) be kez dé sé ben
az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az élel mi sze rek el -
len õr zé sé nek rend jé rõl  szóló 21/1998. (IV. 8.)
FM–BM–HM–IKIM–NM együt tes ren de let” szö veg rész,
5.  § (2), (4) be kez dé se, 6–8.  §-a,

411. az ûr ku ta tás sal és ûr te vé keny ség gel kap cso la tos
kor mány za ti fel ada tok ról  szóló 300/2005. (XII. 23.)
Korm. ren de let 5.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû -
leg a Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da lét re ho zá sá ról  szóló 3/1992. 
(I. 6.) Korm. ren de let, a Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da lét re ho -
zá sá ról  szóló 3/1992. (I. 6.) Korm. ren de let mó do sí tás áról
 szóló 190/2002. (IX. 4.) Korm. ren de let, va la mint az R.
4.  §-a (5) be kez dé sé nek k) pont ja ha tá lyát vesz ti” szö veg -
rész,

412. a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés rõl  szóló
172/2000. (X. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
299/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let 1–8.  §-a, 9.  §
(2)–(3) be kez dé se,
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413. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ha -
tó sá gi jog kö re i vel össze füg gõ egyes ren de le tek mó do sí tá -
sá ról  szóló 298/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let,

414. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let és a gyer -
mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség en -
ge dé lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002. (XII. 18.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 296/2005. (XII. 23.)
Korm. ren de let 1–30.  §-a, „I. A sze mé lyes gon dos ko dást
nyúj tó szo ci á lis in téz mény és a fa lu gond no ki szol gá lat
mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál -
lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.)
Korm. ren de let mó do sí tá sa” címe, „II. A gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség en ge dé lye zé sé -
rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi vál lal ko -
zói en ge dély rõl  szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. ren de let
mó do sí tá sa” címe, 35.  §-a, 1–4. szá mú mel lék le te,

415. a te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz -
ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 294/2005. (XII. 23.)
Korm. ren de let 1–27.  §-a, 28.  § (2)–(3) be kez dé se, mel lék -
le te,

416. az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak be fek te té -
si és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 293/2005. (XII. 23.)
Korm. ren de let,

417. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997. 
(X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 292/2005.
(XII. 23.) Korm. ren de let 1–9.  §-a, 10.  § (3)–(4) be kez dé -
se, mel lék le te,

418. a nyug el lá tá sok és a bal ese ti já ra dék eme lé sé rõl
 szóló 291/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let 7–11.  §-a,

419. a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok eme -
lé sé rõl  szóló 290/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let 7.  § (2),
(4) be kez dé se,

420. a fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint a 
szak in dí tás el já rá si rend jé rõl  szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. ren de let 15.  § (1) be kez dé sé ben az „ , és ez zel egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 15.  § (1) be kez dés
a)–b) pont ja, 15.  § (2) be kez dés a) pont ja,

421. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
286/2005. (XII. 20.) Korm. ren de let,

422. a ma gánnyug díj pénz tá rak, az ön kén tes nyug díj -
pénz tá rak, va la mint az ön kén tes köl csö nös egész ség- és
ön se gé lye zõ pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze -
té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló kor mány ren -
de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 285/2005. (XII. 20.) Korm.
ren de let,

423. az örök ség vé del mi bír ság ról  szóló 191/2001.
(X. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 281/2005.
(XII. 20.) Korm. ren de let,

424. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 280/2005.
(XII. 20.) Korm. ren de let,

425. a kül föl di ki kül de tés hez kap cso ló dó el is mert költ -
sé gek rõl  szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 279/2005. (XII. 20.) Korm. ren de let,

426. a bel föl di hi va ta los ki kül de tést tel je sí tõ mun ka vál la ló 
élel me zé si költ ség té rí té sé rõl  szóló 278/2005. (XII. 20.)
Korm. ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

427. az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat ról  szóló
277/2005. (XII. 20.) Korm. ren de let 7.  §-ában az „ , ez zel
egy ide jû leg az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat, va la mint
el nö ke fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 12/1992. (IV. 23.) KTM 
ren de let, va la mint az azt mó do sí tó 33/1994. (XII. 7.) KTM
ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

428. a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa
alá tar to zó köz pon ti és te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. ren -
de let,

429. a mo só- és tisz tí tó sze rek ha tó anya gai bi o ló gi ai
bont ha tó sá gá nak el len õr zé sé rõl és az in for má ció szol gál ta -
tás rend jé rõl  szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. ren de let 8.  § 
(1) be kez dés má so dik mon da ta,

430. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let, a köz úti áru to váb bí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló
2/1981. (I. 31.) MT ren de let, va la mint az egyes sza bály sér -
té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 269/2005. (XII. 15.) Korm. ren de let
1–9.  §-a, 10.  § (3) be kez dé se,

431. a ter mõ föld ál lam ál tal élet já ra dék fi ze té se el le né -
ben tör té nõ meg szer zé sé rõl  szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 268/2005. (XII. 14.)
Korm. ren de let,

432. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 267/2005. (XII. 14.) Korm. ren de let,

433. az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si
Hi va tal ról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. ren de let, a ká bí -
tó sze rek kel és pszi cho tróp anya gok kal vé gez he tõ te vé -
keny sé gek rõl  szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let,
va la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
266/2005. (XII. 14.) Korm. ren de let,

434. a pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val össze füg gõ
egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a fog lal koz -
ta tók nak a pénz tár ta gok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 265/2005. (XII. 14.) Korm. ren de let,

435. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak ál tal fi nan szí roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
264/2005. (XII. 14.) Korm. ren de let,
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436. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak egyes gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
263/2005. (XII. 14.) Korm. ren de let,

437. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
262/2005. (XII. 14.) Korm. ren de let,

438. a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la -
mint a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 258/2005. (XII. 7.) Korm. ren de let,

439. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
257/2005. (XII. 7.) Korm. ren de let,

440. a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá -
mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or
tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
27/2005. (II. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
254/2005. (XI. 30.) Korm. ren de let,

441. a nuk le á ris lé te sít mé nyek nuk le á ris biz ton sá gi kö -
ve tel mé nye i rõl és az ez zel össze füg gõ ha tó sá gi te vé keny -
ség rõl  szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 249/2005. (XI. 18.) Korm. ren de let,

442. a 2006. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. ren de let 7–12.  §-a, 4–9. szá mú
mel lék le te,

443. a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 246/2005. (XI. 10.) Korm. ren de let,

444. a pol gá ri célú pi ro tech ni kai te vé keny sé gek fel -
ügye le té rõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 245/2005. (XI. 8.) Korm. ren de let,

445. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
244/2005. (X. 31.) Korm. ren de let,

446. a ne mes fém tár gyak és ter mé kek vizs gá la tá ról, hi -
te le sí té sé rõl és ne mes fém tar tal muk ta nú sí tá sá ról  szóló
145/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
243/2005. (X. 28.) Korm. ren de let,

447. a légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 141/1995. (XI. 30.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 242/2005. (X. 28.)
Korm. ren de let,

448. a fi a ta lok la kás köl csö né hez kap cso ló dó ál la mi ke -
zes ség vál la lá sá nak és ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 235/2005. (X. 25.) Korm. ren de let,

449. a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tás ba
vé te lé rõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 234/2005. (X. 21.) Korm. ren de let 1–5.  §-a,
6.  §-t meg elõ zõ al cí me, 6.  § (2) be kez dé se,

450. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok nak nyúj -
tott tá mo ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról  szóló

233/2005. (X. 19.) Korm. ren de let 7.  § (1) be kez dés má so -
dik mon da ta,

451. a rész arány föld ki adás so rán ke let ke zett osz tat lan
kö zös tu laj don meg szün te té sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 232/2005. (X. 19.) Korm. ren de let,

452. a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ke ze -
lé sé rõl és fel hasz ná lá sá ról  szóló 133/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 231/2005. (X. 19.)
Korm. ren de let,

453. a tûz vé del mi bír ság nak, va la mint a biz to sí tók tûz vé -
del mi hoz zá já ru lá sá nak a köz pon ti költ ség ve tés be tör té nõ
be fi ze té se és el szá mo lá sa rend jé rõl, va la mint fel hasz ná lá sá -
nak és el len õr zé sé nek mód já ról  szóló 180/1998. (XI. 6.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 230/2005. (X. 19.)
Korm. ren de let,

454. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály -
ba lé pé sé vel össze füg gõ, egyes ok ta tá si ága za ti fel ada to kat 
érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 229/2005.
(X. 13.) Korm. ren de let 1–4.  §-a, 6–9.  §-a, 11.  §-a, 12.  §-a,

455. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály -
ba lé pé sé vel össze füg gõ, egyes kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi ága za ti fel ada to kat érin tõ kor mány ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 228/2005. (X. 13.) Korm. ren de let 1–8.  §-a,
10.  §-a, 11.  §-a,

456. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály -
ba lé pé sé vel össze füg gõ, egyes gaz da sá gi és köz le ke dé si
ága za ti fel ada to kat érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 227/2005. (X. 13.) Korm. ren de let,

457. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály -
ba lé pé sé vel össze füg gõ, egyes föld mû ve lés ügyi ága za ti
fel ada to kat érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 
226/2005. (X. 13.) Korm. ren de let 1–7.  §-a,

458. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály -
ba lé pé sé vel össze füg gõ, egyes fog lal koz ta tá si és mun ka -
ügyi ága za ti fel ada to kat érin tõ kor mány ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 225/2005. (X. 13.) Korm. ren de let 1–9.  §-a,
12.  §-a, 13.  §-a,

459. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály -
ba lé pé sé vel össze füg gõ, egyes egész ség ügyi ága za ti fel -
ada to kat érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
224/2005. (X. 13.) Korm. ren de let 2.  §-a, 3.  §-a, 7.  §-a,

460. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály -
ba lé pé sé vel össze füg gõ, egyes bel ügyi ága za ti fel ada to kat
érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 223/2005.
(X. 13.) Korm. ren de let 1–6.  §-a, 13.  §-a, 15.  §-a, 16.  §-a,
mel lék le te,

461. az Egye te mes Elekt ro ni kus Hír köz lé si Tá mo ga tá si
Kassza mû kö dé sé re, fel ügye le té re, fel hasz ná lá sá ra, meg -
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szün te té sé re és for rá sa i ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok -
ról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 222/2005. (X. 13.) Korm. ren de let 1.  §-a,

462. a rejt jel te vé keny ség rõl  szóló 43/1994. (III. 29.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 220/2005. (X. 13.)
Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-a,

463. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
219/2005. (X. 13.) Korm. ren de let 1–5.  §-a, 6.  § (5) be -
kez dé se, 7.  §-a, 8.  §-a,

464. az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si
Hi va tal ról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. ren de let és a kö -
te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 218/2005.
(X. 11.) Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (2)–(4) bekez -
dése,

465. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk éven be lü li le já ra tú hi -
te le i nek adós ság ren de zé si prog ram já ról  szóló 215/2002.
(X. 17.) Korm. ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
217/2005. (X. 7.) Korm. ren de let,

466. a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok 2005. 
évi ki egé szí tõ eme lé sé rõl  szóló 216/2005. (X. 7.) Korm.
ren de let 5.  § (4), (6) be kez dé se,

467. a kör nye zet vé del mi ter mék díj men tes ség, a ter mék -
díj vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz -
nált gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. ren de let és az azt mó do sí tó
342/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
211/2005. (X. 5.) Korm. ren de let,

468. az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék ve ze té sé rõl
 szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. ren de let 10.  § (2) be kez dé -
se,

469. a be tét díj al kal ma zá sá nak sza bá lya i ról  szóló
209/2005. (X. 5.) Korm. ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

470. az Ipar jog vé del mi Szak ér tõi Tes tü let szer ve ze té rõl 
és mû kö dé sé rõl  szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 204/2005. (IX. 28.) Korm. ren de let
1–7.  §-a, 8.  § (2) be kez dé se,

471. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
203/2005. (IX. 28.) Korm. ren de let 1–3.  §-a,

472. a Szer zõi Jogi Szak ér tõ Tes tü let szer ve ze té rõl és
mû kö dé sé rõl  szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 202/2005. (IX. 28.) Korm. ren de let
1–7.  §-a,

473. a te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal a bel te rü le ti csa -
pa dék víz-el ve ze tõ rend sze rek kar ban tar tá sá ra szer ve zett
köz hasz nú mun ka vég zés hez szük sé ges sa ját for rás ki egé -
szí té sé rõl  szóló 169/2005. (VIII. 31.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 200/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let,

474. a pos tai szol gál ta tá sok el lá tá sá ról és mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 196/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let,

475. az elekt ro ni kus ügy in té zést le he tõ vé tevõ in for ma -
ti kai rend sze rek biz ton sá gá ról, együtt mû kö dé si ké pes sé -
gé rõl és egy sé ges hasz ná la tá ról  szóló 195/2005. (IX. 22.)
Korm. ren de let 31.  § (2) be kez dé se,

476. az elekt ro ni kus ügy in té zés rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let 40.  § (3) be kez -
dé se,

477. a Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já nak meg -
szün te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Ala pít vány lé -
te sí té sé rõl  szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 191/2005. (IX. 19.) Korm. ren de let,

478. a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl
 szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 188/2005. (IX. 15.) Korm. ren de let,

479. a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl  szóló
79/1995. (VI. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
187/2005. (IX. 15.) Korm. ren de let,

480. az „Ipa ri Park” cím rõl és az ipa ri par kok fej lesz -
té sét szol gá ló rend szer mû kö dé sé rõl  szóló 186/2005.
(IX. 13.) Korm. ren de let 14.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , egy ide jû leg az Ipa ri Park cím rõl  szóló 185/1996.
(XII. 11.) Korm. ren de let, az Ipa ri Park cím el nye ré sét
szol gá ló pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé rõl  szóló
19/1997. (V. 14.) IKIM ren de let, to váb bá a mó do sí tá sá -
ról  szóló 23/2000. (VII. 21.) GM ren de let és a 17/2002.
(X. 4.) GKM ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 14.  §
(4) be kez dé se,

481. a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és
az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Prog ram ese té ben
al kal ma zan dó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá lyok ról
 szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 185/2005. (IX. 13.) Korm. ren de let,

482. az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok azo no sí tó i val kap -
cso la tos gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló 184/2005. (IX. 13.)
Korm. ren de let 17.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti a táv köz lé si szám- és cím gaz dál ko dás ról,
va la mint an nak el já rá si sza bá lya i ról  szóló 75/2000. (V. 31.)
Korm. ren de let” szö veg rész, 17.  § (3) be kez dé se,

483. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
182/2005. (IX. 9.) Korm. ren de let,

484. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók
fog lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tá sá ról
 szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let 16.  §-a,

485. az egyes tár sa da lom biz to sí tá si tör vények vég re haj -
tá sá ról ren del ke zõ kor mány ren de le tek, va la mint a köz -
pon ti köz igaz ga tá si szer vek nél, to váb bá azok te rü le ti és
he lyi szer ve i nél al kal ma zott ösz tön dí ja sok fog lal koz ta tó ja 
ál tal igé nyel he tõ költ ség ve té si tá mo ga tás ról  szóló
20/2005. (II. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
174/2005. (IX. 1.) Korm. ren de let,

486. a kül föl di gyógy ke ze lé sek kel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 172/2005. (IX. 1.) Korm. ren de let
1–3.  §-a, 4.  § (2) be kez dé se,
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487. a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 168/2005. (VIII. 24.) Korm.
ren de let,

488. a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 167/2005. (VIII. 24.) Korm. ren de let,

489. a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi és a biz to sí tá si
szak ta nács adói fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés mi ni má lis
tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 166/2005. (VIII. 22.) Korm.
ren de let 1.  §-a,

490. az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok azo no sí tó i nak
nem ze ti fel osz tá si ter vé rõl  szóló 164/2005. (VIII. 16.)
Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok azo -
no sí tó i nak fel osz tá si ter vé rõl  szóló 72/2004. (IV. 15.)
Korm. ren de let, a mó do sí tá sá ról  szóló 133/2005. (VII. 8.)
Korm. ren de let, va la mint a köz cé lú táv be szé lõ-há ló zat
struk tú ra ter vé rõl  szóló 26/1993. (IX. 9.) KHVM ren de let”
szö veg rész, 3.  § (4)–(5) be kez dé se,

491. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok költ ség ve -
té se ter ve zé sé nek, pénz el lá tá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná -
lá sá nak, kincs tá ri gaz dál ko dá sá nak és nyil ván tar tá sá nak
egyes sza bá lya i ról  szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 163/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let,

492. a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
162/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let,

493. a nö vény vé del mi köz ér de kû vé de ke zés költ sé gei
meg ál la pí tá sá nak és igény lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 160/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let 6.  § (2) be kez -
dé se,

494. a ká bí tó szer-pre kur zo rok kal kap cso la tos egyes ha -
tó sá gi el já rá si sza bá lyok, va la mint a ha tó sá gi fel adat- és
ha tás kö rök meg ál la pí tá sá ról  szóló 159/2005. (VIII. 16.)
Korm. ren de let 11.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti a ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok til -
tott elõ ál lí tá sá hoz, gyár tá sá hoz is hasz nált ve gyi anya gok -
kal vé gez he tõ egyes te vé keny sé gek sza bá lyo zá sá ról  szóló
272/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let és az azt mó do sí tó
87/2004. (IV. 20.) Korm. ren de let” szö veg rész,

495. a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
ren de let 18.  §-a, 19.  §-a, 23.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 1998.
évi XVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 1/1999. (I. 1.)
Korm. ren de let, va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek fel adat- és ha tás -
kö ré nek fe lül vizs gá la tá ról  szóló 340/2004. (XII. 22.)
Korm. ren de let 14.  §-a és a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi -
va tal lét re ho zá sá ról  szóló 190/2001. (X. 8.) Korm. ren de -
let 4.  §-ának (3) be kez dé se” szö veg rész,

496. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 155/2005.
(VIII. 11.) Korm. ren de let 1–4.  §-a, 5.  § (2) be kez dé se,

497. a ká bí tó sze rek kel és pszi cho tróp anya gok kal vé -
gez he tõ te vé keny sé gek rõl  szóló 142/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 153/2005. (VIII. 2.)
Korm. ren de let,

498. a ten ge ré szek kép zé sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr -
szol gá lat el lá tá sá ról  szóló 1978/1995. évi nem zet kö zi
egyez mény mel lék le te mó do sí tá sa i nak ki hir de té sé rõl
 szóló 147/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez -
dé se,

499. az Eu ró pai Unió in téz mé nye i ben nem ze ti szak ér tõ -
ként fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk és a fegy ve res szer vek
hi va tá sos ál lo má nyú tag jai utá ni tá mo ga tá sok igény lé si
rend jé rõl  szóló 146/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let 5.  §
(2) be kez dé se,

500. a fõ tiszt vi se lõk és a köz pon ti tisz tek il let mé nyé nek
rész be ni fe de ze té ül szol gá ló több let tá mo ga tá sok igény lé si 
rend jé rõl  szóló 145/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let 6.  §
(2) be kez dé se,

501. a te rü let- és vi dék po li ti ka kor mány za ti koordiná -
ciójával össze füg gõ egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá -
sá ról  szóló 142/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let,

502. az egyes szo ci á lis tár gyú kor mány ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 141/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let,

503. az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség, az Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság és a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó
te rü le ti szer vek fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 341/2004.
(XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 138/2005.
(VII. 15.) Korm. ren de let,

504. a va gyon nyi lat ko zat té te lé rõl, át adá sá ról, ke ze lé sé -
rõl, az ab ban fog lalt ada tok vé del mé rõl, va la mint a Köz -
szol gá la ti El len õr zé si Hi va tal szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl
és az el len õr zé si el já rás le foly ta tá sá ról  szóló 114/2001.
(VI. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 137/2005.
(VII. 15.) Korm. ren de let,

505. az Exim bank ál tal fo lyó sít ha tó kö tött se gély hi te lek 
fel té te le i rõl és a se gély hi tel nyúj tás rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 132/2005. (VII. 8.) Korm. ren de let,

506. a Szo ci ál po li ti kai Ta nács össze té te lé rõl, szer ve ze -
té rõl és mû kö dé sé rõl  szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. ren -
de let 5.  § (2)–(3) be kez dé se,

507. a Gaz da ság biz ton sá gi Tar ta lék ról  szóló 84/1994.
(V. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 126/2005.
(VI. 29.) Korm. ren de let,

508. a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és
az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram ese té ben
al kal ma zan dó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá lyok ról
 szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 125/2005. (VI. 29.) Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-a,
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509. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
122/2005. (VI. 29.) Korm. ren de let 1.  §-a,

510. a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 121/2005. (VI. 28.)
Korm. ren de let,

511. a fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 253/2004.
(VIII. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 118/2005.
(VI. 27.) Korm. ren de let,

512. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj tá sá -
ról  szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let, va la mint a
sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil ván tar tá -
sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 117/2005. (VI. 27.) Korm. ren de let,

513. az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak be fek te té -
si és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 116/2005. (VI. 27.)
Korm. ren de let,

514. a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko -
dá si te vé keny sé gé rõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
ren de let, va la mint a pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val
össze füg gõ egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a
fog lal koz ta tók nak a pénz tár ta gok ra vo nat ko zó adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 115/2005. (VI. 27.) Korm.
ren de let,

515. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
114/2005. (VI. 27.) Korm. ren de let,

516. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
113/2005. (VI. 25.) Korm. ren de let,

517. a fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 110/2005.
(VI. 23.) Korm. ren de let,

518. az ele mek és az ak ku mu lá to rok hul la dé ka i nak
vissza vé te lé rõl  szóló 109/2005. (VI. 23.) Korm. ren de let
12.  §-a, 13.  §-a,

519. a 2005. évi ISPA pro jek tek pénz ügyi meg ál la po dá -
sa i nak mó do sí tá sa i ról  szóló le vél vál tás ki hir de té sé rõl
 szóló 108/2005. (VI. 23.) Korm. ren de let 5.  §-a,

520. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 106/2005. (VI. 16.) Korm. ren de let
1–9.  §-a, 11–31.  §-a, 33–39.  §-a, 40.  § (2)–(3) be kez dé se,
1., 2. szá mú mel lék le te,

521. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
104/2005. (VI. 11.) Korm. ren de let 1.  §-a, 3–6.  §-a, 8.  §-a,
12.  § (2) be kez dé se,

522. a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek
meg kül dé sé nek és köz zé té te lé nek rend jé re vo nat ko zó
egyes sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 102/2005. (VI. 4.)
Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (5), (7) be kez dé se,

523. az egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
101/2005. (V. 31.) Korm. ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (2) be kez -
dé se, mel lék le te,

524. az egy sé ges di gi tá lis rá dió táv köz lõ rend szer lét re -
ho zá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada tok kal
meg bí zott kor mány biz tos fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
98/2005. (V. 26.) Korm. ren de let 6.  § má so dik mon da ta,
7–8.  §-a,

525. a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és
az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram ese té ben
al kal ma zan dó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá lyok ról
 szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 96/2005. (V. 21.) Korm. ren de let,

526. az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert
nyelv vizs gáz ta tás rend jé rõl és a nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -
nyok ról  szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 95/2005. (V. 21.) Korm. ren de let,

527. a tá vol lé võk kö zött kö tött szer zõ dé sek rõl  szóló
17/1999. (II. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
90/2005. (V. 6.) Korm. ren de let,

528. a nuk le á ris lé te sít mé nyek nuk le á ris biz ton sá gi kö -
ve tel mé nye i rõl és az ez zel össze füg gõ ha tó sá gi te vé keny -
ség rõl  szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. ren de let 24.  § (2) be -
kez dé se, 25.  § (1)–(2) be kez dé se, 26.  §-a,

529. a vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de ket érin tõ,
ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del mi, ren dé sze ti cé lok ra szánt 
áruk be szer zé sé re, ille tõ leg szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re 
vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról  szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 87/2005. (V. 5.)
Korm. ren de let,

530. a Nem ze ti El len ál lá sért Em lék lap új bó li ado má -
nyo zá sá ról  szóló 85/2005. (V. 2.) Korm. ren de let 1–7.  §-a,
9.  §-a,

531. az ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz cé lú fog lal -
koz ta tás 2005. évi elõ irány za tá nak mó do sí tá si rend jé rõl és 
a több let tá mo ga tás igény lé sé rõl, va la mint az egyes la kás -
cé lú köl csö nök bõl ere dõ adós sá gok ren de zé sé rõl  szóló
11/2005. (I. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
83/2005. (IV. 28.) Korm. ren de let,

532. az uta zá si és uta zást köz ve tí tõ szer zõ dés rõl  szóló
214/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
79/2005. (IV. 28.) Korm. ren de let 1–4.  §-a,

533. az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl
 szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 78/2005. (IV. 28.) Korm. ren de let,

534. a köz für dõk lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé rõl  szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
77/2005. (IV. 28.) Korm. ren de let,

535. az egyes tar tós fo gyasz tá si cik kek re vo nat ko zó kö -
te le zõ jót ál lás ról  szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 72/2005. (IV. 21.) Korm. ren de let,
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536. a köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si
szak em be rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. ren de let
7.  §-ban az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz úti köz le ke -
dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
30/1988. (IV. 21.) MT ren de let 12.  §-ának (2) be kez dé se
és 13.  §-a” szö veg rész,

537. a gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök köz -
be szer zé sé nek rész le tes és sa já tos sza bá lya i ról  szóló
130/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
67/2005. (IV. 13.) Korm. ren de let,

538. a Nem ze ti Ku ta tás-nyil ván tar tá si Rend szer rõl
 szóló 160/2001. (IX. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 65/2005. (IV. 13.) Korm. ren de let,

539. a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû
ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 33/1976. (IX. 5.) MT ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 64/2005. (IV. 13.) Korm. ren de let,

540. a nem ze ti gyász ki hir de té sé rõl  szóló 62/2005. (IV. 6.) 
Korm. ren de let,

541. a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok meg ala ku lá sá nak
2005. évi ösz tön zé sé rõl és mo dell kí sér le tek tá mo ga tá sá ról
 szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
61/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let,

542. a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ál tal el lá tott egyes
köz szol gál ta tá sok 2005. évi nor ma tív mû kö dé si tá mo ga tá -
sá ról  szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 60/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let,

543. a pos tai szol gál ta tá sok el lá tá sá ról és mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 59/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let,

544. a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri ter mé kek -
hez kap cso ló dó biz to sí ték rend szer sza bá lya i ról  szóló
17/2004. (II. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
57/2005. (III. 30.) Korm. ren de let,

545. az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Kohé ziós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le -
lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 53/2005. (III. 26.) Korm. ren de let,

546. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
52/2005. (III. 26.) Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  § (1) be kez dé -
sé ben az „ , egy ide jû leg a 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Ámr.) 84.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja, va la mint 84.  §-ának (3) be kez dé se, to váb bá
87.  §-ának (12) be kez dé se a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

547. a te rü let fej lesz tés in téz mé nyei tör vényességi fel -
ügye le té nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 51/2005. (III. 24.) 
Korm. ren de let 11.  § (2)–(3) be kez dé se,

548. a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve -
ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 50/2005. (III. 23.) Korm. ren de let,

549. az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr -
zés rend jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 47/2005. (III. 11.) Korm. ren de let
1–4.  §-a, 5.  § (2)–(3) be kez dé se, mel lék le te,

550. a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság nak az elekt ro ni kus
alá írás sal kap cso la tos fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint el -
já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 45/2005. (III. 11.)
Korm. ren de let 15.  § (2) be kez dé se,

551. a kor mány za ti in for ma ti ka ko or di ná ci ó já ról és a
kap cso ló dó el já rá si rend rõl  szóló 44/2005. (III. 11.) Korm. 
ren de let 9.  § (2)–(4) be kez dé se,

552. a bio üzem anya gok és más meg úju ló üzem anya gok
köz le ke dé si célú fel hasz ná lá sá nak egyes sza bá lya i ról
 szóló 42/2005. (III. 10.) Korm. ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

553. a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ke re té -
ben meg valósuló be szer zé sek re vo nat ko zó rész le tes sza -
bá lyok ról  szóló 40/2005. (III. 10.) Korm. ren de let 31.  §-a,
32.  §-a, 31.  §-t meg elõ zõ al cí me,

554. az ok mány iro dák ki je lö lé sé rõl és ille té kességi te -
rü le té rõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let, va la -
mint egyes to váb bi kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 38/2005. (III. 10.) Korm. ren de let,

555. a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze rek,
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ el lá tá sok árá -
hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és fo lyó sí tá sá ról
 szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 37/2005. (III. 10.) Korm. ren de let,

556. a légi sze mély szál lí tás sza bá lya i ról  szóló 25/1999.
(II. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 33/2005.
(II. 18.) Korm. ren de let,

557. a fi a ta lok la kás köl csö né hez kap cso ló dó ál la mi ke -
zes ség vál la lá sá nak és ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 32/2005. (II. 15.) Korm. ren de let,

558. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
30/2005. (II. 15.) Korm. ren de let,

559. az ön kén tes had erõ re tör té nõ át té rés sel össze füg -
gés ben egyes kor mány ren de le tek ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl, ille tõ leg mó do sí tá sá ról  szóló 28/2005. (II. 15.)
Korm. ren de let,

560. a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ál tal el lá tott egyes
köz szol gál ta tá sok 2005. évi nor ma tív mû kö dé si tá mo ga tá -
sá ról  szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 26/2005. (II. 11.) Korm. ren de let,

561. a te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz -
ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2005. (II. 11.)
Korm. ren de let,

562. az or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si prog ra -
mok ra szol gá ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 75/2004. (IV. 15.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2005. (II. 11.)
Korm. ren de let,

563. a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû
ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 33/1976. (IX. 5.) MT ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2005. (II. 11.) Korm. ren de let,

564. a gyors for gal mi utak épí té sé vel össze füg gõ elõ vá -
sár lá si jog gya kor lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
21/2005. (II. 11.) Korm. ren de let 5.  § (2) be kez dé se,
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565. a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. ren de let 25–26.  §-a, 25.  §-t meg elõ zõ al cí -
me, 27.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

566. a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 160/2003. (X. 7.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/2005. (II. 10.)
Korm. ren de let,

567. a di ák iga zol vány ról  szóló 17/2005. (II. 8.) Korm.
ren de let 24.  § (3) be kez dé se,

568. a köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá si rend jé rõl  szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
16/2005. (I. 26.) Korm. ren de let,

569. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
15/2005. (I. 26.) Korm. ren de let,

570. az egyes egész ség ügyi tár gyú és az egész ség ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré vel össze füg gõ kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 12/2005. (I. 26.) Korm.
ren de let,

571. a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la -
mint a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 10/2005. (I. 19.) Korm. ren de let,

572. a pos tai szol gál ta tók, a pos tai köz re mû kö dõk és a
tit kos in for má ció gyûj tés re, il let ve tit kos adat szer zés re fel -
ha tal ma zott szer ve ze tek együtt mû kö dé sé nek rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. ren de let 19.  §-a,

573. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2005. (I. 12.) 
Korm. ren de let 1–19.  §-a, 21–22.  §-a,

574. az egyes ter vek, il let ve prog ra mok kör nye ze ti vizs -
gá la tá ról  szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. ren de let 14.  § (1) be -
kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg az or szá gos te le pü lés ren de -
zé si és épí té si kö ve tel mé nyek rõl  szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. ren de let 3.  § (3) be kez dés 2. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(3) A te le pü lés szer ke ze ti
terv kö te le zõ alá tá masz tó szak ági mun ka ré sze:] „2. a kör -
nye zet ala kí tá si (a kü lön jog sza bály sze rin ti kör nye ze ti ér -
té ke lés nek is meg fe le lõ tar ta lom mal),” [ja vas lat]” szö veg -
rész,

575. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2005. (I. 11.) Korm. ren de -
let,

576. az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
383/2004. (XII. 29.) Korm. ren de let,

577. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
382/2004. (XII. 29.) Korm. ren de let 1–4.  §-a, 6–11.  §-a,
13–23.  §-a, 25.  §-a, 27–34.  §-a, 37–93.  §-a, 94.  § (3)–(5),
(8)–(9), (13) be kez dé se, 1–5., 7/a., 7/b., 8/a., 10–12.,
16–19. szá mú mel lék le te,

578. a nyug el lá tá sok és a bal ese ti já ra dék eme lé sé rõl
 szóló 380/2004. (XII. 28.) Korm. ren de let 7–11.  §-a,

579. a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok eme -
lé sé rõl  szóló 379/2004. (XII. 28.) Korm. ren de let 7.  § (2),
(4) be kez dé se,

580. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
378/2004. (XII. 28.) Korm. ren de let,

581. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997. 
(X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 377/2004.
(XII. 28.) Korm. ren de let 1–16.  §-a, 18.  § (4)–(5) bekez -
dése,

582. az egyes szo ci á lis tár gyú kor mány ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 376/2004. (XII. 28.) Korm. ren de let
1–23.  §-a, 24.  § (5), (7)–(8) be kez dé se, 25.  §-a, 1–5. szá mú 
mel lék le te,

583. a Ki vá ló Mû vész, az Ér de mes Mû vész, va la mint a
Nép mû vé szet Mes te re já ra dék fo lyó sí tá sá ról  szóló
374/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

584. az egyes szel le mi tu laj don jo go kat sér tõ áruk el le ni
vám ha tó sá gi in téz ke dé sek rõl  szóló 371/2004. (XII. 26.)
Korm. ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

585. az üz le ten kí vül fo gyasz tó val kö tött szer zõ dé sek rõl 
és az üz le ten kí vü li ke res ke dés foly ta tá sá nak egyes fel té te -
le i rõl  szóló 370/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let 9.  § (2) be -
kez dé se,

586. a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya i ról
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 368/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let,

587. a fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 367/2004.
(XII. 26.) Korm. ren de let,

588. a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló
vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün -
te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 366/2004. (XII. 26.) Korm. ren -
de let,

589. a te le pü lé si hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé -
gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 213/2001. (XI. 14.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 364/2004. (XII. 26.)
Korm. ren de let 1–9.  §-a, 10.  § (2) be kez dé se,

590. az egyes kör nye zet ter he lé si dí jak vissza igény lé sé -
nek, a ki bo csá tott ter he lõ anyag mennyi ség meg ha tá ro zás
mód já ról, va la mint a díj fi ze tés át há rí tá sá nak sza bá lya i ról
 szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 363/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let,

591. a ma gánnyug díj pénz tá rak, az ön kén tes nyug díj -
pénz tá rak, az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye -
zõ pénz tá rak, va la mint a Pénz tá rak Ga ran cia Alap ja be szá -
mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos -
sá ga i ról  szóló kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
352/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let,

592. a kincs tá ri el szá mo lá sok be szá mo lá si és könyv ve -
ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 240/2003.
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(XII. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 351/2004.
(XII. 22.) Korm. ren de let,

593. a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze -
tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 350/2004. (XII. 22.) Korm. ren -
de let,

594. a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tás ba
vé te lé rõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 349/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 1–6.  §-a,
7.  § (2) be kez dé se,

595. a tõzs dék és az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ 
szer ve ze tek éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö -
te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 348/2004. (XII. 22.)
Korm. ren de let 16.  § (2)–(4) be kez dé se,

596. a hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok, a be -
fek te té si vál lal ko zá sok, va la mint a biz to sí tók éves be szá -
mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos -
sá ga i ról  szóló kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
347/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let,

597. a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 13.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a Frek ven cia sá vok
Nem ze ti Fel osz tá si Táb lá za tá nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
284/2002. (XII. 21.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti” szö -
veg rész,

598. az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás mi nõ sé gé -
nek a fo gyasz tók vé del mé vel össze füg gõ kö ve tel mé nye i -
rõl  szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 8.  § (2) be -
kez dé se,

599. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let és az egész ség ügyi
szak el lá tá si ka pa ci tás mó do sí tá sok szak mai fel té te le i rõl,
el já rá si rend jé nek és az új szol gál ta tók be fo ga dá sá nak sza -
bá lya i ról  szóló 50/2002. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 344/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let,

600. az egyes kor mány ren de le tek nek az Esély egyen lõ -
sé gi Kor mány hi va tal meg szün te té sé vel össze füg gõ mó do -
sí tá sá ról  szóló 343/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let,

601. a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek fel adat- és ha tás kö ré nek fe lül vizs gá la -
tá ról  szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 1.  §-a, 4.  §
(1)–(5) be kez dé se, 6.  § (1)–(5) be kez dé se, 7–10.  §-a, 11.  §
(1)–(3) be kez dé se, 12.  § (1)–(3) be kez dé se, 13.  §-a,
15–22.  §-a, 24–29.  §-a, 30.  § (2) be kez dé se, mel lék le te,

602. az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá -
ról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 338/2004. (XII. 18.) Korm. ren de let,

603. a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. ren de let, va la -
mint ah hoz kap cso ló dó an egyes más jog sza bá lyok mó do -
sí tá sá ról  szóló 335/2004. (XII. 15.) Korm. ren de let,

604. a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá -
sá ról  szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 333/2004. (XII. 11.) Korm. ren de let,

605. az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak be fek te té -
si és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 332/2004. (XII. 11.)
Korm. ren de let,

606. a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko -
dá si te vé keny sé gé rõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
ren de let, va la mint a pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val
össze füg gõ egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a
fog lal koz ta tók nak a pénz tár ta gok ra vo nat ko zó adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 331/2004. (XII. 11.) Korm.
ren de let,

607. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak egyes gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
330/2004. (XII. 11.) Korm. ren de let,

608. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak ál tal fi nan szí roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
329/2004. (XII. 11.) Korm. ren de let,

609. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
328/2004. (XII. 11.) Korm. ren de let,

610. az Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat ke ze lé sé rõl
és fel hasz ná lá sá ról  szóló 113/2003. (VII. 29.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 325/2004. (XII. 9.) Korm. ren -
de let,

611. a be té ti ka mat, az ér ték pa pí rok ho za ma és a tel jes
hi tel díj mu ta tó szá mí tá sá ról és köz zé té te lé rõl  szóló
41/1997. (III. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
324/2004. (XII. 6.) Korm. ren de let,

612. a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal lét re ho zá sá -
ról  szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 323/2004. (XII. 6.) Korm. ren de let,

613. az ál lam ház tar tá si szer vek és a köz vál lal ko zá sok
kö zöt ti pénz ügyi kap cso la tok át lát ha tó sá gá ról, va la mint
az egyes vál lal ko zá so kon be lü li pénz ügyi át lát ha tó ság ról
 szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 321/2004. (XII. 1.) Korm. ren de let,

614. a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi és a biz to sí tá si
szak ta nács adói fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés mi ni má lis
tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm.
ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

615. az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta lá -
nos fel té te le i rõl, va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já -
rás ról  szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let és az
egyes, az egész ség üggyel össze füg gõ kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 312/2004. (XI. 17.) Korm. ren de let
1–9.  §-a, 10.  § (5)–(6), (8)–(10) be kez dé se,

616. a jár mû ve ze tõ gya kor la ti szak ok ta tók sa ját jár -
mû üze mel te té sé nek költ ség té rí té sé rõl  szóló 124/1994.
(IX. 15.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 311/2004.
(XI. 13.) Korm. ren de let 1.  §-a,
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617. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 310/2004. (XI. 13.) Korm. ren de -
let,

618. az eu ró pai zász ló és az eu ró pai lo bo gó hasz ná la tá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm.
ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

619. a kis- és kö zép vál lal ko zá sok hely ze té vel, tá mo ga -
tá sá val össze füg gõ adat szol gál ta tás ról  szóló 307/2004.
(XI. 13.) Korm. ren de let 5.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti a kis- és kö zép vál lal ko zá sok tá mo -
ga tá sok ból, vál lal ko zói hi te lek bõl és köz be szer zé sek bõl
 való ré sze se dé sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás ról  szóló
205/1999. (XII. 26.) Korm. ren de let” szö veg rész, 5.  §
(2) be kez dé se,

620. a 2005. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj -
té si Prog ram ról  szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. ren de let
4.  §-a,

621. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
301/2004. (XI. 2.) Korm. ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (2)–(3) be -
kez dé se,

622. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
299/2004. (X. 30.) Korm. ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (4) be kez -
dé se,

623. az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si
Hi va tal ról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. ren de let 4.  §
(2) be kez dé se,

624. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk éven be lü li le já ra tú
hi te le i nek adós ság ren de zé si prog ram já ról  szóló
215/2002. (X. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
285/2004. (X. 27.) Korm. ren de let,

625. a Was hing ton ban, 1973. már ci us 3. nap ján el fo ga -
dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok
nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló Egyez mény vég re haj -
tá sá ról  szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 283/2004. (X. 20.) Korm. ren de let,

626. az egyes, az egész ség üggyel össze füg gõ kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 281/2004. (X. 20.) Korm.
ren de let 3–11.  §-a, 13.  §-a, 14.  § (2) be kez dé sé ben az „ , a
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.)
10.  §-a, va la mint a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt
gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ -
el lá tá sok árá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és
fo lyó sí tá sá ról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let
7.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja 2004. de cem ber 1-jén ha -
tá lyát vesz ti” szö veg rész, 14.  § (5)–(7) be kez dé se,

627. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Né met or szá -
gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a fel sõ fo kú
ta nul má nyok egyen ér té kû sé gé nek el is me ré sé rõl  szóló,
Bu da pes ten, 2001. de cem ber 1-jén alá írt Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 279/2004. (X. 13.) Korm. ren de let 3.  §
(2) be kez dé se,

628. a NATO (PfP) SOFA ha tá lya alá tar to zó kár té rí té si
ügyek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló 79/2002. (IV. 13.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 273/2004. (IX. 29.)
Korm. ren de let,

629. a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok
2004. no vem ber havi ki egé szí tõ eme lé sé rõl  szóló
270/2004. (IX. 29.) Korm. ren de let 5.  § (4), (6)–(7) be -
kez dé se,

630. a Ma gyar Köz tár sa ság Ki vá ló Mû vé sze, a Ma gyar
Köz tár sa ság Ér de mes Mû vé sze, a Ma gyar Köz tár sa ság
Ba bér ko szo rú ja, a Nép mû vé szet Mes te re díj ala pí tá sá ról
 szóló 268/2004. (IX. 24.) Korm. ren de let 13.  § (2)–(3) be -
kez dé se,

631. a hul la dék ká vált gép jár mû vek rõl  szóló 267/2004.
(IX. 23.) Korm. ren de let 13.  §-a, 14.  § (3)–(5) be kez dé se,

632. a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zás ról  szóló Meg -
ál la po dás (SZMGSZ) 2003. évi mó do sí tá sa i nak és ki egé -
szí té se i nek ki hir de té sé rõl  szóló 265/2004. (IX. 23.) Korm.
ren de let 5.  §-a,

633. az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la -
dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm.
ren de let 19.  § (3)–(5) be kez dé se, 20.  §-a,

634. a nuk le á ris és nuk le á ris ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé -
kek nem zet kö zi for gal má nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
263/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let 10.  § (2) be kez dé se,
11.  §-a,

635. a ma gán sze mé lyek köz mû fej lesz té si tá mo ga tá sá -
ról  szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let 8.  § (2) be -
kez dé se,

636. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
261/2004. (IX. 22.) Korm. ren de let,

637. a Her nád fo lyó 2004. év jú li u si–au gusz tu si ára dá -
sá val össze füg gés ben ká ro so dott la kó in gat la nok tu laj do -
no sa i nak tá mo ga tá sá ról  szóló 259/2004. (IX. 16.) Korm.
ren de let,

638. a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta lok nak a
kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és a Bu da pes ti Agg lo me rá -
ci ós Fej lesz té si Ta nács lét re ho zá sá val és a tér sé gi fej lesz -
té si ta nács át ala ku lá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról, a meg -
ala ku lás sal és át ala ku lás sal kap cso la tos el já rás rend jé rõl,
to váb bá az egyez te tõ fó ru mok lét re jöt té nek és mû kö dé sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. ren de let
19.  § (2)–(3) be kez dé se,

639. a bé kél te tõ tes tü le ti ta gok dí ja zá sá ról  szóló
211/1998. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
255/2004. (IX. 8.) Korm. ren de let,

640. a fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 253/2004.
(VIII. 31.) Korm. ren de let 52.  § (2) be kez dé se, 55.  §-a,
55.  §-t meg elõ zõ al cí me,

641. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 251/2004.
(VIII. 30.) Korm. ren de let 1–11.  §-a, 12.  § (3)–(4) be kez -
dé se,
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642. az egyes ja ví tó-kar ban tar tó szol gál ta tá sok ra vo nat -
ko zó kö te le zõ jót ál lás ról  szóló 249/2004. (VIII. 27.)
Korm. ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

643. az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, ille tõ leg alap -
ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü -
lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek sa já -
tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 248/2004. (VIII. 27.) Korm. ren de let,

644. a Her nád fo lyó 2004. év jú li u si–au gusz tu si ára dá -
sá val össze füg gés ben ká ro so dott la kó in gat la nok fel mé ré -
sé rõl  szóló 243/2004. (VIII. 21.) Korm. ren de let,

645. az 1988. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en ki bo csá tott uta sí -
tá sok de re gu lá ci ó já ra irá nyu ló mi nisz te ri ren de le tek ki -
adá sát biz to sí tó fel ha tal ma zás ról  szóló 237/2004.
(VIII. 13.) Korm. ren de let,

646. a táv irat-szol gál ta tás el lá tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 236/2004. (VIII. 13.) Korm. ren de let
21.  §-ában az „ , egy ide jû leg a táv irat-szol gál ta tás el lá tá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 255/2001. (XII. 18.)
Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

647. az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá -
ról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 233/2004. (VIII. 6.) Korm. ren de let,

648. a mun ká ba já rás sal össze füg gõ ter hek csök ken té sét 
cél zó tá mo ga tá sok ról, va la mint a mun ka erõ-to bor zás tá -
mo ga tá sá ról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 230/2004. (VII. 31.) Korm. ren de let 1.  §-a,
3.  § (1) be kez dé sé ben az „ , és ez zel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:” szö veg rész, 3.  § (1) be kez dés a)–d) pont ja, 3.  §
(2) be kez dé se,

649. a pol gá ri célú pi ro tech ni kai te vé keny sé gek fel -
ügye le té rõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 229/2004. (VII. 31.) Korm. ren de let,

650. a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let 14.  § (2) be kez dé se,

651. a hul la dék ke ze lé si köz szol gál ta tó ki vá lasz tá sá ról
és a köz szol gál ta tá si szer zõ dés rõl  szóló 224/2004.
(VII. 22.) Korm. ren de let 17.  § (3) be kez dé se,

652. az egyes köz rend vé del mi bír sá gok ból be fo lyó
pénz össze gek fel hasz ná lá sá nak cél já ról és el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 223/2004. (VII. 22.) Korm. ren de let,

653. a víz gyûj tõ-gaz dál ko dás egyes sza bá lya i ról  szóló
221/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let 21.  § (4), (5), (8) be -
kez dé se,

654. a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya i ról
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let 41.  § (1) be kez -
dés má so dik mon da ta, 41.  § (2)–(4), (6) be kez dé se, 42.  §
(2)–(3), (6) be kez dé se,

655. a fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. ren de let 41.  § (1) be kez dés má so dik mon -
da ta, 41.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „ , és ez zel egy ide -
jû leg az R. 2. szá mú mel lék le te ha tá lyát vesz ti” szö veg -
rész, 41.  § (4) be kez dés b) pont ja, 41.  § (11) be kez dés

b) pont ja, 41.  § (13) be kez dé se, 42–44.  §-a, 45.  § (2) be -
kez dé se,

656. a 2004. jú ni u si rend kí vü li idõ já rás kö vet kez té ben
ká ro so dott la kó in gat la nok tu laj do no sa i nak tá mo ga tá sá ról
 szóló 217/2004. (VII. 19.) Korm. ren de let,

657. az EU Kom mu ni ká ci ós Köz ala pít vány meg szün te -
té sé rõl  szóló 216/2004. (VII. 19.) Korm. ren de let,

658. a sport or vos lás sza bá lya i ról és a sport egész ség ügyi 
há ló zat ról  szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. ren de let 21.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a
sport or vos lás sza bá lya i ról és a sport egész ség ügyi há ló zat -
ról  szóló 154/2001. (IX. 5.) Korm. ren de let, va la mint az
azt mó do sí tó 55/2003. (IV. 16.) Korm. ren de let” szö veg -
rész, 21.  § (2) be kez dé se,

659. az ózdi mar tin sa lak fel hasz ná lá sá val ké szült la kó -
épü le tek tu laj do no sa i nak kár eny hí té sé rõl  szóló 40/2003.
(III. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 214/2004.
(VII. 13.) Korm. ren de let 1–6.  §-a,

660. a kör nye zet vé del mi ter mék díj men tes ség, a ter mék -
díj vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz -
nált gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
213/2004. (VII. 13.) Korm. ren de let 1–16.  §-a, 18.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a
kör nye zet vé del mi ter mék díj men tes ség, a ter mék díj
vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz nált
gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló 53/2003.
(IV. 11.) Korm. ren de let” szö veg rész, 18.  § (1) be kez dés
a)–b) pont ja, 18.  § (2)–(3) be kez dé se,

661. a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál -
lam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul
oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 104/1991.
(VIII. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 211/2004.
(VII. 12.) Korm. ren de let,

662. a ter mõ föld ál lam ál tal élet já ra dék fi ze té se el le né -
ben tör té nõ meg szer zé sé rõl  szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. ren de let 11.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

663. a ked ve zõt len be so ro lá sú tér sé gek ben gaz dál ko dó
me zõ gaz da sá gi ter me lõk éven túli hi tel ter he i nek mér sék -
lé sé rõl  szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 208/2004. (VII. 6.) Korm. ren de let,

664. a csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá sá ról, nyil ván tar tás -
ba vé te lé rõl, mû köd te té sé rõl, va la mint ki emelt tá mo ga tá -
suk ról  szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 207/2004. (VII. 6.) Korm. ren de let,

665. a fo gyasz tói cso por tok szer ve zé sé re és mû kö dé -
sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 186/2001.
(X. 11.) Korm. ren de let ha tály ba nem lé pé sé rõl  szóló
205/2004. (VI. 30.) Korm. ren de let,

666. az üzem anya gok jö ve dé ki adó-mér té ké nek idõ sza -
ki csök ken té sé rõl  szóló 195/2004. (VI. 19.) Korm. ren de -
let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 203/2004. (VI. 26.)
Korm. ren de let,
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667. a 2000. évi ISPA pro jek tek pénz ügyi meg ál la po dá -
sa i nak mó do sí tá sá ról  szóló nem zet kö zi szer zõ dé sek ki hir -
de té sé rõl  szóló 202/2004. (VI. 25.) Korm. ren de let 4.  §-a,

668. az egyes ISPA pro jek tek pénz ügyi megállapodá -
sainak ki hir de té sé rõl  szóló 89/2004. (IV. 20.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 201/2004. (VI. 25.) Korm. ren -
de let,

669. a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek kö ré nek meg -
ha tá ro zá sá ról  szóló 158/2000. (IX. 13.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 197/2004. (VI. 22.) Korm. ren de let,

670. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor -
má nya kö zött a ha tár vi zek vé del me és fenn tart ha tó hasz -
no sí tá sa cél já ból foly ta tan dó együtt mû kö dés rõl  szóló
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 196/2004. (VI. 21.)
Korm. ren de let 3.  §-ában az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
a Bu ka rest ben, 1986. évi jú ni us hó 25. nap ján a Ma gyar
Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ha tárt al ko tó és a ha tár ál tal át -
met szett vi zek kel kap cso la tos víz ügyi kér dé sek sza bá lyo -
zá sá ról kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1/1987.
(I. 27.) MT ren de let” szö veg rész,

671. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
194/2004. (VI. 19.) Korm. ren de let,

672. a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. ren de let, va la mint a pol gá rok
sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló
1992. évi LXVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 146/1993.
(X. 26.) Korm. ren de let és a sze mély azo no sí tó iga zol vány
ki adá sá ról és nyil ván tar tá sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 191/2004. (VI. 12.)
Korm. ren de let,

673. a gép jár mû üzem ben tar tó já nak kö te le zõ fe le lõs -
ség biz to sí tá sá ról  szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. ren de let
20.  §-a,

674. a Nem zet Spor to ló ja Cím rõl  szóló 40/2004.
(III. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 189/2004.
(VI. 8.) Korm. ren de let,

675. az elekt ro ni kus hír köz lé si fel ada to kat el lá tó szer -
ve ze tek és a tit kos in for má ció gyûj tés re, il let ve tit kos adat -
szer zés re fel ha tal ma zott szer ve ze tek együtt mû kö dé sé nek
rend jé rõl  szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. ren de let 21.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a
táv köz lé si fel ada to kat el lá tó szer ve ze tek és a tit kos in for -
má ció gyûj tés re fel ha tal ma zott szer ve ze tek együtt mû kö dé -
sé nek rend jé rõl és sza bá lya i ról  szóló 75/1998. (IV. 24.)
Korm. ren de let” szö veg rész,

676. a Nem ze ti Egész ség ügyi Ta nács fel adat kö ré rõl,
szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl  szóló 229/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 177/2004. (V. 26.)
Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  § (2) be kez dé se,

677. a bel ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. ren de let, va la mint egyes to -

váb bi kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
169/2004. (V. 26.) Korm. ren de let,

678. a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la -
mint a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let 30.  §-t kö ve tõ al -
cí me,

679. az ál la mi sport in for má ci ós rend szer rõl  szóló
166/2004. (V. 21.) Korm. ren de let 11.  §-ában az „ , ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az ál la mi sport in for má ci ós
rend szer rõl  szóló 320/2001. (XII. 29.) Korm. ren de let, va -
la mint az azt mó do sí tó 125/2002. (V. 17.) Korm. ren de let
és az 56/2003. (IV. 16.) Korm. ren de let” szö veg rész,

680. a Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz -
tí tá si Meg valósítási Prog ram vég re haj tá sá val össze füg gõ
nyil ván tar tás ról és je len té si kö te le zett ség rõl  szóló
27/2002. (II. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
165/2004. (V. 21.) Korm. ren de let,

681. a Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és
-tisz tí tá si Meg valósítási Prog ram mal össze füg gõ
szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ók le ha tá ro lá sá ról
 szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 164/2004. (V. 21.) Korm. ren de let,

682. a Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz -
tí tá si Meg valósítási Prog ram ról  szóló 25/2002. (II. 27.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 163/2004. (V. 21.)
Korm. ren de let,

683. a sport te rü le tén ké pe sí tés hez kö tött te vé keny sé gek 
gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí té sek jegy zé ké rõl  szóló
157/2004. (V. 18.) Korm. ren de let 5.  § (2), (6)–(8) be kez -
dé se,

684. a ra dio ak tív hul la dék or szág ha tá ron át tör té nõ szál -
lí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló 155/2004. (V. 14.)
Korm. ren de let 22.  § (1), (3) be kez dé se,

685. az egyes tu do mány te rü le tek hez tar to zó tu do mány -
ágak, va la mint a mû vé sze ti ágak fel so ro lá sá ról  szóló
169/2000. (IX. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
154/2004. (V. 14.) Korm. ren de let,

686. a pénz vál tá si te vé keny ség rõl  szóló 297/2001.
(XII. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
153/2004. (V. 14.) Korm. ren de let,

687. a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tás ba
vé te lé rõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 152/2004. (V. 14.) Korm. ren de let,

688. a vízi köz le ke dés egyes bel ví zi uta kon kör nye zet -
vé del mi okok ból  való kor lá to zá sá ról és a kor lá to zás alá
esõ te rü le te ken ki ad ha tó üze mel te té si en ge dély rõl  szóló
30/2003. (III. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
150/2004. (V. 7.) Korm. ren de let,

689. a kül föl di ek in gat lan szer zé sé rõl  szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 146/2004.
(V. 1.) Korm. ren de let,

690. a vám jog ról, a vám eljá rásról, va la mint a vám igaz -
ga tás ról  szóló 1995. évi C. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
45/1996. (III. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
144/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let,
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691. a ká bí tó sze rek kel és pszi cho tróp anya gok kal vé -
gez he tõ te vé keny sé gek rõl  szóló 142/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let 34.  § (3)–(5) be kez dé se,

692. a tûz vé del mi bír ság ról  szóló 116/1996. (VII. 24.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 141/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let,

693. a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el -
len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló
182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
138/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let,

694. a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 136/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let,

695. az Egye te mes Elekt ro ni kus Hír köz lé si Tá mo ga tá si
Kassza mû kö dé sé re, fel ügye le té re, fel hasz ná lá sá ra, meg -
szün te té sé re és for rá sa i ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok -
ról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 13.  §
(2)–(5) be kez dé se,

696. az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács szer ve ze té -
nek és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 67/2001.
(IV. 20.) Korm. ren de let, va la mint a Ka ri ta tív Ta nács meg -
ala kí tá sá ról és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
65/2000. (V. 9.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
131/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let,

697. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
129/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let,

698. a pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val össze füg gõ
egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a fog lal koz -
ta tók nak a pénz tár ta gok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 128/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let,

699. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let és a gyer -
mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség en -
ge dé lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002. (XII. 18.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 127/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let „I. A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo -
ci á lis in téz mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek 
en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé -
lye zé sé rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sa” címe, „II. A gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
szol gál ta tó te vé keny ség en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a
gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi vál lal ko zói en ge dély rõl 
 szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sa”
címe, 2–12.  §-a, 13.  § (4)–(5) be kez dé se, mel lék le te,

700. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá ra kat érin tõ egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 126/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let,

701. az egyes szo ci á lis tár gyú kor mány ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 125/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let,

702. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött ha tár for ga lom el len õr zõ he -
lyek lé te sí té sé rõl és a ha tár for ga lom el len õr zé sé ben  való
együtt mû kö dés rõl  szóló, Bécs ben, 2004. áp ri lis 29-én alá -
írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 124/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

703. a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 122/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let,

704. az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás kap csán
szük sé ges egyes épí tés üggyel kap cso la tos kor mány ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 121/2004. (IV. 29.) Korm. ren -
de let 22–28.  §-a, mel lék le te,

705. az Eu ró pai Uni ós elõ csat la ko zá si esz kö zök és az
Át me ne ti Tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si, 
le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend jé rõl  szóló
119/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 66.  § (2), (5), (6) be -
kez dé se, 67.  §-a, 68.  §-a,

706. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
116/2004. (IV. 28.) Korm. ren de let,

707. a mu ze á lis in téz mé nyek lá to ga tó it meg il le tõ ked -
vez mé nyek rõl  szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 115/2004. (IV. 28.) Korm. ren de let,

708. a népi ipar mû vé szet tel kap cso la tos ál la mi fel ada -
tok ról  szóló 114/2004. (IV. 28.) Korm. ren de let 4.  §-ában
az „ , ez zel egy ide jû leg a Népi Ipar mû vé sze ti Ta nács meg -
szû né sé rõl  szóló 11/1992. (I. 20.) Korm. ren de let ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész,

709. a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok 2004. évi tá mo ga -
tá sa mér té ké nek, igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo -
lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész le tes fel té te le i rõl
 szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 113/2004. (IV. 28.) Korm. ren de let,

710. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
112/2004. (IV. 28.) Korm. ren de let,

711. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
111/2004. (IV. 28.) Korm. ren de let,

712. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
109/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let,

713. az egyes, a jö ve dé ki adó-vissza té rí té se ket, il let ve a
fej lesz té si adó ked vez ményt érin tõ kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 108/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let,

714. a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 180/2002.
(VIII. 23.) Korm. ren de let, va la mint a vil la mos ener gia-fo -
gyasz tók fel jo go sí tá sá ról  szóló 181/2002. (VIII. 23.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 107/2004. (IV. 27.)
Korm. ren de let,

715. a ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la -
mint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren -
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de let mó do sí tá sá ról  szóló 106/2004. (IV. 27.) Korm. ren -
de let,

716. a pol gá ri légi köz le ke dés vé del mé nek sza bá lya i ról
és a Lé gi köz le ke dés Vé del mi Bi zott ság jog kö ré rõl, fel ada -
ta i ról és mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 104/2004. (IV. 27.)
Korm. ren de let 28.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti a légi köz le ke dés vé del mé nek sza bá lya i ról,
a Lé gi köz le ke dés Vé del mi Bi zott ság jog kö ré rõl, fel ada ta i -
ról és mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 201/1998. (XII. 17.)
Korm. ren de let” szö veg rész, 28.  § (2) be kez dé se,

717. a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok for gal ma -
zá sá ról és fel ügye le té rõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 101/2004. (IV. 27.) Korm.
ren de let,

718. az elekt ro ni kus hír köz lés ve szély hely ze ti és mi nõ -
sí tett idõ sza ki fel ké szí té sé nek rend sze ré rõl, az ál lam igaz -
ga tá si szer vek fel ada ta i ról, mû kö dé sük fel té te le i nek biz to -
sí tá sá ról  szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let
32.  §-ában az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a zárt cé lú táv -
köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. ren de let 
1.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és e) pont ja, 20.  §-a, 23–25.  §-a,
va la mint 3–4. szá mú mel lék le te” szö veg rész,

719. a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
95/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let,

720. a mû sza ki tar tal mú jog sza bály ter ve ze tek nek az
Eu ró pai Bi zott ság gal és az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val
 való egyez te té sé rõl  szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. ren de -
let 10.  §-a, 3. mel lék le te,

721. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
91/2004. (IV. 26.) Korm. ren de let,

722. az egyes erõ sza kos bûn cse lek mé nyek kö vet kez té -
ben sé rel met szen ve det tek ál lam ál ta li kár eny hí té sé nek
sza bá lya i ról  szóló 209/2001. (X. 31.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 83/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
1–7.  §-a, 8.  § (2) be kez dé se,

723. a légi köz le ke dés sel össze füg gõ egyes kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 82/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let,

724. a pos tai szol gál ta tá sok el lá tá sá ról és mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
47.  § (3)–(6) be kez dé se,

725. az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás igény be vé -
te le so rán al kal maz ha tó köz ve tí tõ vá lasz tás ról  szóló
73/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 11.  § (1) be kez dé sé ben
az „ , egy ide jû leg a szol gál ta tó vá lasz tás be ve ze té sé nek és
al kal ma zá sá nak fel té te le i rõl  szóló 250/2001. (XII. 18.)
Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

726. a te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és szol -
gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye zés
rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 71/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let,

727. a te rü let fej lesz té si cé lok meg valósítását szol gá ló
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok pá lyá za ti rend szer ben tör -
té nõ fel hasz ná lá sa össze han go lá sá nak rend jé rõl  szóló
24/2003. (III. 4.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
62/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (1) be -
kez dé se,

728. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 60/2004. (III. 31.) Korm. ren de let 1–20.  §-a, 21.  § 
(4), (5), (7)–(9) be kez dé se, 1–5. szá mú mel lék le te,

729. a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
59/2004. (III. 31.) Korm. ren de let,

730. a ká bí tó szer elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter -
mesz té sé nek, for gal ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak rend -
jé rõl  szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 56/2004. (III. 31.) Korm. ren de let,

731. a dop ping el le nes te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló
55/2004. (III. 31.) Korm. ren de let 21.  § (3) be kez dé se,

732. a sport ren dez vé nyek biz ton sá gá ról  szóló 54/2004.
(III. 31.) Korm. ren de let 21.  § (3) be kez dé se,

733. a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló
vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün -
te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 53/2004. (III. 31.) Korm. ren -
delet,

734. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
52/2004. (III. 25.) Korm. ren de let 1–3.  §-a,

735. az Óvo dai ne ve lés or szá gos alap prog ram já nak ki -
adá sá ról  szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 51/2004. (III. 23.) Korm. ren de let,

736. a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák
kül ke res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. ren de let 23.  § (2) be kez dé se,

737. az egyes kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok mó do sí -
tá sá ról  szóló 47/2004. (III. 18.) Korm. ren de let,

738. a szám hor doz ha tó ság sza bá lya i ról  szóló 46/2004.
(III. 18.) Korm. ren de let 15.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy -
ide jû leg a szám hor doz ha tó ság al kal ma zá sá nak sza bá lya i -
ról  szóló 125/2003. (VIII. 15.) Korm. ren de let ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész, 15.  § (3), (4) be kez dé se,

739. a ke res ke de lem, il let ve az áruk sza bad áram lá sa
aka dá lya i val kap cso la tos egyes ér te sí té si és be je len té si el -
já rá sok vég re haj tá sá ról  szóló 44/2004. (III. 16.) Korm.
ren de let 9.  § (1) be kez dé sé ben az „ ; egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a tech ni kai sza bály za tok, mû sza ki tar tal mú jog sza -
bá lyok és meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rást tar tal ma zó sza -
bá lyo zá sok ter ve ze te i re vo nat ko zó in for má ció szol gál ta -
tás ról, va la mint a No ti fi ká ci ós Köz pont fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 46/2002. (III. 21.) Korm. ren de let” szö veg -
rész,

740. az olim pi ai já ra dék ról  szóló 41/2004. (III. 12.)
Korm. ren de let 11.  § (3) be kez dé se,

4282 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/71. szám



741. a sport fe gyel mi fe le lõs ség rõl  szóló 39/2004.
(III. 12.) Korm. ren de let 14.  § (2) be kez dé se,

742. az olim pi ai köz pon tok ról  szóló 38/2004. (III. 12.)
Korm. ren de let 8.  § má so dik mon da ta,

743. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ha -
tó sá gi jog kö re i vel össze füg gõ egyes ren de le tek mó do sí tá -
sá ról  szóló 37/2004. (III. 12.) Korm. ren de let,

744. az áruk és a szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá gá ról és
az ez zel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti el já rás ról  szóló
79/1998. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2004. (III. 8.) Korm. ren de let,

745. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok költ ség ve -
té se ter ve zé sé nek, pénz el lá tá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná -
lá sá nak, kincs tá ri gaz dál ko dá sá nak és nyil ván tar tá sá nak
egyes sza bá lya i ról  szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. ren de let
15.  § (2) be kez dé se,

746. a köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves
szenny víz el ve ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2004. (II. 28.) Korm. ren de -
let,

747. a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri ter mé kek ex -
port já val össze füg gõ in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. ren de let
17.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg a me zõ gaz -
da sá gi és élel mi szer-ipa ri ex port tá mo ga tá sok igény be vé -
te lé nek el já rá si rend jé rõl  szóló 110/1997. (XII. 30.)
FM–PM–IKIM együt tes ren de let és az azt mó do sí tó
21/1998. (IX. 9.) FVM–PM–GM együt tes ren de let ha tá -
lyát vesz ti” szö veg rész,

748. a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás fel -
ada ta it el lá tó ha tó ság szer ve ze té rõl, va la mint a nem pol -
gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló
279/2001. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 27/2004. (II. 26.) Korm. ren de let,

749. az egész ség ügyi szol gál ta tás ál ta lá nos fel té te le i rõl, 
va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
25/2004. (II. 26.) Korm. ren de let,

750. a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt -
kép zé si prog ra mok akk re di tá ci ó já nak sza bá lya i ról  szóló
22/2004. (II. 16.) Korm. ren de let 24.  § (1) be kez dé sé ben a
„ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a”
szö veg rész, az „ . A kor mány ren de let” szö veg rész,

751. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
223/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 21/2004. (II. 13.) Korm. ren de let,

752. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/2004. (II. 13.) Korm. ren -
de let,

753. a gép jár mû ága zat ban a ver ti ká lis meg ál la po dá sok
egyes cso port ja i nak a ver seny kor lá to zás ti lal ma alól  való
men te sí té sé rõl  szóló 19/2004. (II. 13.) Korm. ren de let 9.  §
(2)–(3) be kez dé se,

754. a biz to sí tá si meg ál la po dá sok egyes cso port ja i nak a 
ver seny kor lá to zás ti lal ma alól  való men te sí té sé rõl  szóló
18/2004. (II. 13.) Korm. ren de let 11.  § (2), (3) be kez dé se,

755. a ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok ki vi te -
lé nek, be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit já nak en ge -
dé lye zé sé rõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de let 18.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ha di -
tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok ki vi te lé rõl, be ho za ta -
lá ról, il let ve re ex port já ról  szóló 48/1991. (III. 27.) Korm.
ren de let, va la mint a ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá -
sok ki vi te lé rõl, be ho za ta lá ról, il let ve re ex port já ról  szóló
48/1991. (III. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
66/1991. (V. 21.) Korm. ren de let, 1/1995. (I. 20.) Korm.
ren de let, 135/1997. (VII. 29.) Korm. ren de let” szö veg rész,

756. a 2004. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj -
té si Prog ram ról  szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 14/2004. (II. 5.) Korm. ren de let,

757. a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ha tá lya alá
tar to zó egyes kül föl di ek nyil ván tar tás ba vé te lé vel és lak -
cím be je len té sé vel össze füg gõ kor mány ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 9/2004. (I. 31.) Korm. ren de let,

758. az Eu ró pai Kö zös ség tag ál la mai kö zöt ti adó be haj -
tá si jog se gély rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2004. (I. 22.)
Korm. ren de let 16.  §-a,

759. a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2004.
(I. 9.) Korm. ren de let,

760. a he lyi ön kor mány za tok szenny víz el ve ze tés és
-tisz tí tás cél tá mo ga tá sá nak igény ki elé gí té si sor rend jé rõl
 szóló 224/1999. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 4/2004. (I. 8.) Korm. ren de let,

761. az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Kohé ziós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le -
lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 33.  §
(1) be kez dés má so dik mon da ta, 33.  § (4) be kez dé se,

762. a Su li net Exp ressz Prog ram Pro jekt Ta nács fel -
ada ta i ról és mû kö dé sé nek sza bá lya i ról  szóló 283/2003.
(XII. 29.) Korm. ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

763. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 282/2003. (XII. 29.) Korm. ren de let,

764. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
280/2003. (XII. 29.) Korm. ren de let 1–10.  §-a, 12–16.  §-a,
20–28.  §-a, 30–55.  §-a, 57.  §-a, 59–65.  §-a, 67.  §-a, 68.  §
(4), (6)–(7), (9)–(10) be kez dé se, 1–4. szá mú mel lék le te,
6. szá mú mel lék le te, 10/a–10/c. szá mú mel lék le te,
12–13. szá mú mel lék le te, 15. szá mú mel lék le te,

765. az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
278/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let,

766. a re fe ren cia aján la tok ról, há ló za ti szer zõ dé sek rõl,
va la mint az ezek kel kap cso la tos el já rá sok rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 38.  §
(2)–(3), (7)–(8) be kez dé se,
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767. a köz pon to sí tott köz be szer zé si el já rás kö ré be tar to -
zó, egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi fe je ze ti szin ten
ki emelt ter mé kek ál la mi nor ma tí vá i ról  szóló 276/2003.
(XII. 24.) Korm. ren de let 3.  §-a,

768. az egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
274/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let,

769. a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ról  szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 9.  § (1) be kez dés má -
so dik mon da ta,

770. az egyes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket meg ál la pí tó kor mány ren -
de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm.
ren de let 1.  §-a, 3.  § (1) be kez dé se, 4.  §-a, 6.  § (1)–(3) be -
kez dé se, 7.  § (1) be kez dé se, 8–23.  §-a, 24.  § (1)–(3) be kez -
dé se, 25.  §-a, 26.  §-a, 29.  §-a, 30.  §-a, 31.  § (2)–(3) be kez -
dé se,

771. az egyes kor mány ren de le tek nek a csat la ko zás sal
össze füg gés ben szük sé ges mó do sí tá sá ról  szóló 268/2003.
(XII. 24.) Korm. ren de let 1.  §-t meg elõ zõ al cí me, 2.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 2.  §-t kö ve tõ al cí me, 4.  §-t meg elõ zõ al -
cí me, 5.  §-t meg elõ zõ al cí me, 1–2.  §-a, 4–5.  §-a, 6.  §
(2) be kez dé se,

772. a nem zet kö zi kom bi nált áru fu va ro zást elõ se gí tõ
ked vez mé nyek rõl  szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. ren de -
let 5.  §-ában az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a nem zet kö zi 
kom bi nált áru szál lí tást elõ se gí tõ ked vez mé nyek rõl  szóló
154/1995. (XII. 20.) Korm. ren de let és a mó do sí tá sá ról
 szóló 56/1996. (IV. 12.) Korm. ren de let” szö veg rész,

773. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 265/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let,

774. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
264/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 1–10.  §-a, 12–20.  §-a,
26.  §-a, 27.  § (3)–(9) be kez dé se, 1–9. szá mú mel lék le te,

775. a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko -
dá si te vé keny sé ge i rõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 262/2003. (XII. 24.) Korm.
ren de let,

776. a pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val össze füg gõ
egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a fog lal koz -
ta tók nak a pénz tár tag ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö te -
le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 261/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let,

777. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak egyes gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
260/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let,

778. az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak be fek te té -
si és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 259/2003. (XII. 24.)
Korm. ren de let,

779. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke -
zõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
258/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let,

780. a Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já nak meg -
szün te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Ala pít vány lé -
te sí té sé rõl  szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 257/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let,

781. a ke re sõ kép te len ség és ke re sõ ké pes ség or vo si
el bí rá lá sá ról és an nak el len õr zé sé rõl  szóló 102/1995.
(VIII. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
252/2003. (XII. 23.) Korm. ren de let,

782. a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok eme -
lé sé rõl  szóló 250/2003. (XII. 23.) Korm. ren de let 7.  § (2),
(4)–(5) be kez dé se,

783. a nyug el lá tá sok és a bal ese ti já ra dék eme lé sé rõl
 szóló 249/2003. (XII. 23.) Korm. ren de let 7–11.  §-a, 12.  §
(2)–(3) be kez dé se,

784. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997. 
(X. 6.) Korm. ren de let és a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el -
lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá -
ról ren del ke zõ 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 248/2003. (XII. 23.) Korm. ren de let
1–13.  §-a, 15–17.  §-a, 19–24.  §-a, 25.  § (6) be kez dés elsõ
mon da ta, 25.  § (7)–(9) be kez dé se, mel lék le te,

785. a kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és
meg vál toz ta tá sá nak rend jé rõl  szóló 244/2003. (XII. 18.)
Korm. ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

786. a Nem ze ti alap tan terv ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és
al kal ma zá sá ról  szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let
12.  § (2) be kez dé se,

787. a Ma gyar Nem ze ti Bank éves be szá mo ló ké szí té si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
221/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
242/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let 1–9.  §-a, 10.  § (1) be -
kez dé sé ben a „ , ren del ke zé se it elõ ször a 2004. év ben in -
du ló üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal maz ni”
szö veg rész, 10.  § (2)–(3) be kez dé se, 1., 2. szá mú mel lék le -
te,

788. a be fek te té si vál lal ko zá sok éves be szá mo ló ké szí -
té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról
 szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 241/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let,

789. a kincs tá ri el szá mo lá sok be szá mo lá si és könyv ve -
ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 240/2003.
(XII. 17.) Korm. ren de let 16.  § (1) be kez dés má so dik mon -
da ta, 16.  § (2) be kez dé se,

790. a koc ká za ti tõ ke tár sa sá gok és a koc ká za ti tõ ke ala -
pok éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett -
sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 239/2003. (XII. 17.) Korm.
ren de let,

791. a hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok éves
be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek
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sa já tos sá ga i ról  szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 238/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let,

792. a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze -
tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 237/2003. (XII. 17.) Korm. ren -
de let,

793. a pénz tá ra kat érin tõ szám vi te li kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 236/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let,

794. a biz to sí tók éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve -
ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 192/2000.
(XI. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 235/2003.
(XII. 17.) Korm. ren de let 1–13.  §-a, 14.  § (1) be kez dé sé -
ben az „az zal, hogy ren del ke zé se it elõ ször a 2004. év ben
in du ló üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal maz ni”
szö veg rész, 14.  § (3)–(6) be kez dé se, 1–3. szá mú mel lék le -
te,

795. az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl
 szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 234/2003. (XII. 16.) Korm. ren de let,

796. az Exim bank ál tal fo lyó sít ha tó kö tött se gély hi te lek 
fel té te le i rõl és a se gély hi tel nyúj tás rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. ren de let 25.  § (2) be kez -
dé se,

797. a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ók,
koc ká zat vál la lá sok, a de vi za ár fo lyam koc ká zat és nagy -
koc ká za tok fe de ze té hez szük sé ges tõ ke kö ve tel mény meg -
ál la pí tá sá nak sza bá lya i ról és a ke res ke dé si könyv ve ze té -
sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 244/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 230/2003. (XII. 16.)
Korm. ren de let,

798. az egyes szo ci á lis tár gyú kor mány ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 228/2003. (XII. 13.) Korm. ren de let,

799. a kül föl di gyógy ke ze lé sek kel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. ren de let
11.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a ma gyar ál lam -
pol gá rok kül föl di gyógy ke ze lé sé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 200/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let a
ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

800. az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó adat ke ze lé -
sé nek kü lö nös fel té te le i rõl, az elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tá sok adat biz ton sá gá ról, va la mint az azo no sí tó ki -
jel zés és hí vás át irá nyí tás sza bá lya i ról  szóló 226/2003.
(XII. 13.) Korm. ren de let 13.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a hír köz lé si szol gál ta tó adat -
ke ze lé sé nek kü lö nös fel té te le i rõl, a hír köz lé si szol gál ta tá -
sok adat biz ton sá gá ról, va la mint az azo no sí tó ki jel zés és hí -
vás át irá nyí tás sza bá lya i ról  szóló 253/2001. (XII. 18.)
Korm. ren de let” szö veg rész,

801. a ma gyar vízi uta kon kül föl di ál la mok lo bo gó ja
alatt köz le ke dõ ten ge ri ha jók biz ton sá gi el len õr zé sé rõl
 szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. ren de let 21.  §-ában az
„ , egy ide jû leg a ha zai te rü le ti vi ze ken kül föl di ál la mok lo -
bo gó ja alatt köz le ke dõ ten ge ri ha jók ha jó zás biz ton sá gi el -
len õr zé se rend jé rõl  szóló 57/2002. (III. 29.) Korm. ren de -
let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

802. az Eu ró pai Együtt mû kö dõ Ál la mok Ter ve (PECS)
prog ram ban  való rész vé tel rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de -
té sé rõl  szóló 224/2003. (XII. 13.) Korm. ren de let 4.  §-a,

803. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 221/2003.
(XII. 12.) Korm. ren de let 1–3.  §-a,

804. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 220/2003. (XII. 11.) Korm. ren de let,

805. a moz gá sá ban kor lá to zott sze mély par ko lá si iga -
zol vá nyá ról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. ren de let
13.  § (2)–(4) be kez dé se,

806. az ok mány iro dák ki je lö lé sé rõl és ille té kességi te -
rü le té rõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 214/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let,

807. az egyes te rü let fej lesz tés sel össze füg gõ kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 213/2003. (XII. 10.)
Korm. ren de let,

808. a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si
Prog ram mû köd te té sé rõl  szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 212/2003. (XII. 10.) Korm.
ren de let,

809. az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Szak ér tõi Név jegy -
zék rõl  szóló 211/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let 17.  §
(2)–(3) be kez dé se,

810. a szenny vi zek és szenny víz isza pok me zõ gaz da sá gi 
fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek sza bá lya i ról  szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
208/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let,

811. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek
 diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 205/2003. (XII. 10.) Korm.
ren de let,

812. a ma gyar iga zol vány és a ma gyar hoz zá tar to zói
iga zol vány ki adá sá val kap cso la tos el já rás ról  szóló
318/2001. (XII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
204/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let,

813. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 203/2003. (XII. 10.) Korm.
ren de let 1–15.  §-a, 16.  § (2)–(4) be kez dé se, 1–2. szá mú
mel lék le te,

814. a ma gyar szám vi te li stan dar dok ról, azok ér tel me -
zé se i rõl és a kap cso ló dó el já rá si rend rõl  szóló 202/2003.
(XII. 10.) Korm. ren de let 8.  § (3) be kez dé se, 9–11.  §-a,

815. a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és moz gó -
sí tá sa fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
201/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let,

816. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
200/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let,

817. a ve szé lyes hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé -
gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.)
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Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 192/2003. (XI. 26.)
Korm. ren de let 1–10.  §-a, 11.  § (2)–(4) be kez dé se és mel -
lék le te,

818. az uta zá si és az uta zást köz ve tí tõ szer zõ dés rõl
 szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 191/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 1–12.  §-a,

819. a köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ adat ke -
ze lés re és a köz szol gá la ti nyil ván tar tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ról  szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 189/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let,

820. az ál lat kí sér le tek vég zé sé rõl  szóló 243/1998.
(XII. 31.) Korm. ren de let, va la mint az azt mó do sí tó
103/2002. (V. 10.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
186/2003. (XI. 5.) Korm. ren de let,

821. a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl
 szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 182/2003. (XI. 5.) Korm. ren de let,

822. a la kás épí tés sel kap cso la tos kö te le zõ jót ál lás ról
 szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

823. a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let rész le tes fel ada -
ta i ról és mû kö dé si rend jé rõl, va la mint az ipar biz ton sá gi el -
len õr zé sek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 180/2003. (XI. 5.)
Korm. ren de let 30.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide -
jû leg ha tá lyát vesz ti a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let rész -
le tes fel ada ta i ról és mû kö dé si rend jé rõl, va la mint az ipar -
biz ton sá gi el len õr zé sek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
52/2002. (III. 26.) Korm. ren de let” szö veg rész,

824. a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján át vett, vagy
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján ké szült mi nõ -
sí tett adat vé del mé nek el já rá si sza bá lya i ról  szóló
179/2003. (XI. 5.) Korm. ren de let 66.  §-a, 66.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 67.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 67.  § 
(2)–(3) be kez dé se,

825. az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók öreg -
sé gi nyug díj ra jo go sult sá gá ról  szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 177/2003. (X. 28.) Korm.
ren de let 1–3.  §-a,

826. a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás egyes kér dé se i rõl
 szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. ren de let 24.  §-a,

827. a köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz kö zök rõl 
 szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. ren de let 6.  § (2)–(4) be -
kez dé se,

828. a nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál lás -
hely-szol gál ta tás ról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. ren de -
let 26.  §-a, 26.  §-t meg elõ zõ al cí me,

829. a nuk le á ris és ra di o ló gi ai ve szély hely zet ese tén
vég zett la kos sá gi tá jé koz ta tás rend jé rõl  szóló 165/2003.
(X. 18.) Korm. ren de let 9.  §-a,

830. a hul la dék kal kap cso la tos nyil ván tar tá si és adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gek rõl  szóló 164/2003. (X. 18.)
Korm. ren de let 14.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 14.  §
(2), (3) be kez dé se,

831. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott 30/1988. (IV. 21.) MT ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 163/2003. (X. 16.) Korm. ren de let,

832. a ká bí tó szer elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter -
mesz té sé nek, for gal ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak rend -
jé rõl  szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let 16.  §
(3)–(6) be kez dé se,

833. a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok
2003. no vem ber havi ki egé szí tõ eme lé sé rõl  szóló
158/2003. (X. 1.) Korm. ren de let 5.  § (4), (6) be kez dé se,

834. a pol gá ri célú pi ro tech ni kai te vé keny sé gek fel -
ügye le té rõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. ren de let 33.  §
(2) be kez dé se, 34.  § (2) be kez dé se, 35.  §-a,

835. a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 113/1994. (VIII. 31.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 154/2003. (X. 1.) Korm. ren -
de let 1.  §-a,

836. a gyer mek gon do zá si se gély mel let ti jö ve de lem pót -
lék ki fi ze té sé nek rend jé rõl  szóló 152/2003. (IX. 23.)
Korm. ren de let,

837. az egyes tar tós fo gyasz tá si cik kek re vo nat ko zó kö -
te le zõ jót ál lás ról  szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. ren de let
8.  § (2) be kez dé se,

838. a ma gán szál lás he lyek ide gen for gal mi célú hasz no -
sí tá sá ról  szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 150/2003. (IX. 22.) Korm. ren de let,

839. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk éven be lü li le já ra tú hi -
te le i nek adós ság ren de zé si prog ram já ról  szóló 215/2002.
(X. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 149/2003.
(IX. 22.) Korm. ren de let,

840. az egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
145/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let,

841. a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek öko ló -
gi ai kö ve tel mé nyek sze rin ti elõ ál lí tá sá ról, for gal ma zá sá -
ról és je lö lé sé rõl  szóló 140/1999. (IX. 3.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 144/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let,

842. a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
143/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let 1–11.  §-a, 12.  §
(4)–(5) be kez dé se, 1., 2. szá mú mel lék le te,

843. az Eu ró pai Köz igaz ga tá si Kép zé si Ösz tön díj meg -
ala pí tá sá ról  szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 139/2003. (IX. 4.) Korm. ren de let,

844. a Gaz da ság biz ton sá gi Tar ta lék ról  szóló 84/1994.
(V. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 133/2003.
(VIII. 22.) Korm. ren de let,

845. a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és moz gó -
sí tá sa fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let 16.  § (2) be kez dé se,

846. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
130/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let 2.  §-a, 3.  §-a,

847. az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be -
ru há zá si Prog ram ja ke re té ben ki írás ra ke rü lõ pá lyá za to kon
 való rész vé te li jo go sult ság fel té te le i rõl, a jo go sult ság meg -
szer zé sé vel kap cso la tos el já rás sza bá lya i ról és az el já ró szer -
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ve zet rõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 129/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let,

848. a hul la dék gaz dál ko dá si ter vek rész le tes tar tal mi
kö ve tel mé nye i rõl  szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. ren -
de let 13.  § (2) be kez dé se,

849. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
117/2003. (VII. 30.) Korm. ren de let,

850. az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal fel ada tá ról, ha -
tás kö ré rõl és bír sá go lá si jog kö ré rõl, va la mint az Atom -
ener gia Ko or di ná ci ós Ta nács te vé keny sé gé rõl  szóló
114/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let 22.  §-a, 23.  § (2) be -
kez dé se,

851. a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 111/2003.
(VII. 29.) Korm. ren de let 37.  § (3) be kez dé se,

852. a köz tiszt vi se lõk tar tós kül szol gá la tá ról  szóló
104/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let 44.  §-a,

853. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
102/2003. (VII. 17.) Korm. ren de let,

854. a nuk le á ris ex port és im port en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 121/1997. (VII. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 100/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let,

855. az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta lá -
nos fel té te le i rõl, va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já -
rás ról  szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let 23.  §
(4)–(5) be kez dé se, 24.  §-a, 25.  §-a,

856. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
95/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let,

857. az ózon ré te get ká ro sí tó anya gok ról  szóló 94/2003.
(VII. 2.) Korm. ren de let 21.  § (1) be kez dé sé ben az „ , és
egy ide jû leg a sztra tosz fé ri kus ózon ré teg vé del mé rõl  szóló
nem zet kö zi egyez mény vég re haj tá sá ról  szóló 22/1993.
(VII. 20.) KTM ren de let, a sztra tosz fé ri kus ózon ré teg vé -
del mé rõl  szóló nem zet kö zi egyez mény vég re haj tá sá ról
 szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 19/1994. (VI. 8.) KTM ren de let, a sztra tosz fé ri kus
ózon ré teg vé del mé rõl  szóló nem zet kö zi egyez mény vég -
re haj tá sá ról  szóló, a 19/1994. (VI. 8.) KTM ren de let tel
mó do sí tott 22/1993. (VII. 20.) KTM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 28/1994. (VIII. 12.) KTM ren de let, a sztra tosz fé -
ri kus ózon ré teg vé del mé rõl  szóló nem zet kö zi egyez mény
vég re haj tá sá ról  szóló, a 19/1994. (VI. 8.) KTM ren de let tel
és a 28/1994. (VIII. 12.) KTM ren de let tel mó do sí tott
22/1993. (VII. 20.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
9/1996. (VI. 28.) KTM ren de let, a sztra tosz fé ri kus ózon ré -
teg vé del mé rõl  szóló nem zet kö zi egyez mény vég re haj tá -
sá ról  szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 2/1998. (XI. 27.) KöM ren de let és a sztra tosz fé ri -
kus ózon ré teg vé del mé rõl  szóló nem zet kö zi egyez mény
vég re haj tá sá ról  szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 27/2001. (XII. 19.) KöM ren de let ha -
tá lyát vesz ti” szö veg rész, 21.  § (3) be kez dé se,

858. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Ma gyar
Ál lam kincs tár Rész vény tár sa ság és az Ál lam ház tar tá si Hi -
va tal át szer ve zé se  miatt szük sé ges sé váló kor mány ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm. ren de -
let 1.  §-t meg elõ zõ al cí me, 48.  §-t meg elõ zõ al cí me, 48.  §-t 
kö ve tõ al cí me, 51.  §-t meg elõ zõ al cí me, 52.  §-t kö ve tõ al -
cí me, 55.  §-t meg elõ zõ al cí me, 55.  §-t kö ve tõ al cí me, „A
te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si célú tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 32/1998.
(II. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sa” al cí me, 65.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 69.  §-t meg elõ zõ al cí me, 71.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 73.  §-t meg elõ zõ al cí me, 73.  §-t kö ve tõ al cí me,
80.  §-t meg elõ zõ al cí me, 81.  §-t meg elõ zõ al cí me,
1–12.  §-a, 14–40.  §-a, 42–48.  §-a, 51.  §-a, 52.  §-a, 55.  §-a,
65–73.  §-a, 80.  §-a, 81.  §-a, 84–90.  §-a, 92–98.  §-a,
100–107.  §-a,

859. a NATO (PfP) SOFA ha tá lya alá tar to zó kár té rí té si
ügyek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló 79/2002. (IV. 13.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 87/2003. (VI. 20.)
Korm. ren de let,

860. a lé te sít mé nyi tûz ol tó sá gok ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok ról  szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 86/2003. (VI. 20.) Korm. ren de let,

861. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
79/2003. (VI. 6.) Korm. ren de let 1–13.  §-a, 14.  § (5) be -
kez dé se,

862. a vízi köz le ke dés egyes bel ví zi uta kon kör nye zet -
vé del mi okok ból  való kor lá to zá sá ról és a kor lá to zás alá
esõ te rü le te ken ki ad ha tó üze mel te té si en ge dély rõl  szóló
30/2003. (III. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
76/2003. (V. 28.) Korm. ren de let,

863. a Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá -
sá ról  szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let 7.  § (3) be -
kez dé se,

864. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Kor -
má nya kö zött a ma gyar-uk rán ál lam ha tár szol gá la ti célú
át lé pé sé hez szük sé ges ok má nyok egy sé ge sí té sé rõl  szóló,
Ki jev ben, 2002. feb ru ár 6-án alá írt Egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 64/2003. (V. 13.) Korm. ren de let 3.  § (2) be -
kez dé se,

865. a bá nyász nyug díj ról  szóló 150/1991. (XII. 4.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 63/2003. (V. 7.)
Korm. ren de let,

866. a te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és szol -
gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye zés
rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 58/2003. (IV. 24.) Korm. ren de let,

867. a mun ka erõ-köl csön zé si és a ma gán-mun ka köz ve -
tí tõi te vé keny ség nyil ván tar tás ba vé te lé rõl és foly ta tá sá -
nak fel té te le i rõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 57/2003. (IV. 24.) Korm. ren de let
1–3.  §-a,

868. a kör nye zet vé del mi ter mék díj men tes ség, a ter mék -
díj vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz -
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nált gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. ren de let 11.  §-t kö ve tõ al cí me,
„A hí gí tók és ol dó sze rek alap anyag ként tör té nõ fel hasz ná -
lá sá nak spe ci á lis sza bá lyai” al cí me, 26.  § (1) be kez dé sé -
ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,
26.  § (1) be kez dés a)–f) pont ja, 26.  § (3) be kez dé se,

869. az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés -
ben részt ve võk szá má ra szer ve zett köz pon ti gya kor no ki
rend szer rõl  szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 52/2003. (IV. 9.) Korm. ren de let,

870. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
51/2003. (IV. 9.) Korm. ren de let,

871. a Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Cent rum, Ok ta tá si és
Üdül te té si Köz hasz nú Tár sa ság ala pí tá sá ról  szóló
21/1996. (II. 7.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
49/2003. (IV. 3.) Korm. ren de let,

872. a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság,
va la mint a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság
te vé keny sé gét sza bá lyo zó egyes jog sza bá lyok mó do sí tá -
sá ról  szóló 48/2003. (IV. 3.) Korm. ren de let,

873. az el múlt rend szer tit kos szol gá la ti te vé keny sé gé -
nek fel tá rá sá ról és az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té -
ne ti Le vél tá ra lét re ho zá sá ról  szóló 2003. évi III. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 43/2003. (III. 31.) Korm. ren de let
17.  § (1) be kez dé sé ben az „Ez zel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész, 17.  § (1) be kez dés a) pont ja, 17.  §
(2) be kez dé se,

874. a pe da gó gus-to vább kép zés rõl, a pe da gó gus-szak -
vizs gá ról, va la mint a to vább kép zés ben részt ve võk jut ta tá -
sa i ról és ked vez mé nye i rõl  szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 36/2003. (III. 27.)
Korm. ren de let,

875. a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze rek,
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ el lá tá sok árá -
hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és fo lyó sí tá sá ról
 szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 33/2003. (III. 27.) Korm. ren de let,

876. a vízi köz le ke dés egyes bel ví zi uta kon kör nye zet -
vé del mi okok ból  való kor lá to zá sá ról és a kor lá to zás alá
esõ te rü le te ken ki ad ha tó üze mel te té si en ge dély rõl  szóló
30/2003. (III. 18.) Korm. ren de let 8.  §-ában az „ , egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti a vízi köz le ke dés rend jé rõl  szóló
27/1993. (IX. 23.) KHVM ren de let mel lék le te ként köz zé -
tett „Ha jó zá si Sza bály zat” 15.08 cik ké nek 1., 2. és 4. pont -
ja, va la mint 16.03 cik ké nek 1–3. pont ja” szö veg rész,
9.  §-a, 10.  § (3) be kez dé se,

877. a ma gyar lég tér igény be vé te lé rõl  szóló 4/1998.
(I. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2003.
(III. 4.) Korm. ren de let,

878. a sú lyos fo gya té kos ság mi nõ sí té sé nek és fe lül -
vizs gá la tá nak, va la mint a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 141/2000. (VIII. 9.)
Korm. ren de let, va la mint a csa lá dok tá mo ga tá sá ról
 szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ra ki -
adott 223/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról 

 szóló 21/2003. (II. 25.) Korm. ren de let 1–10.  §-a, 11.  §
(5)–(9) be kez dé se, 1–5. szá mú mel lék le te,

879. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2003. (II. 12.) Korm. ren -
de let 1–96.  §-a, 98.  § (3)–(4) be kez dé se, 99.  §-a, 100.  §-a,
99.  §-t meg elõ zõ al cí me, 100.  §-t meg elõ zõ al cí me,
1–4. szá mú mel lék le te,

880. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
13/2003. (II. 12.) Korm. ren de let 1–10.  §-a, 13–15.  §-a,
17–21.  §-a, 23–24.  §-a, 26–29.  §-a, 30.  § (8)–(11) be -
kez dé se, mel lék le te,

881. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek
és azok tag ál la mai kö zöt ti Tár su lá si Ta nács 6/2002. szá -
mú, az Eu ró pai Meg ál la po dás 4. szá mú Jegy zõ köny vé nek
mó do sí tá sá ról  szóló ha tá ro za ta ki hir de té sé rõl  szóló
315/2002. (XII. 29.) Korm. ren de let,

882. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 314/2002. (XII. 29.) Korm.
ren de let,

883. az egyes pénz be li szo ci á lis el lá tá sok fo lyó sí tá sá -
nak és el szá mo lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 30/1993.
(II. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 313/2002.
(XII. 29.) Korm. ren de let,

884. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok té rí té si díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 312/2002. (XII. 29.) Korm. ren de let,

885. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 311/2002. (XII. 29.) Korm. ren de let,

886. az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
307/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let,

887. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
306/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let,

888. az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak be fek te té -
si és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 302/2002. (XII. 27.)
Korm. ren de let,

889. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak egyes gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
301/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let 1–6.  §-a, 7.  § (4) be -
kez dé se,

890. a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko -
dá si te vé keny sé gé rõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 300/2002. (XII. 27.) Korm.
ren de let,
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891. a ma gánnyug díj pénz tá rak te vé keny sé gé hez kap -
cso ló dó biz to sí tás ma te ma ti kai és pénz ügyi ter ve zé si sza -
bá lyok ról, va la mint a szol gál ta tá si sza bály zat ra és a tar ta -
lé kok ke ze lé sé re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló 170/1997.
(X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 299/2002.
(XII. 27.) Korm. ren de let,

892. a pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val össze füg gõ
egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a fog lal koz -
ta tók nak a pénz tár tag ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö te -
le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 298/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let,

893. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
295/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let,

894. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
294/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let 1–5.  §-a, 7.  §-a,
9–16.  §-a, 17.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö veg ré szé ben az
„ , egy ide jû leg” szö veg rész, 17.  § (1) be kez dés a)–b) pont -
ja, 17.  § (2) be kez dé se,

895. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
293/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let 1–25.  §-a, 26.  §
(2)–(4) be kez dé se, 28.  §-a, 1., 2. szá mú mel lék le te,

896. a de ma te ri a li zált ér ték pa pír elõ ál lí tá sá nak és to -
váb bí tá sá nak mód já ról és biz ton sá gi sza bá lya i ról, va la -
mint az ér ték pa pír szám la, köz pon ti ér ték pa pír szám la és az
ügy fél szám la meg nyi tá sá nak és ve ze té sé nek sza bá lya i ról
 szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 292/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let,

897. a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ók,
koc ká zat vál la lá sok, a de vi za ár fo lyam koc ká zat és nagy -
koc ká za tok fe de ze té hez szük sé ges tõ ke kö ve tel mény meg -
ál la pí tá sá nak sza bá lya i ról és a ke res ke dé si könyv ve ze té -
sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 244/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 291/2002. (XII. 27.)
Korm. ren de let,

898. a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze -
tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 289/2002. (XII. 23.) Korm. ren -
de let,

899. az ön kén tes nyug díj pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
288/2002. (XII. 23.) Korm. ren de let 1–27.  §-a, 28.  §
(2) be kez dé se, 1–8. szá mú mel lék le te,

900. a ma gánnyug díj pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
222/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
287/2002. (XII. 23.) Korm. ren de let 1–27.  §-a, 28.  §
(2) be kez dé se, 1–6. szá mú mel lék le te,

901. az egy há zi jogi sze mé lyek be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
218/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
286/2002. (XII. 23.) Korm. ren de let,

902. a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 179/1999. (XII. 10.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 282/2002. (XII. 21.)
Korm. ren de let,

903. az egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 280/2002. (XII. 21.) Korm. ren de let,

904. a te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és szol -
gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye zés
rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 277/2002. (XII. 21.) Korm. ren de let,

905. a csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá sá ról, nyil ván tar tás -
ba vé te lé rõl, mû köd te té sé rõl, va la mint ki emelt tá mo ga tá -
suk ról  szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról, va la mint a csa lá di gaz dál ko dók és más me zõ gaz -
da sá gi kis- és kö zép üze mek ked vez mé nyes hi te le zé sé hez
kap cso ló dó ka mat tá mo ga tá sá ról és ál la mi ke zes ség vál la -
lá sá ról  szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl  szóló 276/2002. (XII. 21.) Korm. ren -
de let 1.  §-a, 2.  §-a,

906. a le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok -
ról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let és a fel szí ni vi -
zek mi nõ sé ge vé del mé nek egyes sza bá lya i ról  szóló
203/2001. (X. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
274/2002. (XII. 21.) Korm. ren de let,

907. a köz für dõk lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé rõl  szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
273/2002. (XII. 21.) Korm. ren de let,

908. a Was hing ton ban, 1973. már ci us 3. nap ján el fo ga -
dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok
nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló Egyez mény vég re haj -
tá sá ról  szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. ren de let „Im port
be je len tés”, „Nyil ván tar tás ve ze té se”, „Szár ma zá si iga zo -
lás” al cí me,

909. az Ipar jog vé del mi Szak ér tõi Tes tü let szer ve ze té rõl 
és mû kö dé sé rõl  szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. ren de let
10.  § (3)–(4) be kez dé se,

910. az egyes, tar tós idõ tar ta mú sza bad ság el vo nást
el szen ve det tek ré szé re járó jut ta tás ról  szóló 267/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
267/2002. (XII. 20.) Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-a,

911. a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 264/2002. (XII. 19.) Korm. ren de let,

912. az ok mány iro dák ki je lö lé sé rõl és ille té kességi te -
rü le té rõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 263/2002. (XII. 18.) Korm. ren de let,

913. a köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá si rend jé rõl  szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
262/2002. (XII. 18.) Korm. ren de let 1–4.  §-a,
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914. a gyám ha tó sá gok, a te rü le ti gyer mek vé del mi szak -
szol gá la tok, a gyer mek jó lé ti szol gá la tok és a sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó szer vek és sze mé lyek ál tal ke zelt
sze mé lyes ada tok ról  szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 260/2002. (XII. 18.) Korm. ren -
de let,

915. a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te -
vé keny ség en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. ren de let 18.  § (2) be kez dé se,

916. a pá lya kez dõ mun ka nél kü li ek el he lyez ke dé sé nek
elõ se gí té sé rõl  szóló 68/1996. (V. 15.) Korm. ren de let, to -
váb bá a mun ká ba já rás sal össze füg gõ ter hek csök ken té sét
cél zó tá mo ga tá sok ról, va la mint a mun ka erõ-to bor zás tá -
mo ga tá sá ról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 256/2002. (XII. 13.) Korm. ren de let 1.  §-a,
3.  §-ában az „ , ez zel egy ide jû leg az 68/1996. (V. 15.)
Korm. ren de let 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „– a (6) be -
kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével –” szö veg rész
he lyé be a „– (8) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével –” szö veg rész lép” szö veg rész,

917. a ne héz te her gép ko csik köz le ke dé sé nek kor lá to zá -
sá ról  szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 253/2002. (XII. 5.) Korm. ren de let,

918. az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
250/2002. (XII. 5.) Korm. ren de let,

919. a köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá si rend jé rõl  szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
249/2002. (XI. 28.) Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  §
(2)–(3) be kez dé se,

920. a nem ze ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék be ve ze té -
sé rõl  szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 248/2002. (XI. 28.) Korm. ren de let 1.  §-a,
2.  §-a,

921. az egyes ál lat be teg sé gek gya nú ja ese tén, a te le pü -
lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek ha tás kö ré be tar to zó ide ig -
le nes ha tó sá gi in téz ke dé sek rõl  szóló 247/2002. (XI. 28.)
Korm. ren de let 6.  §-ában az „ , egy ide jû leg az Ál lat egész -
ség ügyi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló 41/1997. (V. 28.) FM
ren de let 106.  §-a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

922. a fel vo nók és a moz gó lép csõk épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zé sé rõl, üze mel te té sé rõl, el len õr zé sé rõl és az el -
len õrök rõl  szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 246/2002. (XI. 28.) Korm. ren de let,

923. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk éven be lü li le já ra tú hi -
te le i nek adós ság ren de zé si prog ram já ról  szóló 215/2002.
(X. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 243/2002.
(XI. 16.) Korm. ren de let,

924. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 238/2002.
(XI. 8.) Korm. ren de let,

925. a ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la -
mint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren -

de let 8.  §-ában a „ , ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egy -
sé ges köz le ke dé si ha tó sá gi szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le te, to váb bá a ha jó zás ról  szóló 1973. évi 6. tör -
vényerejû ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 5/1974. (V. 21.)
KPM ren de let és az azt mó do sí tó 8/1994. (II. 11.) KHVM
ren de let 1.  §-ának (2), (15), (16) és (22) be kez dé se, a
46/1999. (XII. 28.) KHVM ren de let 15.  §-a, a 18/2000.
(XI. 24.) Kö ViM ren de let 4.  §-a és a 29/2000. (XII. 18.)
Kö ViM ren de let, to váb bá a ha jó zá si ké pe sí té sek rõl  szóló
2/1995. (II. 24.) KHVM ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg -
rész, 9.  §-ában az „ , egy ide jû leg az egy sé ges köz le ke dé si
ha tó sá gi szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
231/1997. (XII. 12.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te
ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 11.  §-a,

926. a szö vet ke ze ti üz let ré szek ál la mi meg vá sár lá sá val
kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 5/2002. (I. 25.) Korm. 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 235/2002. (XI. 7.) Korm.
ren de let,

927. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek
és an nak tag ál la mai kö zöt ti Tár su lá si Ta nács 3/2002. szá -
mú, Ma gyar or szág nak a „Fis ca lis” prog ram ban tör té nõ
rész vé te le mó do za ta i ról és fel té te le i rõl  szóló ha tá ro za ta
ki hir de té sé rõl  szóló 234/2002. (XI. 7.) Korm. ren de let,

928. a te rü let fej lesz tés pénz esz kö ze i nek fel hasz ná lá sát
sza bá lyo zó egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
233/2002. (XI. 7.) Korm. ren de let 10–12.  §-a, „I. A te rü let -
fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 89/2001. (VI. 15.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról”, „II. A te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok 
mû kö dé sé hez kap cso ló dó költ ség ve té si hoz zá já ru lás ról
 szóló 61/2000. (V. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sa”, „III. A
te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si célú tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 32/1998.
(II. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sa” al cí me, 14.  §-a,
1–3. szá mú mel lék le te,

929. a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i nak
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 232/2002. (XI. 7.) Korm.
ren de let,

930. a ma gyar iga zol vány és a ma gyar hoz zá tar to zói
iga zol vány ki adá sá val kap cso la tos el já rás ról  szóló
318/2001. (XII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
230/2002. (XI. 7.) Korm. ren de let 1.  §-a,

931. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 229/2002.
(XI. 7.) Korm. ren de let 1–4.  §-a,

932. a Nem zet kö zi Ösz tön díj Fó rum ról, va la mint a Ma -
gyar Ösz tön díj Bi zott ság ról  szóló 147/2002. (VI. 29.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 228/2002. (XI. 7.)
Korm. ren de let,

933. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 213/2002.
(X. 17.) Korm. ren de let,

934. a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. ren de -
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let és az ENSZ EGB ke re té ben lét re jött, az Ipa ri Bal ese tek
Or szág ha tá ron Túli Ha tá sa i ról, Hel sin ki ben, 1992. már -
cius 17-én kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 128/2001.
(VII. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 211/2002.
(X. 1.) Korm. ren de let,

935. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti
alap el lá tá sok és gyer mek vé del mi szak el lá tá sok té rí té si
díj ár ól és az igény lé sük höz fel hasz nál ha tó bi zo nyí té kok -
ról  szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 210/2002. (X. 1.) Korm. ren de let 1–11.  §-a, 12.  §
(3), (4) be kez dé se, 1–5. szá mú mel lék le te,

936. a tûz vé del mi bír ság ról  szóló 116/1996. (VII. 24.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 208/2002. (IX. 26.)
Korm. ren de let,

937. a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 205/2002.
(IX. 26.) Korm. ren de let,

938. az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé -
keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 203/2002. (IX. 14.)
Korm. ren de let,

939. a vá sá rok ról és pi a cok ról  szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 202/2002. (IX. 14.)
Korm. ren de let,

940. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
200/2002. (IX. 14.) Korm. ren de let,

941. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
199/2002. (IX. 14.) Korm. ren de let,

942. a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ke ze lé -
sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 195/2002. (IX. 6.) Korm.
ren de let,

943. a csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá sá ról, nyil ván tar tás -
ba vé te lé rõl, mû köd te té sé rõl, va la mint ki emelt tá mo ga tá -
suk ról  szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 193/2002. (IX. 6.) Korm. ren de let,

944. a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok for gal ma -
zá sá ról és fel ügye le té rõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm.
ren de let 26.  §-a,

945. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ben tár gyú 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 184/2002. (VIII. 29.) Korm. ren de let,

946. a köz al kal ma zot ti szak mai szor zó val kap cso la tos
jog sza bá lyok ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 173/2002.
(VIII. 9.) Korm. ren de let,

947. a nö vény vé dõ sze rek kis- és nagy ke res ke del mi for -
gal ma zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 156/2002.
(VII. 11.) Korm. ren de let 19.  § (1) be kez dé sé ben az
„ ; egy ide jû leg a nö vény vé de lem rõl  szóló 1988. évi 2. tör -
vényerejû ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 5/1988. (IV. 26.)
MÉM ren de let 45.  §-ának (4) be kez dé se, 49–50.  §-a, va la -
mint az azt mó do sí tó 28/1997. (IV. 25.) FM ren de let, il let -

ve az egyes ke res ke del mi te vé keny sé gek gya kor lá sá ról
 szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM ren de let 2.  §-ának (3) be kez -
dé sé bõl az „és nö vény vé del mi” szö veg rész, va la mint
1. szá mú mel lék le té nek 7. pont ja ha tá lyát vesz ti” szö veg -
rész,

948. a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé -
del mé rõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 149/2002. (VII. 2.) Korm. ren de let,

949. a Nem zet kö zi Ösz tön díj Fó rum ról, va la mint a Ma -
gyar Ösz tön díj Bi zott ság ról  szóló 147/2002. (VI. 29.)
Korm. ren de let 9.  § (3)–(4) be kez dé se,

950. az ENSZ Transz-Eu ró pai Vas úti Együtt mû kö dé si
Ala pít vá nyi Egyez mény rõl (TER)  szóló, Genf ben, 1992.
de cem ber 17-én kelt Meg ál la po dás 2001–2005 kö zöt ti
idõ szak ra tör té nõ meg hosszab bí tá sá ról, va la mint a Meg ál -
la po dás, mel lék le te és füg ge lé kei egy sé ges szer ke zet ben
tör té nõ ki hir de té sé rõl  szóló 146/2002. (VI. 29.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

951. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997. 
(X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 145/2002.
(VI. 29.) Korm. ren de let,

952. az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ról  szóló
129/2000. (VII. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
144/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let,

953. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek
és azok tag ál la mai kö zöt ti Tár su lá si Ta nács 2/2002. szá -
mú, az Eu ró pai Meg ál la po dás 3. szá mú Jegy zõ köny vé ben
fog lalt fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mé kek ke res ke del -
mi fel té te le i nek ja ví tá sá ról  szóló ha tá ro za tá nak ki hir de té -
sé rõl  szóló 138/2002. (VI. 25.) Korm. ren de let,

954. a la kás-elõ ta ka ré kos ság ál la mi tá mo ga tá sá ról
 szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let és a la kás-ta ka -
rék pénz tá rak ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le i rõl  szóló
47/1997. (III. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
135/2002. (VI. 21.) Korm. ren de let 1–4.  §-a, 6.  §-a, 7.  §-a,

955. a lé te sít mé nyi tûz ol tó sá gok ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok ról  szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 126/2002. (V. 21.) Korm. ren de let,

956. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló 
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek
di ák ked vez mé nye i rõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 117/2002. (V. 15.) Korm.
ren de let,

957. a nem ze ti gyász ki hir de té sé rõl  szóló 112/2002.
(V. 15.) Korm. ren de let,

958. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
111/2002. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §-a,

959. a víz gaz dál ko dá si tár su la tok ról  szóló 160/1995.
(XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 109/2002.
(V. 14.) Korm. ren de let 1.  §-a,

960. az ál lat kí sér le tek vég zé sé rõl  szóló 243/1998.
(XII. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 103/2002.
(V. 10.) Korm. ren de let,
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961. az ál lat vé del mi bír ság ról  szóló 244/1998.
(XII. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 98/2002.
(V. 5.) Korm. ren de let,

962. a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé -
del mé rõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 97/2002. (V. 5.) Korm. ren de let,

963. a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá ról
 szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
95/2002. (V. 5.) Korm. ren de let,

964. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ki bon ta ko zá si hi tel -
konst ruk ci ó já ról és a gaz da hi tel prog ram ról  szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
82/2002. (IV. 15.) Korm. ren de let,

965. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 81/2002.
(IV. 13.) Korm. ren de let,

966. a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
80/2002. (IV. 13.) Korm. ren de let,

967. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös ség és
azok tag ál la mai kö zöt ti Eu ró pai Meg ál la po dás vég re haj tá -
sát szol gá ló hal ke res ke del mi ki egé szí tõ jegy zõ könyv ki -
hir de té sé rõl  szóló 75/2002. (IV. 13.) Korm. ren de let,

968. a há zi or vo si mû köd te té si jog meg szer zé sé rõl és
vissza vo ná sá ról, va la mint a há zi or vo si te vé keny ség hez
szük sé ges ingó, in gat lan va gyon és mû köd te té si jog meg -
szer zé sé nek hi tel fel té te le i rõl  szóló 18/2000. (II. 25.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 71/2002. (IV. 12.)
Korm. ren de let,

969. a ver ti ká lis meg ál la po dá sok egyes cso port ja i nak a
ver seny kor lá to zás ti lal ma alól tör té nõ men te sí té sé rõl
 szóló 55/2002. (III. 26.) Korm. ren de let 7.  § (3) be kez dé se,

970. a ku ta tá si és fej lesz té si meg ál la po dá sok egyes cso -
port ja i nak a ver seny kor lá to zás ti lal ma alól tör té nõ men te -
sí té sé rõl  szóló 54/2002. (III. 26.) Korm. ren de let 7.  §
(3) be kez dé se,

971. a sza ko sí tá si meg ál la po dá sok egyes cso port ja i nak
a ver seny kor lá to zás ti lal ma alól tör té nõ men te sí té sé rõl
 szóló 53/2002. (III. 26.) Korm. ren de let 6.  § (3) be kez dé se,

972. a köz igaz ga tá si szak vizs gá ról  szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/2002.
(III. 26.) Korm. ren de let,

973. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 48/2002. (III. 26.) Korm. ren de let
1–3.  §-a,

974. a kor mány za ti elekt ro ni kus alá írá si rend szer ki épí -
té sé vel össze füg gõ egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 47/2002. (III. 26.) Korm. ren de let,

975. a ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok en ge dé lye -
zé sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló 190/2000.
(XI. 14.) Korm. ren de let, va la mint a ha zai gya kor ló- és lõt -
erek kül föl di ek ál tal, té rí tés el le né ben tör té nõ igény be vé -
te lé rõl  szóló 83/2001. (V. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 41/2002. (III. 21.) Korm. ren de let,

976. az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. ren de let,

977. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2002.
(II. 28.) Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-a,

978. a Vé del mi Prog ram ban részt ve võk, va la mint re á -
juk te kin tet tel más sze mé lyek tá mo ga tá sá ról és az egyes
tá mo ga tá si for mák ról, to váb bá a bün te tõ el já rás ban részt -
ve võk, va la mint az el já rást foly ta tó ha tó ság tag jai sze mé -
lyi vé del me el ren de lé sé nek fel té te le i rõl és vég re haj tá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. ren de let
IV. Fe je zet cí mé ben a „VEGYES ÉS” szö veg rész,
27–41.  §-a, 27.  §-t és 42.  §-t meg elõ zõ al cí me,

979. a Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz-el ve ze té si és
-tisz tí tá si Meg valósítási Prog ram vég re haj tá sá val össze -
füg gõ nyil ván tar tás ról és je len té si kö te le zett ség rõl  szóló
27/2002. (II. 27.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , egy ide jû leg az Or szá gos Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság, va la -
mint a víz ügyi igaz ga tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 234/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let 3.  §-ának (3) be -
kez dé se a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki: (Az OVF a víz -
gaz dál ko dás or szá gos je len tõ sé gû szak fel ada ta i val össze -
füg gõ és egyéb víz ügyi igaz ga tá si fel ada tok kö ré ben) „k)
gon dos ko dik a te le pü lé si szenny vi zek szenny víz el ve ze té -
se és -tisz tí tá sa Nem ze ti Meg valósítási Prog ram ja elõ ké -
szí té sé rõl,” szö veg rész,

980. a Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz -
tí tá si Meg valósítási Prog ram mal össze füg gõ szenny víz el -
ve ze té si agg lo me rá ci ók le ha tá ro lá sá ról  szóló 26/2002.
(II. 27.) Korm. ren de let 6.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy -
ide jû leg az Or szá gos Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság, va la mint a
víz ügyi igaz ga tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
234/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let 5.  §-ának i) pont ja a
kö vet ke zõ id) al pont tal egé szül ki: (5.  § A VIZIG a kap -
cso lat tar tás kö ré ben) „id) szak mai ja vas la tot ad a szenny -
víz el ve ze té si agg lo me rá ció ki je lö lé sé hez be nyúj tott ön -
kor mány za ti ké re lem el bí rá lá sá hoz, a szenny víz el ve ze té si
agg lo me rá ció köz pont já nak, va la mint tér sé gi rend szer
ese tén a csat la ko zó te rü le tek ki je lö lé sé nek meg ala po zá sá -
hoz.” ” szö veg rész,

981. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2002.
(II. 27.) Korm. ren de let,

982. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
280/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2002. (II. 27.) Korm. ren de let,

983. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Cseh -
szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Bu da -
pes ten, az 1981. évi de cem ber hó 22. nap ján alá írt egész -
ség ügyi és or vos tu do má nyi együtt mû kö dé si egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 80/1982. (XII. 27.) MT ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 9/2002. (I. 30.) Korm. ren de let,
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984. a ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó ki -
ne ve zé sé rõl és ké pe sí té sé rõl  szóló 2/2002. (I. 11.) Korm.
ren de let 7.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 7.  § (2) be -
kez dé se,

985. a csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá sá ról, nyil ván tar tás -
ba vé te lé rõl, mû köd te té sé rõl, va la mint ki emelt tá mo ga tá -
suk ról  szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-t
kö ve tõ al cí me, 17.  §-t meg elõ zõ al cí me,

986. az Eu ró pai Uni ós elõ csat la ko zá si esz kö zök tá mo -
ga tá sai fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá si 
és el len õr zé si rend jé rõl  szóló 255/2000. (XII. 25.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 321/2001. (XII. 29.) Korm.
ren de let,

987. a ma gyar iga zol vány és a ma gyar hoz zá tar to zói
iga zol vány ki adá sá val kap cso la tos el já rás ról  szóló
318/2001. (XII. 29.) Korm. ren de let 22.  § (2) be kez dé se,

988. a poszt dok tor ként  való fog lal koz ta tás ról és a Bo -
lyai Já nos Ku ta tá si Ösz tön díj ról  szóló 156/1997. (IX. 19.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 316/2001. (XII. 28.)
Korm. ren de let,

989. az egyes, tar tós idõ tar ta mú sza bad ság el vo nást el -
szen ve det tek ré szé re járó jut ta tás ról  szóló 267/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 314/2001.
(XII. 28.) Korm. ren de let 1–3.  §-a,

990. a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról és ha tály ba lép te té sé rõl, va la mint a te le -
pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá nak sza bá lya i ról és a
vé del mi kö ve tel mé nyek rõl  szóló 114/1995. (IX. 27.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 313/2001. (XII. 28.)
Korm. ren de let,

991. a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság
ál tal a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re, a Kor mány kész fi ze -
tõ ke zes sé ge mel lett vál lal ha tó nem pi ac ké pes koc ká za tú
biz to sí tá sok fel té te le i rõl  szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm.
ren de let 22.  § (3)–(4) be kez dé se,

992. a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság
ka mat ki egyen lí té si rend sze ré rõl  szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 311/2001. (XII. 28.)
Korm. ren de let,

993. a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze rek,
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ el lá tá sok árá -
hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és fo lyó sí tá sá ról
 szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 308/2001. (XII. 28.) Korm. ren de let,

994. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek
és azok tag ál la mai kö zöt ti Tár su lá si Ta nács 4/2001. szá -
mú, a Ma gyar Köz tár sa ság nak a kö zös sé gi prog ra mok ban
tör té nõ rész vé te le mó do za ta i nak és fel té te le i nek el fo ga dá -
sá ról  szóló ke ret ha tá ro za ta ki hir de té sé rõl  szóló 307/2001.
(XII. 27.) Korm. ren de let,

995. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 302/2001. (XII. 27.) Korm. ren de let,

996. a de vi za kor lá to zá sok meg szün te té se kap csán szük -
sé ges jog sza bály-mó do sí tá sok ról  szóló 298/2001.
(XII. 27.) Korm. ren de let,

997. a pénz vál tá si te vé keny ség rõl  szóló 297/2001.
(XII. 27.) Korm. ren de let 29.  § (2) be kez dé se,

998. az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
295/2001. (XII. 27.) Korm. ren de let,

999. a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 294/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let,

1000. a pénz tá ra kat érin tõ szám vi te li kor mány ren de le -
tek mó do sí tá sá ról  szóló 293/2001. (XII. 26.) Korm. ren de -
let,

1001. a be fek te té si vál lal ko zá sok éves be szá mo ló ké szí -
té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról
 szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 292/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 1–15.  §-a, 16.  §
(2)–(3) be kez dé se, mel lék le te,

1002. a hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok éves
be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek
sa já tos sá ga i ról  szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 291/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let
1–21.  §-a, 22.  § (1) be kez dé sé ben az „az zal, hogy” szö veg -
rész, 22.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja, 22.  § (3) be kez dé se,
1., 2. szá mú mel lék le te,

1003. a be fek te té si ala pok éves be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
215/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
289/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let,

1004. a be tét biz to sí tá si ala pok és in téz mény vé del mi
ala pok, va la mint a be fek te tõ-vé del mi alap éves be szá mo ló
ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i -
ról  szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 288/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let,

1005. a de ma te ri a li zált ér ték pa pír elõ ál lí tá sá nak és to -
váb bí tá sá nak mód já ról és biz ton sá gi sza bá lya i ról, va la -
mint az ér ték pa pír szám la, köz pon ti ér ték pa pír szám la és az
ügy fél szám la meg nyi tá sá nak és ve ze té sé nek sza bá lya i ról
 szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 20.  § (2) be kez -
dé se,

1006. a be fek te té si és az áru tõzs dei szol gál ta tá si te vé -
keny ség, az ér ték pa pír le té ti õr zés, az ér ték pa pír le tét ke ze -
lés, va la mint az el szá mo ló há zi te vé keny ség vég zé sé hez
szük sé ges sze mé lyi, tár gyi, tech ni kai és biz ton sá gi fel té te -
lek rõl  szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 14.  §-a,
14.  §-t meg elõ zõ al cí me, 15.  §-a, 16.  §-a, 16.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 17.  § (2) be kez dé se,

1007. a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál -
ko dá si te vé keny sé gé rõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
ren de let 30.  § (1) be kez dé sé ben az „és ez zel egy idõ ben
ha tá lyát vesz ti a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és
gaz dál ko dá si te vé keny sé gé rõl  szóló 171/1997. (X. 6.)
Korm. ren de let” szö veg rész, 30.  § (2), (4)–(6) be kez dé se,
31–32.  §-a,
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1008. az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak be fek te -
té si és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló 281/2001.
(XII. 26.) Korm. ren de let 34.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez -
zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az ön kén tes köl csö nös
nyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról
 szóló 267/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let, va la mint az ön -
kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak
egyes gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló 268/1997. (XII. 22)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Egr.) 24.  §-a” szö veg -
rész, 34.  § (4)–(7) be kez dé se, 36.  §-a, 38.  §-a,

1009. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
280/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 1–19.  §-a, 21–31.  §-a,
34–43.  §-a, 45–48.  §-a, 50–73.  §-a, 75–78.  §-a, 81–90.  §-a, 
91.  § (4)–(6), (8)–(14) be kez dé se, 1–7. szá mú mel lék le te,
9–12. szá mú mel lék le te,

1010. a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás fel ada -
ta it el lá tó ha tó ság szer ve ze té rõl, va la mint a nem pol gá ri
célú frek ven cia gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló 279/2001.
(XII. 23.) Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

1011. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 277/2001. (XII. 22.) Korm.
ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 4–10.  §-a, 12.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 12.  § (1) be -
kez dés a)–b) pont ja, 12.  § (4)–(5) be kez dé se, 13.  § (1) be -
kez dé se, mel lék le te,

1012. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl
 szóló 48/2000. (IV. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 274/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let,

1013. a hul la dék gaz dál ko dá si bír ság mér té ké rõl, va la -
mint ki sza bá sá nak és meg ál la pí tá sá nak mód já ról  szóló
271/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let 7.  §-a,

1014. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. 
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997. 
(X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 269/2001.
(XII. 21.) Korm. ren de let 1–6.  §-a, 8.  §-a, 9.  §-a, 11.  §-a,
12.  §-a, 14–16.  §-a, 19–22.  §-a, 24–25.  §-a, 26.  § (2) be -
kez dés má so dik mon da ta, 26.  § (3)–(5) be kez dé se, mel lék -
le te,

1015. a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve -
ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé -
gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 267/2001. (XII. 21.) Korm.
ren de let,

1016. a Ma gyar For ma ter ve zé si Ta nács ról  szóló
266/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let 5.  § (2)–(3) be kez dé -
se,

1017. az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl
 szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 265/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let,

1018. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint a gyám ügyi, szo ci á lis,
épí tés ügyi és ok mány iro dai igaz ga tá si kör ze te ket érin tõ

egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 262/2001.
(XII. 21.) Korm. ren de let 1–23.  §-a, 25.  §-a, 27.  §
(2)–(3) be kez dé se, 1–5. szá mú mel lék le te,

1019. a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 261/2001. (XII. 19.) Korm. ren -
de let,

1020. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ra ki -
adott 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 259/2001. (XII. 19.) Korm. ren de let 1–4.  §-a, 6.  §-a,
8.  §-a, 9.  §-a, 10.  § (1) be kez dé sé ben az „ ; egy ide jû leg”
szö veg rész, 10.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja, 10.  § (2) be -
kez dé se,

1021. a pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val össze füg -
gõ egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a fog lal -
koz ta tók nak a pénz tár ta gok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 258/2001. (XII. 19.) Korm. ren de let
1–5.  §-a, 6.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a Pknr.
5.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a „180 havi tag díj fi -
ze tés meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges” szö veg részt köve tõen
ki egé szül a „tárgy évi” szö veg résszel” szö veg rész, 6.  §
(2) be kez dés b) pont ja, 1., 2. szá mú mel lék le te,

1022. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí -
tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 257/2001. (XII. 19.) Korm. ren de let,

1023. a jegy zõ hul la dék gaz dál ko dá si fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let 4.  §
(2) be kez dé se,

1024. a nem ze ti gyász ról  szóló 237/2001. (XII. 10.)
Korm. ren de let 6–9.  §-a,

1025. a Ma gyar Nem ze ti Bank éves be szá mo ló ké szí té si 
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
221/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
236/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let,

1026. a köz igaz ga tá si szak vizs gá ról  szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 235/2001.
(XII. 10.) Korm. ren de let,

1027. a köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz -
ga tá si ve ze tõ kép zés rõl  szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 234/2001. (XII. 10.) Korm.
ren de let,

1028. a köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ adat ke -
ze lés re és a köz szol gá la ti nyil ván tar tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ról  szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let 24.  §-a,
25.  § (4) be kez dé se, 26.  §-a, 27.  §-a, 28.  § (4) be kez dé se,

1029. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
228/2001. (XI. 30.) Korm. ren de let 1.  §-a, 3–10.  §-a, 11.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a 217/1997. (XII. 1.)
Korm. ren de let 38.  §-a (2) be kez dés elsõ mon da ta „va la -
mint a gyer mek gon do zá si se gély”, a 40.  §-ának (1) be kez -
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dés ben „a ke re set ki egé szí tés és az át me ne ti ke re set ki egé -
szí tés” szö veg rész ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1030. a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 227/2001.
(XI. 30.) Korm. ren de let,

1031. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 225/2001.
(XI. 22.) Korm. ren de let,

1032. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
219/2001. (XI. 20.) Korm. ren de let,

1033. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a szo ci á lis, va la mint a gyer mek jó lé ti
és gyer mek vé del mi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 218/2001. (XI. 20.) Korm. ren de let,

1034. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 217/2001. (XI. 20.) Korm. ren de let,

1035. a la kás cé lú hi tel hát ra lé kok ter he i nek mér sék lé sé -
vel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 66/2001. (IV. 20.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 212/2001. (XI. 14.)
Korm. ren de let,

1036. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 207/2001.
(X. 30.) Korm. ren de let 1–11.  §-a,

1037. az egyes víz gaz dál ko dás sal össze füg gõ jog sza bá -
lyok mó do sí tá sá ról  szóló 205/2001. (X. 26.) Korm. ren -
delet,

1038. a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek egyes sza -
bá lya i ról  szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. ren de let,

1039. az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len -
õr zés rend jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let
10.  § (11), (13) be kez dé se,

1040. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 197/2001.
(X. 19.) Korm. ren de let,

1041. az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép -
zés ben részt ve võk szá má ra szer ve zett köz pon ti gya kor no -
ki rend szer rõl  szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 195/2001. (X. 19.) Korm. ren de let,

1042. a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
192/2001. (X. 19.) Korm. ren de let,

1043. az örök ség vé del mi bír ság ról  szóló 191/2001.
(X. 18.) Korm. ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

1044. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí -
tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 187/2001. (X. 12.) Korm. ren de let,

1045. az or szág gyû lé si egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü -
le tek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2/1990. (I. 11.) MT ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 181/2001. (X. 4.) Korm. ren de let,

1046. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 169/2001.
(IX. 14.) Korm. ren de let,

1047. az Eg zisz ten cia Hi tel rõl és Rész let fi ze té si Ked -
vez mény rõl  szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 165/2001. (IX. 14.) Korm. ren de let,

1048. a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ben tár gyú 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 156/2001. (IX. 12.) Korm. ren de let 1–3.  §-a,
5–8.  §-a, 9.  § (2)–(4) be kez dé se, mel lék le te,

1049. a zá log jog ra vo nat ko zó tör vényi sza bá lyo zás mó -
do sí tá sá val kap cso la tos to váb bi in téz ke dé sek rõl  szóló
150/2001. (IX. 1.) Korm. ren de let 2.  §-ában az „ , ez zel
egy ide jû leg az ingó dol go kat ter he lõ jel zá log jog és a va -
gyont ter he lõ zá log jog nyil ván tar tá sá ról  szóló 7/1997.
(I. 22.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1050. a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé -
del mé rõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 144/2001. (VIII. 8.) Korm. ren de let,

1051. az egyes pénz ügyi tár gyú kor mány ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 141/2001. (VIII. 8.) Korm. ren de let,

1052. az egyes kül té ri be ren de zé sek zaj ki bo csá tá si kö -
ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gük ta nú sí tá sá ról  szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. ren de let 12.  § (3) be kez dé se,

1053. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 138/2001.
(VII. 31.) Korm. ren de let 1–12.  §-a, 13.  § (2)–(3) bekez -
dése,

1054. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek
és azok tag ál la mai kö zöt ti Tár su lá si Ta nács 3/2001. szá -
mú, a Ma gyar Köz tár sa ság nak a „Kul tú ra 2000” prog ram -
ban tör té nõ rész vé te le mó do za ta i nak és fel té te le i nek el fo -
ga dá sá ról  szóló ha tá ro za ta ki hir de té sé rõl  szóló 132/2001.
(VII. 18.) Korm. ren de let,

1055. a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 131/2001.
(VII. 13.) Korm. ren de let,

1056. az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Eu ró pai
Gaz da sá gi Bi zott sá ga ke re té ben lét re jött, az Ipa ri Bal ese -
tek Or szág ha tá ron Túli Ha tá sa i ról  szóló, Hel sin ki ben,
1992. már ci us 17-én kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
128/2001. (VII. 13.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dés
a)–b) pont ja,

1057. az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók öreg -
sé gi nyug díj ra jo go sult sá gá ról  szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 126/2001. (VII. 10.) Korm.
ren de let 1.  §-a,

1058. a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke -
dé si ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 124/2001. (VII. 10.) Korm.
ren de let,

1059. a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
igény be je len té sé hez kap cso ló dó meg valósíthatósági ta -
nul mány tar tal má ról és ér té ke lé sé nek rend jé rõl  szóló
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104/1998. (V. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
123/2001. (VII. 10.) Korm. ren de let,

1060. a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si
Prog ram mû köd te té sé rõl  szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 122/2001. (VII. 10.) Korm.
ren de let,

1061. az Egye te mes Pos ta egye sü let XXII. Pe kin gi
Kong resszu sán el fo ga dott Ál ta lá nos Sza bály zat, va la mint
az Egye te mes Pos ta egyez mény és Zá ró jegy zõ köny ve ki -
hir de té sé rõl  szóló 121/2001. (VII. 10.) Korm. ren de let 4.  §
har ma dik mon da ta,

1062. a le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá -
lyok ról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 120/2001. (VI. 30.) Korm. ren de let,

1063. a mun ka erõ-köl csön zé si és a ma gán-mun ka köz -
ve tí tõi te vé keny ség nyil ván tar tás ba vé te lé rõl és foly ta tá sá -
nak fel té te le i rõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. ren de let
18.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ma gán-mun ka köz ve tí té si te vé keny ség rõl  szóló
274/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let, va la mint az azt mó -
do sí tó 139/2000. (VIII. 9.) Korm. ren de let 3.  §-a” szö veg -
rész, 18.  § (2)–(6) be kez dé se,

1064. a SAPARD Több éves Pénz ügyi Meg ál la po dás ki -
hir de té sé rõl  szóló 117/2001. (VI. 30.) Korm. ren de let,

1065. a SAPARD 2000. évi Éves Pénz ügyi Meg ál la po -
dás ki hir de té sé rõl  szóló 116/2001. (VI. 30.) Korm. ren de -
let,

1066. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 115/2001. (VI. 29.) Korm. ren de let
1–9.  §-a, 1., 2. szá mú mel lék le te,

1067. a va gyon nyi lat ko zat té te lé rõl, át adá sá ról, ke ze lé -
sé rõl, az ab ban fog lalt ada tok vé del mé rõl, va la mint a Köz -
szol gá la ti El len õr zé si Hi va tal szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl
és az el len õr zé si el já rás le foly ta tá sá ról  szóló 114/2001.
(VI. 29.) Korm. ren de let,

1068. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 113/2001. (VI. 29.) Korm. ren de let,

1069. a köz igaz ga tá si és az ügy ke ze lõi alap vizs gá ról
 szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 108/2001. (VI. 21.) Korm. ren de let,

1070. a köz igaz ga tá si szak vizs gá ról  szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 107/2001.
(VI. 21.) Korm. ren de let,

1071. a köz tiszt vi se lõk tar ta lék ál lo mány ba he lye zé sé -
rõl és a be töl tet len köz tiszt vi se lõi ál lá sok nyil vá nos köz zé -
té te lé rõl  szóló 150/1998. (IX. 18.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 106/2001. (VI. 21.) Korm. ren de let,

1072. a me zõ gaz da sá gi biz to sí tó egye sü le tek ala pí tá sá -
nak és mû kö dé sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 101/2001.
(VI. 20.) Korm. ren de let 9.  § (2)–(3) be kez dé se,

1073. a ve szé lyes hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé -
gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.)
Korm. ren de let 15.  §-t kö ve tõ al cí me,

1074. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös ség
kö zött bi zo nyos bo rok ra és sze szes ita lok ra vo nat ko zó köl -
csö nös ke res ke del mi ked vez mé nyek rõl  szóló le vél vál tás
for má já ban meg kö tött meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
97/2001. (VI. 15.) Korm. ren de let,

1075. az egyes ve szé lyes áru kat szál lí tó köz úti jár mû -
vek út vo na lá nak ki je lö lé sé rõl  szóló 122/1989. (XII. 5.)
MT ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 95/2001. (VI. 15.) Korm. 
ren de let,

1076. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ki bon ta ko zá si hi tel -
konst ruk ci ó já ról és a gaz da hi tel prog ram ról  szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
85/2001. (V. 30.) Korm. ren de let,

1077. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 81/2001. (V. 16.) Korm. ren de let 1–13.  §-a, 14.  §
(3) be kez dé se, 1–3. szá mú mel lék le te,

1078. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek
és azok tag ál la mai kö zöt ti Tár su lá si Ta nács 2/2001. szá -
mú, a Ma gyar or szág nak a Soc ra tes II. és a Fi a ta lok prog ra -
mok ban tör té nõ rész vé te lé vel kap cso la tos, a 2001–2006.
évek re ér vé nyes pénz ügyi hoz zá já ru lá sá ról  szóló ha tá ro -
za tá nak ki hir de té sé rõl  szóló 80/2001. (V. 11.) Korm. ren -
de let,

1079. a te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és
szol gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye -
zés rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 78/2001. (V. 9.) Korm. ren de let,

1080. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
77/2001. (V. 9.) Korm. ren de let,

1081. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. 
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 75/2001.
(V. 9.) Korm. ren de let,

1082. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Cip ru si
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, til tott ká bí tó -
szer-ke res ke de lem és szer ve zett bû nö zés el le ni küz de lem -
ben  való együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1996. jú ni -
us 13-án alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 73/2001. 
(IV. 27.) Korm. ren de let 3.  § (3) be kez dé se,

1083. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 68/2001. (IV. 20.) Korm.
ren de let,

1084. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 65/2001.
(IV. 13.) Korm. ren de let,
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1085. az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl
 szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 62/2001. (IV. 13.) Korm. ren de let,

1086. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go szláv
Szö vet sé gi Köz tár sa ság Szö vet sé gi Kor má nya kö zött a
vám ügyek ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se -
gít ség nyúj tás ról  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
58/2001. (IV. 13.) Korm. ren de let 3.  §-a,

1087. az ön kor mány za tok tu laj do ná ban lévõ in gat lan -
va gyon nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl  szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
48/2001. (III. 27.) Korm. ren de let,

1088. az EUROCONTROL Egyez mény hez – mó do sí tá -
sa i hoz és füg ge lé ke i hez –, to váb bá az Út vo nal hasz ná la ti
Dí jak ról  szóló Sok ol da lú Meg ál la po dás hoz tör tént csat la -
ko zás ki hir de té sé rõl  szóló 19/1993. (I. 29.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 43/2001. (III. 19.) Korm. ren de let,

1089. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2001.
(III. 14.) Korm. ren de let,

1090. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí -
tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 29/2001. (III. 2.) Korm. ren de let,

1091. a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
28/2001. (II. 15.) Korm. ren de let,

1092. a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra mok, va -
la mint a te rü let ren de zé si ter vek egyez te té sé nek és el fo ga -
dá sá nak rend jé rõl  szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2001. (II. 14.) Korm. ren de let,

1093. a le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá -
lyok ról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let 24.  §
(2)–(5) be kez dé se, 25.  § (1) be kez dé se, 27.  § (4)–(5) be -
kez dé se, 27.  § (6) be kez dé sé ben az „ , elsõ al ka lom mal
2003. már ci us 31-ig” szö veg rész, 28.  § (1), (5) be kez dé se,

1094. a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ha zai tag jai és
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Dok to ra cím mel ren del -
ke zõ sze mé lyek tisz te let díj ár ól, il let ve az aka dé mi kus el -
ha lá lo zá sa ese tén meg ál la pít ha tó hoz zá tar to zói el lá tá sok -
ról  szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 19/2001. (II. 12.) Korm. ren de let,

1095. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí -
tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 14/2001. (II. 1.) Korm. ren de let,

1096. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let „VI. Te le pü lé si ön kor mány za tok
ál tal nyújt ha tó tá mo ga tás” címe, 45.  § (1) be kez dé sé ben az 
„ , egy ide jû leg a la kás cé lú tá mo ga tá sok ról  szóló 106/1988. 
(XII. 26.) MT ren de let, és az azt mó do sí tó 35/1989.
(IV. 30.) MT ren de let, 16/1990. (I. 31.) MT ren de let,
109/1990. (XII. 20.) Korm. ren de let, 76/1992. (IV. 30.)
Korm. ren de let, 180/1993. (XII. 29.) Korm. ren de let,
136/1993. (X. 7.) Korm. ren de let, 45/1995. (IV. 24.)
Korm. ren de let, 96/1996. (VII. 10.) Korm. ren de let,

186/1996. (XII. 12.) Korm. ren de let, 141/1994. (XI. 2.)
Korm. ren de let, 134/1997. (VII. 29.) Korm. ren de let,
3/1998. (I. 12.) Korm. ren de let, 202/1998. (XII. 19.)
Korm. ren de let, 91/1999. (VI. 23.) Korm. ren de let,
122/1999. (VIII. 6.) Korm. ren de let, 1/2000. (I. 14.) Korm. 
ren de let, 41/2000. (III. 24.) Korm. ren de let, 101/2000.
(VI. 27.) Korm. ren de let, a vég re haj tá sá ra ki adott 77/1988. 
(XII. 27.) PM–ÉVM együt tes ren de let és az azt mó do sí tó
3/1990. (II. 1.) PM–BM együt tes ren de let, 11/1992.
(IV. 30.) PM–BM együt tes ren de let, 36/1993. (XII. 29.)
PM–BM együt tes ren de let, 141/1994. (XI. 2.) Korm. ren -
de let, 9/1995. (IV. 28.) PM–BM ren de let ha tá lyát vesz ti”
szö veg rész,

1097. az Eu ró pai Köz igaz ga tá si Kép zé si Ösz tön díj
meg ala pí tá sá ról  szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 8/2001. (I. 19.) Korm. ren de let,

1098. a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé -
del mé rõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 5/2001. (I. 17.) Korm. ren de let,

1099. a Ma gyar or szág és az Eu ró pai Unió Tár su lá si Ta -
ná csá nak a „szár ma zó ter mék” fo gal má nak meg ha tá ro zá -
sá ról és az ad mi niszt ra tív együtt mû kö dés mód sze ré rõl
 szóló, az Eu ró pai Unió és Ma gyar or szág kö zöt ti Eu ró pai
Meg ál la po dás 4. szá mú Jegy zõ köny vé nek mó do sí tá sá ról
 szóló 4/2000. szá mú ha tá ro za tá nak ki hir de té sé rõl  szóló
276/2000. (XII. 28.) Korm. ren de let,

1100. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 271/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 1–4.  §-a, 5.  § (2)–(3) be kez dé se, 1–2. szá mú mel -
lék le te,

1101. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ki bon ta ko zá si hi tel -
konst ruk ci ó já ról és a gaz da hi tel prog ram ról  szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
268/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let,

1102. az adó kö te le zett sé gek tel je sí té se so rán al kal ma -
zan dó té rí tés kö te les nyom tat vá nyok elõ ál lí tó i nak és for -
gal ma zó i nak ki vá lasz tá sá ról  szóló 266/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let 8.  § har ma dik mon da ta,

1103. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a szo ci á lis, va la mint a gyer mek jó lé ti
és gyer mek vé del mi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let 12.  §-t kö ve tõ
„[A Tör vény 66.  §-ának (7) be kez dé sé hez]” szö veg ré sze,
16.  § (2) be kez dé se,

1104. az ok mány iro dák ki je lö lé sé rõl és ille té kességi te -
rü le té rõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let
3.  §-ában az „ , ez zel egy ide jû leg az ok mány iro dák ki je lö -
lé sé rõl és ille té kességi te rü le té rõl  szóló 143/1999.
(IX. 15.) Korm. ren de let, va la mint az azt mó do sí tó
62/2000. (V. 4.) Korm. ren de let és a 176/2000. (IX. 31.)
Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1105. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
254/2000. (XII. 25.) Korm. ren de let,
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1106. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 252/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let 43.  § (2) be kez dé se, 44.  §-a,

1107. a be fek te té si vál lal ko zá sok éves be szá mo ló ké szí -
té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról
 szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 20.  §-a, 20.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 21.  §-a, 21.  §-t meg elõ zõ al cí me,

1108. a hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok éves
be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek
sa já tos sá ga i ról  szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
31.  § (1)–(6), (8) be kez dé se, 32.  §-a, 32-t meg elõ zõ al cí -
me,

1109. az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let „Át me ne ti ren del ke -
zés” al cí me, 54.  §-t meg elõ zõ al cí me, 54.  § (2)–(3) be kez -
dé se,

1110. a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok
eme lé sé rõl és a nem ze ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék be -
ve ze té sé rõl  szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 247/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
II. fe je ze te, 8.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 8.  §
(2)–(4) be kez dé se,

1111. a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor -
lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény vég re haj -
tá sát szol gá ló egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 246/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let,

1112. a köz rak tá rak éves be szá mo ló ké szí té si és könyv -
ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
245/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 6.  § (2) be kez dé se,
7.  §-a, 7.  §-t meg elõ zõ al cí me,

1113. a ter mé szet vé del mi õrök re, il let ve õr szol gá la tok -
ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 4/2000. (I. 21.)
Korm. ren de let, va la mint a ter mé szet vé del mi bír ság ki sza -
bá sá val kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 33/1997. (II. 20.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 238/2000. (XII. 23.)
Korm. ren de let,

1114. a ne héz te her gép ko csik köz le ke dé sé nek kor lá to -
zá sá ról  szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 237/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let,

1115. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let
19.  §-ában az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény szo -
ciális, egész ség ügyi, csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé del mi
ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 113/1992.
(VII. 14.) Korm. ren de let, az azt mó do sí tó 237/1996.
(XII. 26.) Korm. ren de let, a 17/1998. (I. 30.) Korm. ren de -
let és a 24/2000. (III. 8.) Korm. ren de let, va la mint a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vénynek a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ ku ta -
tó- és ku ta tást ki egé szí tõ in té ze tek nél és ku ta tó kat fog lal -
koz ta tó egyes in téz mé nyek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról

 szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de let 20.  §-ának (2) be -
kez dé se” szö veg rész,

1116. az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat en ge dé lyé vel mû kö dõ Csa lád vé del mi Szol gá lat mû -
kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 232/2000. (XII. 23.)
Korm. ren de let 8.  § (3) be kez dés má so dik mon da ta,

1117. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj -
tá sá ra ki adott 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 230/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let,

1118. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. 
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 229/2000.
(XII. 23.) Korm. ren de let 1–10.  §-a, 12.  §-a, 14.  §-a,
15.  §-a, 17.  §-a, 18.  §-a, 20–24.  §-a, 25.  § (3) be kez dé se,
mel lék le te,

1119. a tár sa da lom biz to sí tás igaz ga tá si szer ve i nek irá -
nyí tá sá val kap cso la tos egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 227/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let,

1120. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 226/2000.
(XII. 19.) Korm. ren de let,

1121. a fel szá mo lás szám vi te li fel ada ta i ról  szóló
225/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let 18.  § má so dik mon da -
ta,

1122. a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve -
ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé -
gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm.
ren de let 21.  § (3) be kez dé se,

1123. az ön kén tes nyug díj pénz tá rak be szá mo ló ké szí té -
si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról
 szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let 54.  § (2) be kez -
dé se, 55.  §-a,

1124. a ma gánnyug díj pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
222/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let 54.  § (1) be kez dé sé -
ben az „az zal, hogy ren del ke zé se it elsõ íz ben a 2001. évi
üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal maz ni” szö -
veg rész, 54.  § (2) be kez dé se, 55.  §-a,

1125. a Ma gyar Nem ze ti Bank éves be szá mo ló ké szí té si 
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
221/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let 22.  §-a, 22.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 23.  §-a, 23.  §-t meg elõ zõ al cí me,

1126. az egy há zi jogi sze mé lyek be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
218/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let 15.  § (1) be kez dé sé -
ben a „–(3)” szö veg rész, az „az zal, hogy ren del ke zé se it
elõ ször a 2001. év rõl ké szí tett be szá mo ló ké szí té se so rán
kell al kal maz ni” szö veg rész, 15.  § (3)–(4) be kez dé se,

1127. a Pénz tá rak Ga ran cia Alap ja éves be szá mo ló ké -
szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról
 szóló 217/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let 16.  § (2), (3) be -
kez dé se, 17.  §-a, 17.  §-t meg elõ zõ al cí me,

1128. a koc ká za ti tõ ke tár sa sá gok és a koc ká za ti tõ ke -
ala pok éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le -
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zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 216/2000. (XII. 11.)
Korm. ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

1129. a be fek te té si ala pok éves be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
215/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let 13.  §-a, 13.  §-t meg -
elõ zõ al cí me,

1130. a be tét biz to sí tá si ala pok és in téz mény vé del mi
ala pok, va la mint a be fek te tõ-vé del mi alap éves be szá mo ló
ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i -
ról  szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let 32.  §-a,
32.  §-t meg elõ zõ al cí me,

1131. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak egyes gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
213/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let,

1132. a pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val össze füg -
gõ egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a fog lal -
koz ta tók nak a pénz tár ta gok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 210/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let,

1133. a Pénz tá rak Ga ran cia Alap já nak szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bá lya i ról  szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 209/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let,

1134. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren -
del ke zõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 208/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let,

1135. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
207/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let 1–14.  §-a, 15.  §
(3) be kez dé se,

1136. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 204/2000.
(XII. 11.) Korm. ren de let,

1137. az úszó lé te sít mé nyek lajst ro mo zá sá ról  szóló
198/2000. (XI. 29.) Korm. ren de let 60.  § (1) be kez dés má -
so dik mon da ta, 60.  § (2)–(5) be kez dé se,

1138. a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 195/2000. (XI. 24.) Korm. ren de let,

1139. a mu ze á lis in téz mé nyek lá to ga tó it meg il le tõ ked -
vez mé nyek rõl  szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. ren de let
5.  §-ában az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az egyes mú -
zeumi ked vez mé nyek rõl  szóló 8/1988. (IV. 25.) MM ren -
de let” szö veg rész,

1140. a biz to sí tók éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve -
ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 192/2000.
(XI. 24.) Korm. ren de let 17.  § (1) be kez dé sé ben az „az zal,
hogy ren del ke zé se it elõ ször a 2001. év ben in du ló üz le ti
év rõl ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal maz ni” szö veg rész,
17.  § (2) be kez dé se, 18.  §-a, 18.  §-t meg elõ zõ al cí me,

1141. a ké mi ai ter he lé si bír ság al kal ma zá sá nak rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 189/2000. (XI. 8.) Korm. ren de let

6.  §-ában az „ , egy ide jû leg a ve szé lyes anya gok kal és ve -
szé lyes ké szít mé nyek kel kap cso la tos el já rás sza bá lya i ról
 szóló 233/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let, va la mint a mó -
do sí tá sá ról ren del ke zõ 143/1997. (IX. 3.) Korm. ren de let,
ille tõ leg az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat át szer ve zé sé vel kap cso la tos egyes kor mány ren de le -
tek mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 23/1999. (II. 10.) Korm. ren -
de let 2.  §-a a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1142. a ké mi ai biz ton ság te rü le tén mû kö dõ tár ca kö zi bi -
zott ság mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
188/2000. (XI. 8.) Korm. ren de let 10.  § (3) be kez dé se,

1143. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 186/2000. (XI. 8.) Korm.
ren de let,

1144. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ki bon ta ko zá si hi tel -
konst ruk ci ó já ról és a gaz da hi tel prog ram ról  szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
183/2000. (XI. 8.) Korm. ren de let,

1145. a 2001. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram ról  szóló 173/2000. (X. 18.) Korm. ren -
de let 4.  § má so dik mon da ta,

1146. az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert
nyelv vizs gáz ta tás rend jé rõl és a nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -
nyok ról  szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 166/2000. (IX. 29.) Korm. ren de let,

1147. a vá sá rok ról és pi a cok ról  szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 161/2000. (IX. 21.)
Korm. ren de let,

1148. az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te -
vé keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 160/2000. (IX. 21.)
Korm. ren de let,

1149. a do ku men tum vá sár lá si hoz zá já ru lás ról  szóló
157/2000. (IX. 13.) Korm. ren de let 5.  § (2)–(4) be kez dé se,

1150. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
153/2000. (IX. 13.) Korm. ren de let,

1151. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí -
tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 152/2000. (IX. 8.) Korm. ren de let,

1152. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Orosz Fö -
de rá ció Kor má nya kö zöt ti nö vény vé del mi ka ran tén és a
nö vény vé del mi együtt mû kö dés rõl  szóló egyez ményt ki -
hir de tõ 128/1996. (VII. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 143/2000. (VIII. 17.) Korm. ren de let,

1153. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 140/2000. (VIII. 9.) Korm. ren de let,

1154. az egyes kor mány ren de le tek nek a mi nisz te rek
fel adat- és ha tás kö ré nek vál to zá sá val össze füg gés ben
szük sé ges mó do sí tá sá ról  szóló 139/2000. (VIII. 9.) Korm.
ren de let,
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1155. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 134/2000. (VII. 26.) Korm.
ren de let,

1156. a köz épü le tek fel lo bo gó zá sá nak egyes kér dé se i -
rõl  szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. ren de let 5.  § (2) be -
kez dé se,

1157. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ki bon ta ko zá si hi tel -
konst ruk ci ó já ról és a gaz da hi tel prog ram ról  szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
131/2000. (VII. 14.) Korm. ren de let,

1158. az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ról  szóló
129/2000. (VII. 11.) Korm. ren de let 18.  §-a, 19.  § má so dik
mon da ta, 20.  §-a,

1159. a gaz da sá gi ka ma rák köz igaz ga tá si fel ada ta i nak
át adá sá val kap cso la tos ren de let mó do sí tá sok ról  szóló
128/2000. (VII. 11.) Korm. ren de let,

1160. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a vám ügyek ben tör té nõ
együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 116/2000. (VII. 6.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

1161. a nem ze ti vér kész let tel  való gaz dál ko dás sza bá -
lya i ról  szóló 114/2000. (VI. 29.) Korm. ren de let 13.  §
(2)–(3) be kez dé se,

1162. a Tár sa da lom biz to sí tá si Ár- és Tá mo ga tá si Bi -
zott ság fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint mû kö dé si rend -
jé rõl  szóló 112/2000. (VI. 29.) Korm. ren de let 5.  §-ában az 
„ , a meg ala ku lá sát kö ve tõ 60 na pon be lül” szö veg rész,

1163. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
111/2000. (VI. 29.) Korm. ren de let 1–8.  §-a, 9.  § (1) be -
kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg” szö veg rész, 9.  § (1) be kez -
dés a)–c) pont ja,

1164. a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze -
rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ el lá tá sok
árá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és fo lyó sí tá -
sá ról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 109/2000. (VI. 29.) Korm. ren de let,

1165. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, to váb bá a tár sa da -
lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak -
ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott kor mány ren de le tek 
mó do sí tá sá ról  szóló 107/2000. (VI. 28.) Korm. ren de let,

1166. a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ben tár gyú 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 98/2000. (VI. 22.) Korm. ren de let,

1167. az atom ener gia al kal ma zá si kö ré be tar to zó egyes
anya gok, be ren de zé sek és lé te sít mé nyek tu laj don jo ga
meg szer zé sé nek spe ci á lis fel té te le i rõl, va la mint bir tok lá -
suk, üzem ben tar tá suk be je len té sé nek rend jé rõl  szóló
72/2000. (V. 19.) Korm. ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

1168. a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré nek ki egé -
szí té se  miatt szük sé ges egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
és ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 71/2000. (V. 19.)
Korm. ren de let,

1169. a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 68/2000. (V. 19.) Korm. ren de let,

1170. a Ka ri ta tív Ta nács meg ala kí tá sá ról és mû kö dé sé -
nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 65/2000. (V. 9.) Korm.
ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

1171. a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vénynek a rend sze res szo ci á lis se -
gély re vo nat ko zó ren del ke zé se i vel össze füg gõ egyes kor -
mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 64/2000. (V. 9.)
Korm. ren de let,

1172. a Nem ze ti alap tan terv ki adá sá ról  szóló 130/1995.
(X. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 63/2000.
(V. 5.) Korm. ren de let,

1173. a te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok mû -
kö dé sé hez kap cso ló dó költ ség ve té si hoz zá já ru lás ról  szóló
61/2000. (V. 3.) Korm. ren de let 8.  §-a,

1174. az Or szá gos Atom ener gia Bi zott ság fel ada tá ról,
ha tás kö ré rõl, va la mint az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal
fel adat- és ha tás kö ré rõl, bír sá go lá si jog kö ré rõl  szóló
87/1997. (V. 28.) Korm. ren de let, to váb bá a nuk le á ris ex -
port és im port en ge dé lye zé sé rõl  szóló 121/1997. (VII. 17.) 
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 52/2000. (IV. 13.)
Korm. ren de let,

1175. a Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Ok ta tá si
és Üdül te té si Köz hasz nú Tár sa ság ala pí tá sá ról  szóló
21/1996. (II. 7.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
46/2000. (IV. 7.) Korm. ren de let,

1176. az egyes gyer mek vé del mi és szo ci á lis jog sza bá -
lyok mó do sí tá sá ról  szóló 42/2000. (III. 24.) Korm. ren de -
let,

1177. az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend -
szer rõl  szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 40/2000. (III. 24.) Korm. ren de let,

1178. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a szak mai kép zé si együtt -
mû kö dés rõl és a szak kép zé si vizs ga bi zo nyít vá nyok
egyen ér té kû sé gé nek köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló, Bécs -
ben, 1994. áp ri lis 6-án alá írt Egyez mény szö ve gé nek kor -
mány ren de let tel tör té nõ ki hir de té sé rõl  szóló 159/1994.
(XII. 2.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 34/2000.
(III. 17.) Korm. ren de let,

1179. a fel szín alat ti vi zek mi nõ sé gét érin tõ te vé keny sé -
gek kel össze füg gõ egyes fel ada tok ról  szóló 33/2000.
(III. 17.) Korm. ren de let,

1180. a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
igény be je len té sé hez kap cso ló dó meg valósíthatósági ta -
nul mány tar tal má ról és ér té ke lé sé nek rend jé rõl  szóló
104/1998. (V. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
32/2000. (III. 14.) Korm. ren de let,

1181. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ki bon ta ko zá si hi tel -
konst ruk ci ó já ról és a gaz da hi tel prog ram ról  szóló
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30/2000. (III. 10.) Korm. ren de let 3.  § (3) be kez dé se, 10.  §
(3) be kez dé se, 11/H.  § (2) be kez dé se, 13.  § (2) be kez dé se,

1182. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2000.
(III. 8.) Korm. ren de let,

1183. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí -
tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 21/2000. (III. 3.) Korm. ren de let,

1184. a víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról
 szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 10/2000. (II. 2.) Korm. ren de let,

1185. a te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és
szol gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye -
zés rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 9/2000. (II. 2.) Korm. ren de let,

1186. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2000. (II. 2.) Korm. ren de -
let 1–2.  §-a, 1–2. szá mú mel lék le te,

1187. a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 145/1999.
(X. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2000. (I. 27.)
Korm. ren de let,

1188. a ter mé szet vé del mi õrök re, il let ve õr szol gá la tok -
ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 4/2000. (I. 21.)
Korm. ren de let 11.  §-t kö ve tõ al cí me, 13.  § (3)–(5) be kez -
dé se,

1189. az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-t kö ve tõ al cí me, 3.  §-t kö ve -
tõ al cí me, 15/A.  §-t kö ve tõ al cí me, 51.  §-t kö ve tõ al cí me,
153.  § (3) be kez dé se,

1190. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
217/1999. (XII. 27.) Korm. ren de let 1–21.  §-a, 23–29.  §-a,
31–46.  §-a, 48–53.  §-a, 55–75.  §-a, 77–80.  §-a, 82–92.  §-a, 
93.  § (2)–(3), (5)–(6) be kez dé se, 94.  § (4) be kez dé se,
1–3. szá mú mel lék le te, 5/a–6. szá mú mel lék le te,
8–12/c. szá mú mel lék le te, 14/a–17. szá mú mel lék le te,

1191. a Te rü le ti Ál lam ház tar tá si és Köz igaz ga tá si In -
for má ci ós Szol gá la tok fel ügye le té nek és fel adat kör ének,
to váb bá a köz igaz ga tá si hi va ta lok fel adat kör ének vál to zá -
sá val össze füg gõ egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
214/1999. (XII. 26.) Korm. ren de let,

1192. az egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
213/1999. (XII. 26.) Korm. ren de let,

1193. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 223/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 211/1999.
(XII. 26.) Korm. ren de let,

1194. az egyes, a köz le ke dé si ha tó sá gi ha tás kö rök kel
össze füg gõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
206/1999. (XII. 26.) Korm. ren de let,

1195. a pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val össze füg -
gõ egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a fog lal -
koz ta tók nak a pénz tár ta gok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si

kö te le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 204/1999. (XII. 26.) Korm. ren de let,

1196. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
203/1999. (XII. 26.) Korm. ren de let 1–4.  §-a, 6–16.  §-a,
17.  § (1) be kez dé sé ben az „ ; egy ide jû leg” szö veg rész,
17.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja,

1197. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren -
del ke zõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 202/1999. (XII. 26.) Korm. ren de let,

1198. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. 
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 201/1999.
(XII. 26.) Korm. ren de let 1–16.  §-a, 18.  §-a, 20–22.  §-a,
23.  § (1) be kez dés har ma dik mon da ta, 23.  § (4) be kez dé se,
mel lék le te,

1199. a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány ról  szóló
228/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
198/1999. (XII. 21.) Korm. ren de let,

1200. a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé -
del mé rõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 197/1999. (XII. 21.) Korm. ren de let,

1201. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 196/1999. (XII. 21.) Korm. ren de -
let,

1202. a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok
eme lé sé rõl  szóló 190/1999. (XII. 18.) Korm. ren de let 7.  §
(3)–(4) be kez dé se,

1203. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let 23.  §
(13)–(14) be kez dé se,

1204. a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
187/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let,

1205. a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról,
szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi
LXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 179/1999.
(XII. 10.) Korm. ren de let 19.  § (2) be kez dé se, 20.  §-a,
20.  §-t meg elõ zõ al cí me,

1206. a kül föl di ki kül de tés hez kap cso ló dó el is mert
költ sé gek rõl  szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 178/1999. (XII. 8.) Korm. ren de let,

1207. a tûz vé del mi bír ság ról  szóló 116/1996. (VII. 24.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 177/1999. (XII. 8.)
Korm. ren de let,

1208. a fel vo nók és a moz gó lép csõk épí tés ügyi ha tó sá gi 
en ge dé lye zé sé rõl, üze mel te té sé rõl, el len õr zé sé rõl és az el -
len õrök rõl  szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 173/1999. (XII. 6.) Korm. ren de let,
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1209. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok té rí té si díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 169/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let,

1210. a sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és
nyil ván tar tá sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let 
47.  § (2) be kez dé se, 48.  §-a, 49.  § (2) be kez dé se,
50–52.  §-a, 54–64.  §-a,

1211. a vé del mi stra té gi ai és biz ton ság po li ti kai ha tás kö -
rök gya kor lá sá val kap cso la tos egyes kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról, ille tõ leg ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
167/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let 2.  §-a, 2.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 3.  §-t meg elõ zõ al cí me, 4.  §-t meg elõ zõ al cí me,

1212. az Or szá gos Könyv tá ri Ku ra tó ri um ról  szóló
165/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

1213. az ön kén tes tûz ol tó sá gok ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok ról  szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 163/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let,

1214. a kül föl di ek in gat lan szer zé sé rõl  szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 157/1999.
(XI. 3.) Korm. ren de let,

1215. a Szer zõi Jogi Szak ér tõ Tes tü let szer ve ze té rõl és
mû kö dé sé rõl  szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. ren de let 10.  § 
(2)–(3) be kez dé se,

1216. a fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok ról
 szóló 191/1996. (XII. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 155/1999. (XI. 3.) Korm. ren de let,

1217. a 2000. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai
Adat gyûj té si Prog ram ról  szóló 154/1999. (X. 22.) Korm.
ren de let 4.  § má so dik mon da ta,

1218. a lé te sít mé nyi tûz ol tó sá gok ra vo nat ko zó rész le tes 
sza bá lyok ról  szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 150/1999. (X. 15.) Korm. ren de let,

1219. az or szág gyû lé si egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü -
le tek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2/1990. (I. 11.) MT ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 147/1999. (X. 8.) Korm. ren de let,

1220. a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság szer ve ze té rõl és
fel ada ta i ról  szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. ren de let 6.  §
(2) be kez dé se,

1221. a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. ren de let 60.  § (2)–(5) be kez dé se,

1222. a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá ról
 szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
135/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let,

1223. a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze -
rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ el lá tá sok
árá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és fo lyó sí tá -
sá ról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let 7.  §
(5) be kez dé se,

1224. a fák vé del mé rõl  szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 128/1999. (VIII. 13.) Korm.
ren de let,

1225. a ke re sõ kép te len ség és ke re sõ ké pes ség or vo si el -
bí rá lá sá ról és an nak el len õr zé sé rõl  szóló 102/1995.
(VIII. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 127/1999.
(VIII. 13.) Korm. ren de let,

1226. az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 126/1999. (VIII. 13.) Korm. ren de let,

1227. a vi zek és a köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek fenn tar tá -
sá ra vo nat ko zó fel ada tok ról  szóló 120/1999. (VIII. 6.)
Korm. ren de let 13.  § (2)–(6) be kez dé se, 14.  § (1) be kez dé -
se, 15.  §-a,

1228. a Sza bad Ma gyar or szá gért Em lék lap ala pí tá sá ról
és ado má nyo zá sá ról, va la mint a nem ze ti helyt ál lá sért el -
ne ve zé sû pót lék be ve ze té sé rõl  szóló 173/1995. (XII. 27.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 110/1999. (VII. 7.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé se, 7.  §-a,

1229. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott 30/1988. (IV. 21.) MT ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 104/1999. (VII. 6.) Korm. ren de let,

1230. a re pü lõ tér lé te sí té sé nek, fej lesz té sé nek és meg -
szün te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 103/1999. (VII. 6.)
Korm. ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

1231. a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si
Prog ram mû köd te té sé rõl  szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm.
ren de let 5.  §-t kö ve tõ al cí me, „A pá lyá za ti el já rás rend je”
al cí me,

1232. a sta tisz ti kai szak ér tõi en ge dé lyek ki adá sá ról
 szóló 21/1994. (II. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 92/1999. (VI. 23.) Korm. ren de let,

1233. az igaz ság ügyi szak ér tõk rõl  szóló 53/1993.
(IV. 2.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 89/1999.
(VI. 16.) Korm. ren de let,

1234. a tûz vé del mi bír ság nak, va la mint biz to sí tók tûz -
vé del mi hoz zá já ru lá sá nak a köz pon ti költ ség ve tés be tör té -
nõ be fi ze té se és el szá mo lá sa rend jé rõl, va la mint a fel hasz -
ná lá sá nak és el len õr zé sé nek mód já ról  szóló 180/1998.
(XI. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 87/1999.
(VI. 11.) Korm. ren de let,

1235. a te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és
szol gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye -
zés rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let 10.  §
(2) be kez dé se, 10/A.  §-a,

1236. a köz úti gép jár mû vek, az egyes me zõ gaz da sá gi,
er dé sze ti és ha lá sza ti erõ gé pek üzem anyag- és ke nõ -
anyag-fo gyasz tá sá nak iga zo lás nél kül el szá mol ha tó mér -
té ké rõl  szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 66/1999. (V. 5.) Korm. ren de let,

1237. a nyil vá nos könyv tá rak jegy zé ké nek ve ze té sé rõl
 szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

1238. az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak be fek te -
té si és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló 267/1997.
(XII. 22.) Korm. ren de let és az ön kén tes köl csö nös egész -
ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak egyes gaz dál ko dá si sza bá -
lya i ról  szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 60/1999. (IV. 21.) Korm. ren de let,

1239. a ra dio ak tív hul la dé kok és a ki égett üzem anyag
el he lye zé sé re, va la mint a nuk le á ris lé te sít mé nyek le sze re -
lé sé re ki je lölt szerv lét re ho zá sá ról és te vé keny sé gé nek
pénz ügyi for rá sá ról  szóló 240/1997. (XII. 18.) Korm. ren -
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de let mó do sí tá sá ról  szóló 53/1999. (III. 31.) Korm. ren -
delet,

1240. a köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá si rend jé rõl
 szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. ren de let 11.  §-ában az
„ , ez zel egy ide jû leg a Köz mun ka ta nács ról és a köz mun ka -
prog ra mok tá mo ga tá si rend jé rõl  szóló 11761997. (VII. 8.)
Korm. ren de let, az azt mó do sí tó 193/1997. (XI. 4.) Korm.
ren de let, to váb bá a 133/1998. (VII. 29.) Korm. ren de let
ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1241. a men tés ben  való rész vé tel sza bá lya i ról, a pol gá ri
vé del mi szak ha tó sá gi jog kör rõl és a mi nisz te rek pol gá ri
vé del mi fel ada ta i ról  szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 47/1999. (III. 18.) Korm. ren de -
let,

1242. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí -
tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let 51.  §-a, 52.  §
(1) be kez dé sé ben az „– a (3)–(8) be kez dé sek ki vé te lé -
vel –” szö veg rész, 52.  § (2) be kez dé sé ben az „ , az zal egy -
ide jû leg az egész ség ügy tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro -
zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 103/1995. (VIII. 25.)
Korm. ren de let 16/A.  §-ának (16) be kez dé se ha tá lyát vesz -
ti” szö veg rész, 52.  § (3)–(10) be kez dé se,

1243. a köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves
szenny víz el ve ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 37/1999. (II. 26.) Korm. ren de -
let,

1244. az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl
 szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 36/1999. (II. 26.) Korm. ren de let,

1245. a légi sze mély szál lí tás sza bá lya i ról  szóló
25/1999. (II. 12.) Korm. ren de let 29.  § (2)–(3) be kez dé se,

1246. a Ma gyar–EK Tár su lá si Ta nács nak a Ma gyar
Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek és azok tag ál la mai
kö zött tár su lás lé te sí té sé rõl  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás
4. szá mú Jegy zõ köny vé nek mó do sí tá sa tár gyá ban ho zott
1/99. szá mú ha tá ro za ta ki hir de té sé rõl  szóló 21/1999.
(II. 10.) Korm. ren de let,

1247. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló
19/1999. (II. 5.) Korm. ren de let,

1248. a sze mé lyi azo no sí tó hasz ná la tá val kap cso la tos
kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 13/1999. (II. 1.)
Korm. ren de let I-III. fe je ze te, 63.  §-a, 1–3. szá mú mel lék -
le te,

1249. a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat ról  szóló
89/1995. (VII. 14.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
9/1999. (I. 27.) Korm. ren de let,

1250. az ál lat kí sér le tek vég zé sé rõl  szóló 243/1998.
(XII. 31.) Korm. ren de let 2.  §-t kö ve tõ al cí me, 11.  §
(2)–(3) be kez dé se,

1251. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. 
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 234/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 1–10.  §-a, 12–24.  §-a, 27.  §-a,
29.  § (1) be kez dé sé ben az „ ; egy ide jû leg a 24.  § (2) be kez -

dé sé nek má so dik mon da ta, a 65.  § (2) be kez dé se, a 87.  §
(1) be kez dé se h) pont já ban a „gyer mek gon do zá si díj ban”
szö veg rész, a 87.  § (2) be kez dé se, va la mint a 89.  § (1) be -
kez dé sé nek má so dik mon da ta és (3) be kez dé se ha tá lyát
vesz tI. A 62.  § (2) be kez dé sé ben a „Tny. 50.  § (4) be kez -
dés”-ére hi vat ko zás „Tny. 50.  § (6) be kez dés”-re, a 62.  §
(3) be kez dé sé ben a „Tny. 50.  § (1) be kez dés b) pont”-já ra
hi vat ko zás „Tny. 50.  § (2) bek. b) pont”-ra, a 62.  § (5) be -
kez dé sé ben a „Tny. 50.  § (4) be kez dés”-ére hi vat ko zás
„Tny. 50.  § (6) be kez dés”-re, a 87.  § (1) be kez dés a) pont -
já ban „az össze sí tõ el szá mo lás” szö veg rész „össze sí tõ be -
val lás”-ra, a h) pont ban a „tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ -
hely” szö veg rész „csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely”-re, a
90.  § (1) be kez dé sé ben a „Tny. 50.  § (4) be kez dés”-re hi -
vat ko zás „Tny. 50.  § (6) be kez dés”-re, a (3) be kez dés ben a 
„Tny. 50.  § (1) be kez dés b) pont”-já ra hi vat ko zás „Tny.
50.  § (2) be kez dés b) pont”-já ra vál to zik” szö veg rész,
29.  § (2) be kez dé se, mel lék le te,

1252. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
232/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let,

1253. a Nem ze ti Egész ség ügyi Ta nács fel adat kö ré rõl,
szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl  szóló 229/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 8.  § (2)–(4) be kez dé se,

1254. a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány ról  szóló
228/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
227/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let,

1255. a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 113/1994. (VIII. 31.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 226/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let 1–2.  §-a,

1256. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 224/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let 1–22.  §-a, 23.  § (3)–(4) be kez dé se, mel lék le te,

1257. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 14.  §-t kö ve tõ al cí me,
28–30.  §-a, 32.  § (1) be kez dé se,

1258. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren -
del ke zõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 221/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let,

1259. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 89.  §-t kö ve tõ al cí me,
158.  §-t kö ve tõ al cí me, 167.  §-a,

1260. a ve gyi fegy ve rek ki fej lesz té sé nek, gyár tá sá nak,
fel hal mo zá sá nak és hasz ná la tá nak ti lal má ról, va la mint
meg sem mi sí té sé rõl  szóló egyez mény bõl ere dõ nyi lat ko -
zat té te li kö te le zett sé gek vég re haj tá sá ról és az el len õr zés
rend jé rõl  szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. ren de let 12.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az 
egyes ve gyi anya gok ra vo nat ko zó be je len té si és adat szol -
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gál ta tá si kö te le zett ség rõl  szóló 24/1997. (VI. 13.) IKIM
ren de let” szö veg rész, 12.  § (2) be kez dé se,

1261. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let
35.  § (2)–(3) be kez dé se,

1262. a köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz -
ga tá si ve ze tõ kép zés rõl  szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm.
ren de let 17.  § (2)–(3), (5) be kez dé se,

1263. a vá sá rok ról és a pi a cok ról  szóló 35/1995. (IV. 5.) 
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/1997. (I. 22.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 197/1998. (XII. 4.) Korm.
ren de let,

1264. a köz pon ti fû tés rõl és me leg víz-szol gál ta tás ról
 szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. ren de let 29.  § (2) be kez -
dé se,

1265. a bel föl di Ál la mi Fu tár szol gá lat ról  szóló
133/1989. (XII. 22.) MT ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl  szóló 169/1998. (X. 14.) Korm. ren de let,

1266. a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal át ala kí tá sá val össze -
füg gõ egyes jog sza bá lyok és kor mány ha tá ro za tok mó do sí -
tá sá ról  szóló 168/1998. (X. 6.) Korm. ren de let 2–4.  §-a,
5.  §-ában az „ , egy ide jû leg a Mi nisz ter el nök ség Köz be -
szer zé si és Gaz da sá gi Igaz ga tó sá gá ról  szóló 179/1996.
(XII. 6.) Korm. ren de let 1.  § b) pont ja, va la mint a Ki sebb -
sé gért Díj ala pí tá sá ról  szóló 1/1995. (IX. 28.) ME ren de let
3.  § (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1267. a Gaz da ság biz ton sá gi Tar ta lék ról  szóló 84/1994.
(V. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 167/1998.
(X. 6.) Korm. ren de let,

1268. a ma gánnyug díj pénz tá ra kat mi nõ sí tõ szer ve ze -
tek rõl  szóló 166/1998. (X. 6.) Korm. ren de let 17.  §-a,

1269. a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ha zai tag jai és
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Dok to ra cím mel ren del -
ke zõ sze mé lyek tisz te let díj ár ól, il let ve az aka dé mi kus el -
ha lá lo zá sa ese tén meg ál la pít ha tó hoz zá tar to zói el lá tá sok -
ról  szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 142/1998. (VIII. 25.) Korm. ren de let,

1270. a Kor mány meg ala ku lá sá val össze füg gés ben
egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 128/1998.
(VII. 15.) Korm. ren de let,

1271. a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez -
mé nyek rõl  szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de let, va -
la mint a di ák iga zol vány ról  szóló 34/1998. (II. 25.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 124/1998. (VI. 17.) Korm.
ren de let,

1272. az Or szá gos Atom ener gia Bi zott ság fel ada tá ról,
ha tás kö ré rõl, va la mint az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal
fel adat- és ha tás kö ré rõl, bír sá go lá si jog kö ré rõl  szóló
87/1997. (V. 28.) Korm. ren de let, to váb bá a ta lált, il let ve a
le fog lalt ra dio ak tív vagy nuk le á ris anya gok kal kap cso la -
tos in téz ke dé sek rõl  szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 122/1998. (VI. 17.) Korm. ren de let,

1273. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 121/1998. (VI. 17.) Korm.
ren de let,

1274. a fel vo nók és a moz gó lép csõk épí tés ügyi ha tó sá gi 
en ge dé lye zé sé rõl, üze mel te té sé rõl, el len õr zé sé rõl és az el -
len õrök rõl  szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. ren de let 12.  §
(2) be kez dé se,

1275. a ter mé szet gyó gyá sza ti te vé keny ség rõl  szóló
40/1997. (III. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
110/1998. (VI. 3.) Korm. ren de let,

1276. a Ma gyar Nem ze ti Bank en ge dé lye zé si ha tás kö -
ré be tar to zó pénz ügyi és ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá -
sok vég zé sé nek egyes fel té te le i rõl  szóló 61/1997. (IV. 18.) 
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 108/1998. (V. 27.)
Korm. ren de let,

1277. a vá sá rok ról és pi a cok ról  szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 103/1998. (V. 22.)
Korm. ren de let,

1278. a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. ren de let
30.  § (4) be kez dé se,

1279. az Eu ró pai Köz igaz ga tá si Kép zé si Ösz tön díj
meg ala pí tá sá ról  szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. ren de let,

1280. a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság
ka mat ki egyen lí té si rend sze ré rõl  szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. ren de let 12.  §-ában az „ , és ez zel egy ide jû leg az ex -
port hi te lek hez kap cso ló dó ka mat ki egyen lí té si rend szer rõl
 szóló 105/1995. (IX. 8.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti”
szö veg rész,

1281. az egyes tár sa da lom biz to sí tá si jog sza bá lyok mó -
do sí tá sá ról  szóló 64/1998. (III. 31.) Korm. ren de let,

1282. a saj tó ter mé kek kö te les pél dá nya i nak szol gál ta tá -
sá ról és hasz no sí tá sá ról  szóló 60/1998. (III. 27.) Korm.
ren de let 20.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a saj tó -
ter mé kek kö te les- és tisz te let pél dá nya i ról  szóló 17/1986.
(VIII. 20.) MM ren de let, a saj tó ter mé kek kö te les- és tisz te -
let pél dá nya i ról  szóló 17/1986. (VIII. 20.) MM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 26/1989. (IX. 12.) MM ren de let és a
7/1991. (VII. 25.) MKM ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg -
rész, 20.  § (2) be kez dé se,

1283. a Makó és Tér sé ge Vál lal ko zá si Öve zet ki je lö lé -
sé rõl  szóló 58/1998. (III. 27.) Korm. ren de let,

1284. a Sal gó tar ján-Bá tony te re nye Tér sé ge Vál lal ko zá -
si Öve zet ki je lö lé sé rõl  szóló 57/1998. (III. 27.) Korm. ren -
de let,

1285. a Mo há csi Vál lal ko zá si Öve zet ki je lö lé sé rõl
 szóló 56/1998. (III. 27.) Korm. ren de let,

1286. a Bi ha ri Vál lal ko zá si Öve zet ki je lö lé sé rõl  szóló
55/1998. (III. 27.) Korm. ren de let,

1287. a Bar csi Vál lal ko zá si Öve zet ki je lö lé sé rõl  szóló
54/1998. (III. 27.) Korm. ren de let,

1288. a Zemp lé ni Vál lal ko zá si Öve zet ki je lö lé sé rõl
 szóló 53/1998. (III. 27.) Korm. ren de let,

1289. az Ózd-Put nok-Észak-He ve si Vál lal ko zá si Öve -
zet ki je lö lé sé rõl  szóló 52/1998. (III. 27.) Korm. ren de let,

1290. a vál lal ko zá si öve ze tek lét re ho zá sá nak és mû kö -
dé sé nek sza bá lya i ról  szóló 189/1996. (XII. 17.) Korm.
ren de let, va la mint a Zá hony és Tér sé ge Vál lal ko zá si Öve -
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zet ki je lö lé sé rõl  szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 51/1998. (III. 27.) Korm. ren de let,

1291. a mun ká ba já rás sal össze füg gõ ter hek csök ken té -
sét cél zó tá mo ga tá sok ról, va la mint a mun ka erõ-to bor zás
tá mo ga tá sá ról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. ren de let 3.  §-t 
kö ve tõ al cí me,

1292. a köz igaz ga tá si szak vizs gá ról  szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. ren de let 7.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy -
ide jû leg a köz igaz ga tá si szak vizs gá ról  szóló 46/1995.
(IV. 24.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,
8.  §-a,

1293. a Ba la ton és a par ti zóna ná da sa i nak vé del mé rõl,
va la mint az eze ken foly ta tott nád gaz dál ko dás sza bá lya i ról 
 szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. ren de let 10.  § (2), (5) be kez -
dé se,

1294. az or szág gyû lé si egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü -
le tek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2/1990. (I. 11.) MT ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 20/1998. (II. 6.) Korm. ren de let,

1295. a ma gyar lég tér igény be vé te lé rõl  szóló 4/1998.
(I. 16.) Korm. ren de let 11.  §-ában az „ , egy ide jû leg a lé gi -
köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVIII. tör vény vég re haj -
tá sá ról ren del ke zõ 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren de let
3.  §-a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1296. a té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ egyes
egész ség ügyi szol gál ta tá sok té rí té si díj ár ól  szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. ren de let 3.  § (3)–(5) bekez -
dése,

1297. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 282/1997. (XII. 23.) Korm.
ren de let,

1298. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról ren -
del ke zõ 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let és egyes kor -
mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 278/1997. (XII. 23.)
Korm. ren de let,

1299. a pe da gó gus-to vább kép zés rõl, a pe da gó gus-szak -
vizs gá ról, va la mint a to vább kép zés ben részt ve võk jut ta tá -
sa i ról és ked vez mé nye i rõl  szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren de let 25.  §-a, 26.  §-a,

1300. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak egyes gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let 26.  § (2) be kez dé se,
27.  §-a, 28.  §-a,

1301. az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ka ra i nak fel -
so ro lá sá ról  szóló 25/1995. (III. 8.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 266/1997. (XII. 21.) Korm. ren de let,

1302. az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let
110.  § (4) be kez dé se,

1303. a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány ról  szóló
228/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
252/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 1–5.  §-a, 6.  §-ában az
„ , ez zel egy ide jû leg az R. ki egé szül az 5. szá mú mel lék let -

tel, ame lyet e ren de let mel lék le te tar tal maz” szö veg rész,
6.  § má so dik mon da ta, mel lék le te,

1304. a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ról  szóló
181/1996. (XII. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
251/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 1–6.  §-a,

1305. az adó men tes ter mé szet be ni jut ta tás nak mi nõ sü -
lõ, fo gyasz tói ár ki egé szí tést nem tar tal ma zó köz le ke dé si
és pos tai ked vez mé nyek rõl  szóló 179/1994. (XII. 28.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 250/1997. (XII. 20.)
Korm. ren de let,

1306. az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend -
szer rõl  szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 25.  §
(1) be kez dés má so dik mon da ta,

1307. a ve szé lyes hul la dé kok ról  szóló 102/1996.
(VII. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 244/1997.
(XII. 20.) Korm. ren de let,

1308. a gyám ha tó sá gok, a te rü le ti gyer mek vé del mi
szak szol gá la tok, a gyer mek jó lé ti szol gá la tok és a sze mé -
lyes gon dos ko dást nyúj tó szer vek és sze mé lyek ál tal ke -
zelt sze mé lyes ada tok ról  szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm.
ren de let 12.  § (2)–(3) be kez dé se,

1309. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let 7.  §-a, 7.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 7.  §-t meg elõ zõ „(Az Ebtv. 21.  §-ához)” szö veg ré -
sze, 51.  § (2)–(4) be kez dé se, 2. szá mú mel lék le te,

1310. a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke -
dé si ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 214/1997. (XII. 1.) Korm.
ren de let,

1311. a nuk le á ris lé te sít mény és a ra dio ak tív hul la dék
tá ro ló biz ton sá gi öve ze té rõl  szóló 213/1997. (XII. 1.)
Korm. ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

1312. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
vég re haj tá sá ról tár gyú 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 210/1997. (XI. 26.) Korm. ren de let,

1313. a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé -
del mé rõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 203/1997. (XI. 19.) Korm. ren de let,

1314. az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vény vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 16/1972. (IV. 29.) MT ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 199/1997. (XI. 14.) Korm. ren de let,

1315. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 
195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let 28.  § (1) be kez dés má -
so dik, har ma dik mon da ta, 28.  § (3) be kez dé se,

1316. a vál lal ko zá si öve ze tek lét re ho zá sá nak és mû kö -
dé sé nek sza bá lya i ról  szóló 189/1996. (XII. 17.) Korm.
ren de let, va la mint a Zá hony és Tér sé ge Vál lal ko zá si Öve -
zet ki je lö lé sé rõl  szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 189/1997. (X. 31.) Korm. ren de let,

1317. a nyug el lá tá sok és bal ese ti nyug el lá tá sok, va la -
mint a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok eme lé -
sé rõl  szóló 187/1997. (X. 31.) Korm. ren de let 13.  §
(2)–(3), (5) be kez dé se,
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1318. a Ma gyar ság Hír ne vé ért Díj ról  szóló 183/1997.
(X. 17.) Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dés má so dik mon da ta,

1319. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a köz úti jár mû vek ve ze tõi
en ge dé lye i nek köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló, Bu da pes -
ten, 1996. jú li us 17. nap ján alá írt Meg ál la po dás jegy zék -
vál tás út ján tör té nõ mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló
177/1997. (X. 11.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

1320. a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló
vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün -
te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. ren -
de let 30.  § má so dik mon da ta,

1321. a pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val össze füg -
gõ egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a fog lal -
koz ta tók nak a pénz tár ta gok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. ren de let
6.  §-t kö ve tõ al cí me, 9.  § (3)–(6) be kez dé se,

1322. a ma gánnyug díj pénz tá rak te vé keny sé gé hez kap -
cso ló dó biz to sí tás ma te ma ti kai és pénz ügyi ter ve zé si sza -
bá lyok ról, va la mint a szol gál ta tá si sza bály zat ra és a tar ta -
lé kok ke ze lé sé re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló 170/1997.
(X. 6.) Korm. ren de let 24.  § (2) be kez dé se,

1323. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let 172.  § (8)–(9) be kez dé se, 173–179.  §-a, 174.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 175.  §-t meg elõ zõ al cí me,

1324. a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ról  szóló
181/1996. (XII. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
145/1997. (IX. 5.) Korm. ren de let 1–4.  §-a, 5.  § (2) be kez -
dé se,

1325. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Nem zet kö -
zi Mig rá ci ós Szer ve zet (IOM) kö zött a szer ve zet ma gyar -
or szá gi jog ál lá sá ról, ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl
 szóló, 1992. áp ri lis 7-én, Bu da pes ten alá írt Meg ál la po dás
ki hir de té sé rõl  szóló 44/1993. (III. 12.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 144/1997. (IX. 5.) Korm. ren de let,

1326. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti
alap el lá tá sok és gyer mek vé del mi szak el lá tá sok té rí té si
díj ár ól és az igény lé sük höz fel hasz nál ha tó bi zo nyí té kok -
ról  szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. ren de let 18.  § (2) be -
kez dé se,

1327. a nyug dí jas bá nyá szok szén já ran dó sá gá nak pénz -
be li meg vál tá sá ról  szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 129/1997. (VII. 24.) Korm. ren de let,

1328. az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
ha tá lya alá nem tar to zó ra dio ak tív anya gok, va la mint io ni zá -
ló su gár zást lét re ho zó be ren de zé sek kö ré rõl  szóló 124/1997.
(VII. 18.) Korm. ren de let 7.  § (2)–(3) be kez dé se,

1329. a ké szü lék üzem ben tar tá si díj be sze dé sé nek rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 122/1997. (VII. 17.) Korm. ren de -
let 4.  § (1), (4), (5) be kez dé se, 9.  §-a, 9.  §-t meg elõ zõ al cí -
me, 10.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

1330. a kül föl di ek in gat lan szer zé sé rõl  szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 118/1997.
(VII. 11.) Korm. ren de let,

1331. a sta tisz ti kai szak ké pe sí té sek szak mai kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 77/1996. (V. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 115/1997. (VII. 1.) Korm. ren de let,

1332. a ma gán szál lás he lyek ide gen for gal mi célú hasz -
no sí tá sá ról  szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. ren de let 9.  §
(2) be kez dés elsõ mon da ta, 9.  § (5) be kez dé se,

1333. az ön kén tes köl csö nös egész ség pénzt árak egész -
ség ügyi in téz mé nye i nek mû kö dé si és üze mel te té si sza bá -
lya i ról  szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. ren de let 20.  §
(1) be kez dé se,

1334. a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
104/1997. (VI. 18.) Korm. ren de let,

1335. a köz úti gép jár mû vek, az egyes me zõ gaz da sá gi,
er dé sze ti és ha lá sza ti erõ gé pek üzem anyag- és ke nõ -
anyag-fo gyasz tá sá nak iga zo lás nél kül el szá mol ha tó mér -
té ké rõl  szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. ren de let, to váb bá a
jár mû ve ze tõ gya kor la ti szak ok ta tók sa ját jár mû üze mel te -
té sé nek költ ség té rí té sé rõl  szóló 124/1994. (IX. 5.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 92/1997. (VI. 4.) Korm. ren -
de let 1–5.  §-a, 1–3. szá mú mel lék le te,

1336. a kül föl di ki kül de tés hez kap cso ló dó el is mert
költ sé gek rõl  szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 88/1997. (V. 28.) Korm. ren de let
1.  §-a,

1337. a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány ról  szóló
228/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
83/1997. (V. 21.) Korm. ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (1) be kez -
dé sé ben az „az zal, hogy egy ide jû leg az R. 8.  §-ának (5) be -
kez dé se ha tá lyát vesz ti, va la mint az R. 12.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben az „5.  § (1) be kez dé sé nek” szö veg rész he lyé -
be a „6.  § (1) be kez dé sé nek” szö veg rész lép” szö veg rész,
4.  § (4) be kez dé se, mel lék le te,

1338. a Ma gyar Ál la mi Eöt vös Ösz tön díj ról  szóló
54/1994. (IV. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
82/1997. (V. 21.) Korm. ren de let,

1339. az Eg zisz ten cia Hi tel rõl és Rész let fi ze té si Ked -
vez mény rõl  szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 79/1997. (V. 13.) Korm. ren de let 1.  §-a,

1340. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a he lyi ön kor mány za tok
ál tal fenn tar tott szol gál ta tó fel ada to kat el lá tó egyes költ -
ség ve té si in téz mé nyek nél tár gyú 77/1993. (V. 12.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 75/1997. (V. 9.) Korm. ren -
de let,

1341. a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 58/1997. (IV. 10.) Korm. ren de let
1–3.  §-a,

1342. az 1997. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai
Adat gyûj té si Prog ram ról  szóló 173/1996. (XI. 29.) Korm.
ren de let, va la mint a sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi
XLVI. tör vény vég re haj tá sá ról in téz ke dõ 170/1993.
(XII. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 56/1997.
(IV. 4.) Korm. ren de let,
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1343. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek az ipa ri, ke res ke del mi és ide gen for -
gal mi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 44/1997.
(III. 12.) Korm. ren de let,

1344. a be té ti ka mat, az ér ték pa pí rok ho za ma és a tel jes
hi tel díj mu ta tó szá mí tá sá ról és köz zé té te lé rõl  szóló
41/1997. (III. 5.) Korm. ren de let 14.  § (2) be kez dé se,

1345. a ter mé szet gyó gyá sza ti te vé keny ség rõl  szóló
40/1997. (III. 5.) Korm. ren de let 4.  § (1) be kez dés má so dik 
mon da ta, 4.  § (4) be kez dé se,

1346. a pá lya kez dõ mun ka nél kü li ek el he lyez ke dé sé nek 
elõ se gí té sé rõl  szóló 68/1996. (V. 15.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 39/1997. (III. 5.) Korm. ren de let,

1347. a ve szé lyes és ve szé lyes nek mi nõ sí tett eb tar tá sá -
ról és a tar tás en ge dé lye zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
35/1997. (II. 26.) Korm. ren de let 18.  § (1) be kez dé sé ben
az „ , egy ide jû leg az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló
17/1968. (IV. 14.) Korm. ren de let 13/A.  §-a, va la mint az
ál lat vi a da lok ti lal má ról és egyes küz dõ ebek be ho za ta li,
te nyész té si ti lal má ról  szóló 15/1994. (II. 1.) Korm. ren de -
let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1348. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a he lyi ön kor mány za tok
ál tal fenn tar tott szol gál ta tó fel ada to kat el lá tó egyes költ -
ség ve té si in téz mé nyek nél tár gyú 77/1993. (V. 12.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/1997. (II. 13.) Korm. ren -
de let,

1349. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a test ne ve lés és a sport te rü le tén tör -
té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 21/1997. (II. 13.) Korm. ren de let,

1350. a vas úti sze mély szál lí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló
10/1997. (I. 28.) Korm. ren de let 25.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a vas úti sze mély-, úti -
poggyász- és exp ressz áru fu va ro zá si sza bály zat ki adá sá ról 
 szóló 1005/1956. (I. 17.) MT ha tá ro zat, va la mint a mó do -
sí tá sá ra ki adott 22/1960. (V. 8.) Korm. ren de let és
17/1978. (III. 31.) MT ren de let” szö veg rész,

1351. a köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves
szenny víz el ve ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/1997. (I. 22.) Korm. ren de let,

1352. a vá sá rok ról és pi a cok ról  szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/1997. (I. 22.) Korm.
ren de let,

1353. a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ben tár gyú 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 3/1997. (I. 15.) Korm. ren de let,

1354. a vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zés sza bá lya i ról
 szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let 21.  § (1) be kez -
dé sé ben az „ , egy ide jû leg a víz ügy rõl  szóló 1964. évi
IV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 32/1964. (XII. 13.)
Korm. ren de let 75–91.  §-a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1355. a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány ról  szóló
228/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let 12.  § (3) be kez dé se,

1356. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok té rí té si díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 227/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let,

1357. a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke -
dé si ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 225/1996. (XII. 26.) Korm.
ren de let,

1358. az uta zá si és uta zást köz ve tí tõ szer zõ dés rõl  szóló
214/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let 17.  § (3) be kez dé se,

1359. az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl
 szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let 15.  § (1) be kez -
dés má so dik mon da ta, 15.  § (3) be kez dé se,

1360. az egyes ér ték pa pí rok elõ ál lí tá sá nak, ke ze lé sé nek 
és fi zi kai meg sem mi sí té sé nek biz ton sá gi sza bá lya i ról
 szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 206/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let,

1361. a tár sa da lom biz to sí tás ról  szóló 1975. évi II. tör -
vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 89/1990. (V. 1.) MT ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 203/1996. (XII. 23.) Korm. ren -
de let,

1362. a men tés ben  való rész vé tel sza bá lya i ról, a pol gá ri
vé del mi szak ha tó sá gi jog kör rõl és a mi nisz te rek pol gá ri
vé del mi fel ada ta i ról  szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. ren -
de let 28.  § (2) be kez dé se, 29.  §-a,

1363. a Zá hony és Tér sé ge Vál lal ko zá si Öve zet ki je lö -
lé sé rõl  szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. ren de let,

1364. a ne héz te her gép ko csik köz le ke dé sé nek kor lá to -
zá sá ról  szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 190/1996. (XII. 17.) Korm. ren de let,

1365. a bá nyász nyug díj ról  szóló 150/1991. (XII. 4.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 187/1996. (XII. 13.)
Korm. ren de let,

1366. a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ról  szóló
181/1996. (XII. 6.) Korm. ren de let 7.  § (4) be kez dé se,

1367. a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû
ren de let vég re haj tá sá ról  szóló, több ször mó do sí tott
33/1976. (IX. 5.) MT ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
175/1996. (XI. 29.) Korm. ren de let,

1368. az 1997. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram ról, va la mint a sta tisz ti ká ról  szóló 1993.
évi XLVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 170/1993.
(XII. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 173/1996.
(XI. 29.) Korm. ren de let,

1369. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Al bán
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Bu da pes ten, 1996. ja nu ár
24-én alá írt, a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és
áru fu va ro zás ról  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
170/1996. (XI. 26.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dés má -
so dik mon da ta,

1370. a me gyei (fõ vá ro si) va gyon át adó bi zott sá gok ról
 szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
164/1996. (XI. 14.) Korm. ren de let,

1371. a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé -
del mé rõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let 13.  §
(5) be kez dé se,
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1372. a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke -
dé si ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 158/1996. (X. 25.) Korm.
ren de let,

1373. a vas úti áru fu va ro zá si szer zõ dé sek rõl  szóló
153/1996. (X. 15.) Korm. ren de let 54.  § (1) be kez dé sé ben
az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:” szö veg rész, 54.  § (1) be -
kez dés a)–b) pont ja,

1374. a sza ba dal mi be je len tés ál lam ti tok ká mi nõ sí té sé -
hez szük sé ges el já rás sza bá lyo zá sá ról  szóló 142/1996.
(IX. 2.) Korm. ren de let 5.  § má so dik mon da ta,

1375. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let 
42.  §-t kö ve tõ „Te rep fel mé rõi pót lék” és „Gya kor la ti pót -
lék” al cí me, 46.  §-t kö ve tõ al cí me, 48.  §-t kö ve tõ al cí me,
68.  § má so dik mon da ta,

1376. a rejt jel te vé keny ség rõl  szóló 43/1994. (III. 29.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 135/1996. (VIII. 28.)
Korm. ren de let,

1377. a köz für dõk lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé rõl  szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let 6.  § (2)–(6) be kez dé se,

1378. az Or szá gos Ki e me lé sû Tár sa da lom tu do má nyi
Ku ta tá sok ról  szóló 63/1992. (IV. 4.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 120/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let,

1379. a lé te sít mé nyi tûz ol tó sá gok ra vo nat ko zó rész le tes 
sza bá lyok ról  szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let
10.  § (2) be kez dé se,

1380. a tûz ol tó ság tag ja i ra vo nat ko zó kö te le zõ élet- és
bal eset-biz to sí tás ról  szóló 117/1996. (VII. 24.) Korm. ren -
de let 5.  §-a,

1381. a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ha zai tag jai és
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Dok to ra cím mel ren del -
ke zõ sze mé lyek tisz te let díj ár ól, il let ve az aka dé mi kus el -
ha lá lo zá sa ese tén meg ál la pít ha tó hoz zá tar to zói el lá tá sok -
ról  szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 106/1996. (VII. 16.) Korm. ren de let,

1382. a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá -
sá ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény vég re haj tá sá nak egyes 
kér dé se i rõl  szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. ren de let
17.  §-a,

1383. a kör nye zet vé del mi meg bí zott al kal ma zá sá nak
fel té te lé hez kö tött kör nye zet hasz ná la tok meg ha tá ro zá sá -
ról  szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. ren de let 3.  §-a,

1384. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nö vény-egész ség ügyi és
nö vény vé del mi együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 89/1996. (VI. 21.) Korm. ren de let,

1385. a víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról
 szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. ren de let 27.  § (9) be kez dé se,

1386. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Por tu gál
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Bu da pes ten, 1979. évi már -
cius hó 24. nap ján alá írt Ke res ke del mi Ha jó zá si Meg ál la po -
dás ki hir de té sé rõl  szóló 55/1979. (XII. 30.) MT ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 67/1996. (V. 15.) Korm. ren de let,

1387. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok té rí té si díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 52/1996. (IV. 10.) Korm. ren de let,

1388. a nyá ri idõ szá mí tás al kal ma zá sá ról  szóló
39/1996. (III. 13.) Korm. ren de let 2.  § (1) be kez dé sé ben az 
„ , ez zel egy ide jû leg a nyá ri idõ szá mí tás be ve ze té sé rõl
 szóló 1/1991. (I. 29.) IKM–KHVM együt tes ren de let ha tá -
lyát vesz ti” szö veg rész,

1389. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött, a pol gá ri lé gi köz le ke dés
tár gyá ban, Bu da pes ten, az 1974. évi má jus 25. nap ján alá -
írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 27/1977. (VIII. 1.) MT
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 34/1996. (III. 5.) Korm. ren -
de let,

1390. a hi va ta los ira tok kéz be sí té sé nek egy sze rû sí té sé -
rõl  szóló 43/1953. (VIII. 20.) MT ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 33/1996. (II. 27.) Korm. ren de let,

1391. a he gesz tõk mi nõ sí té sé rõl  szóló mi nisz te ri ren de -
let ki adá sá ra tör té nõ fel ha tal ma zás ról  szóló 18/1996.
(I. 31.) Korm. ren de let,

1392. a kül föl di ek in gat lan szer zé sé rõl  szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé se,

1393. a tu do má nyos to vább kép zés be fe je zé sé nek fel té -
te le i rõl, a kül föl dön szer zett tu do má nyos fo ko zat ha zai el -
is me ré sé rõl és a kan di dá tu si fo ko zat tal járó il let mény ki -
egé szí tés rõl  szóló 55/1995. (V. 17.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 171/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let,

1394. a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke -
dé si ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
ren de let 21.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 21.  § (8) be -
kez dé se,

1395. az igaz ság ügyi szak ér tõk rõl  szóló 53/1993.
(IV. 2.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 155/1995.
(XII. 22.) Korm. ren de let,

1396. a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
151/1995. (XII. 12.) Korm. ren de let,

1397. a ke rék bi lincs al kal ma zá sá val és a jár mû vek el -
szál lí tá sá val kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 143/1995.
(XI. 30.) Korm. ren de let 21.  § (2) be kez dé se,

1398. a légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren -
de let 28.  §-ában az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a pol gá ri
re pü lés rõl  szóló, az 1981. évi 8. tör vényerejû ren de let vég -
re haj tá sá ra ki adott – a 17/1983. (VI. 1.) MT ren de let tel, a
95/1989. (VIII. 30.) MT ren de let tel, a 88/1990. (IV. 30.)
MT ren de let tel, a 102/1991. (VII. 31.) Korm. ren de let tel, a
32/1992. (II. 14.) Korm. ren de let tel, a 13/1993. (I. 19.)
Korm. ren de let tel mó do sí tott – 17/1981. (VI. 9.) MT ren -
de let” szö veg rész,

1399. a Nem ze ti alap tan terv ki adá sá ról  szóló 130/1995.
(X. 26.) Korm. ren de let 2.  §-ában az „ , egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a Nem ze ti alap tan terv Tan ter vi alap el ve i nek ki -
adá sá ról  szóló 31/1994. (III. 12.) Korm. ren de let” szö veg -
rész,
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1400. a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál -
lam ál tal igaz ság ta la nul oko zott ká rok rész le ges kár pót lá -
sá ról  szóló 1991. évi XXV. tör vény vég re haj tá sá ról ren -
del ke zõ 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 124/1995. (X. 18.) Korm. ren de let,

1401. a nyug dí jas bá nyá szok szén já ran dó sá gá nak pénz -
be li meg vál tá sá ról ren del ke zõ 145/1992. (XI. 4.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 123/1995. (X. 6.) Korm. ren -
de let,

1402. a Ba la ton nal kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok
ko or di ná ci ó já ról  szóló 62/1995. (VI. 8.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 121/1995. (X. 4.) Korm. ren de let,

1403. a te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá nak sza -
bá lya i ról és a vé del mi kö ve tel mé nyek rõl  szóló 114/1995.
(IX. 27.) Korm. ren de let 5.  § (2) be kez dé sé ben az „ , ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a pol gá ri vé de lem rõl  szóló
15/1992. (I. 27.) Korm. ren de let vég re haj tá sá ra ki adott
7/1992. (V. 19.) BM ren de let 6.  §-ának (1)–(2) és (3) be -
kez dé se” szö veg rész,

1404. a ne héz te her gép ko csik köz le ke dé sé nek kor lá to -
zá sá ról  szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. ren de let 6.  §
(3) be kez dé se,

1405. az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók öreg -
sé gi nyug díj ra jo go sult sá gá ról  szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 109/1995. (IX. 15.) Korm.
ren de let,

1406. a fel szá mo lá si el já rás és a vég el szá mo lás kör nye -
zet- és ter mé szet vé del mi kö ve tel mé nye i rõl  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. ren de let 17.  §-a,

1407. az egész ség ügy tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro -
zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 103/1995. (VIII. 25.)
Korm. ren de let,

1408. a ke re sõ kép te len ség és ke re sõ ké pes ség or vo si el -
bí rá lá sá ról és an nak el len õr zé sé rõl  szóló 102/1995.
(VIII. 25.) Korm. ren de let 15.  §-a,

1409. az egyes ér ték pa pí rok elõ ál lí tá sá nak, ke ze lé sé nek 
és fi zi kai meg sem mi sí té sé nek biz ton sá gi sza bá lya i ról
 szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. ren de let 10.  § (2)–(3) be -
kez dé se,

1410. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz
Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti ví zum meg ál la po dás ki hir -
de té sé rõl  szóló 90/1995. (VII. 25.) Korm. ren de let 3.  §
(3) be kez dé se,

1411. a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat ról  szóló
89/1995. (VII. 14.) Korm. ren de let 7.  § (1) be kez dé sé ben
az „ , ez zel egy ide jû leg az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi
II. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 16/1972. (IV. 29.) MT
ren de let 14.  §-a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 7.  § (2) be kez -
dé se,

1412. a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl  szóló
79/1995. (VI. 30.) Korm. ren de let 43–44.  §-a,

1413. a víz- és csa tor na díj nak a la ká sok és a nem la kás
cél já ra szol gá ló he lyi sé gek bér lõ re  való át há rí tá sá ról  szóló 
18/1990. (I. 31.) MT ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
63/1995. (VI. 8.) Korm. ren de let,

1414. a Ba la ton nal kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok
ko or di ná ci ó já ról  szóló 62/1995. (VI. 8.) Korm. ren de let,

1415. a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok tár gyi és
költ ség ve té si át adás-át vé te lé nek rend jé rõl  szóló 59/1995.
(V. 30.) Korm. ren de let,

1416. a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál -
lam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul
oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 104/1991. (VIII. 3.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 56/1995. (V. 17.)
Korm. ren de let,

1417. a köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves
szenny víz el ve ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren -
de let 25.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a köz mû ves víz el lá tás és köz mû ves csa tor ná zás
sza bá lya i nak ki adá sá ról  szóló 27/1975. (X. 30.) MT ren -
de let, va la mint az azt mó do sí tó 88/1990. (IV. 30.) MT ren -
de let 1. mel lék le té nek 12. pont ja, a 18/1992. (I. 28.) Korm. 
ren de let 10–14.  §-a, a 119/1993. (VIII. 25.) Korm. ren de -
let, to váb bá a köz mû ves víz el lá tás és a köz mû ves csa tor -
ná zás egyes kér dé se i rõl  szóló 4/1975. (XI. 26.) OVH ren -
del ke zés” szö veg rész, 25.  § (3)–(5), (11)–(12) be kez dé se,

1418. az élet vé del mi lé te sít mé nyek egy sé ges nyil ván -
tar tá si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl  szóló 37/1995.
(IV. 5.) Korm. ren de let 9.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a 32/1977. (XII. 31.) ÉVM ren -
de let az élet vé del mi lé te sít mé nyek nyil ván tar tá sá ról” szö -
veg rész, 9.  § (2) be kez dé se,

1419. a vá sá rok ról és a pi a cok ról  szóló 35/1995. (IV. 5.) 
Korm. ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

1420. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/1995. (III. 24.) Korm. ren -
de let 1–6.  §-a, 7.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a
nem zet kö zi köz úti áru szál lí tás vég zé sé nek egyes
feltételei rõl  szóló – a 13/1992. (III. 25.) KHVM ren de let tel 
mó do sí tott – 7/1991. (I. 29.) KHVM ren de let 3/A.  §-ának
(3) és (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 7.  §
(2)–(6) be kez dé se, 1–3. mel lék le te,

1421. a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 8.  §-ában az „ , egy ide jû leg
 hatályát vesz ti:” szö veg rész, 8.  § a)–b), d)–f), h)–m) pont ja,

1422. a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ha zai tag jai és
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Dok to ra cím mel ren del -
ke zõ sze mé lyek tisz te let díj ár ól, il let ve az aka dé mi kus el -
ha lá lo zá sa ese tén meg ál la pít ha tó hoz zá tar to zói el lá tá sok -
ról  szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. ren de let 20.  § (1) be kez dé -
sé ben az „ , a ren de let alap ján járó aka dé mi ku si tisz te let dí -
jat [2.  § (1) be kez dés], a hoz zá tar to zói el lá tá so kat (3.  §) és
az Aka dé mia Dok to ra tisz te let dí ját azon ban 1995. ja nu ár
1. nap já tól kell fo lyó sí ta ni” szö veg rész, 20.  § (2)–(3) be -
kez dé se,

1423. a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ra bí zott ál la mi
tu laj do nú in gat la nok kö ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
131/1994. (X. 14.) Korm. ren de let,
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1424. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Bu da pes ten, 1994. má jus
5-én alá írt kul tu rá lis, ok ta tá si és tu do má nyos együtt mû kö -
dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 129/1994.
(X. 7.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

1425. a nyug dí jas bá nyá szok szén já ran dó sá gá nak pénz -
be li meg vál tá sá ról ren del ke zõ 145/1992. (XI. 4.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 116/1994. (VIII. 31.) Korm.
ren de let,

1426. a bá nyász nyug díj ról  szóló 150/1991. (XII. 4.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 115/1994. (VIII. 31.)
Korm. ren de let,

1427. az egyes bá nyá sza ti dol go zók tár sa da lom biz to sí -
tá si ked vez mé nye i rõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 114/1994. (VIII. 31.) Korm. ren de -
let,

1428. a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. ren de let 
2.  §-t kö ve tõ „(A Hdt. 6.  §-ához)” szö veg ré sze, 18.  §
(2) be kez dé se,

1429. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ben tár gyú 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 94/1994. (VI. 17.) Korm. ren de let,

1430. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a test ne ve lés és sport te rü le tén tör té -
nõ vég re haj tá sá ról  szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. ren de let
7.  § (2) be kez dé se,

1431. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi
áru szál lí tás ról  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
77/1994. (V. 19.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dés má so -
dik mon da ta,

1432. az em be ri kör nye zet re ve szélyt je len tõ egyes
anya gok kül föld rõl tör té nõ be ho za ta lá ról  szóló 55/1987.
(X. 30.) MT ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 73/1994.
(V. 10.) Korm. ren de let,

1433. a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról és ki -
egé szí té sé rõl  szóló 72/1994. (V. 10.) Korm. ren de let,

1434. a Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat ról  szóló 61/1994.
(IV. 20.) Korm. ren de let 15.  § (2) be kez dé se,

1435. a rejt jel te vé keny ség rõl  szóló 43/1994. (III. 29.)
Korm. ren de let 20.  § (2) be kez dé se,

1436. a be dol go zók fog lal koz ta tá sá ról  szóló 24/1994.
(II. 25.) Korm. ren de let 27.  §-ában az „ ; egy ide jû leg a be -
dol go zói mun ka vi szony sza bá lyo zá sá ról  szóló 63/1967.
(XII. 27.) Korm. ren de let, a be dol go zók fog lal koz ta tá sá ról 
 szóló 10/1981. (IX. 29.) MüM ren de let, va la mint az azt
mó do sí tó 6/1991. (VI. 29.) MüM ren de let 1.  §-a ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész,

1437. a sta tisz ti kai szak ér tõi en ge dé lyek ki adá sá ról
 szóló 21/1994. (II. 16.) Korm. ren de let 9.  §-a, 10.  §-a, 11.  § 
má so dik mon da ta,

1438. a kár pót lá si je gyek élet já ra dék ra vál tá sá nak el já -
rá si sza bá lya i ról  szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 18/1994. (II. 9.) Korm. ren de let,

1439. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vén
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer
til tott for gal ma és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 16/1994. (II. 4.) Korm. ren de let,

1440. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok té rí té si díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let,
va la mint a moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si tá -
mo ga tá sa i nak rend sze ré rõl  szóló 179/1993. (XII. 29.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/1994. (I. 30.)
Korm. ren de let,

1441. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ben tár gyú, 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 177/1993. (XII. 19.) Korm. ren de let,

1442. a sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. ren de let
22.  §-t kö ve tõ al cí me, 24.  §-t meg elõ zõ al cí mé ben az „és
ve gyes” szö veg rész, 24.  § má so dik mon da ta,

1443. a Szén bá nyá sza ti Szer ke zet át ala kí tá si Köz pont -
ról  szóló 59/1990. (IX. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 168/1993. (XII. 2.) Korm. ren de let,

1444. az ál lam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban
igaz ság ta la nul oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló
1991. évi XXV. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott 104/1991.
(VIII. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 163/1993.
(XI. 30.) Korm. ren de let,

1445. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj -
tá sá ról  szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let 48.  §
(6) be kez dé se, 49.  § (3) be kez dé se, 51.  §-a,

1446. a bel föl di hi va ta los ki kül de tést tel je sí tõ dol go zó
élel me zé si költ ség té rí té sé rõl  szóló 23/1989. (III. 12.) MT
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 141/1993. (X. 13.) Korm.
ren de let,

1447. az Eg zisz ten cia hi tel rõl és rész let fi ze té si ked vez -
mény rõl  szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 121/1993. (IX. 9.) Korm. ren de let,

1448. a mun ká ba já rás sal kap cso la tos uta zá si költ ség té -
rí tés rõl  szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. ren de let 5.  §-ában
az „ ; egy ide jû leg a mun ká ba já rás sal kap cso la tos uta zá si
költ ség té rí tés rõl  szóló 8/1990. (IV. 25.) PM ren de let és az
azt mó do sí tó 1/1991. (I. 31.) PM ren de let ha tá lyu kat vesz -
tik” szö veg rész,

1449. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a he lyi ön kor mány za tok
ál tal fenn tar tott szol gál ta tó fel ada to kat el lá tó egyes költ -
ség ve té si in téz mé nyek nél címû 77/1993. (V. 12.) Korm.
ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

1450. a Ma gyar UNESCO Bi zott ság ról  szóló 70/1993.
(V. 6.) Korm. ren de let 10.  §-ában az „ , egy ide jû leg a Ma -
gyar UNESCO Bi zott ság szer ve zé sé rõl  szóló 1018/1963.
(VII. 31.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,
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1451. a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben az ál -
lam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul
oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 104/1991.
(VIII. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 58/1993.
(IV. 7.) Korm. ren de let,

1452. az or szág gyû lé si egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü -
le tek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2/1990. (I. 11.) MT ren de let
mel lék le té nek mó do sí tá sá ról  szóló 57/1993. (IV. 7.)
Korm. ren de let,

1453. a köz igaz ga tá si és az ügy ke ze lõi alap vizs gá ról
 szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. ren de let 11.  § (1) be kez dé -
sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i nek és ügy in té zõ i nek ké pe sí té si
rend sze ré rõl  szóló 58/1987. (XI. 15.) MT ren de let
8–11.  §-a” szö veg rész, 11.  § (3)–(6) be kez dé se,

1454. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ ku ta tó- és ku ta tást ki egé szí tõ in té ze tek nél és ku ta -
tó kat fog lal koz ta tó egyes in téz mé nyek nél tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de let 2.  §-t
kö ve tõ „[Kjt. 20/A.  §-ához]” szö veg ré sze, 8.  §-t kö ve tõ al -
cí me, 16.  §-t kö ve tõ „[A Kjt. 66.  §-ának (7) be kez dé sé -
hez]” szö veg ré sze, 17/A.  §-t kö ve tõ „[A Kjt. 71.  §-a
(3) be kez dé sé hez]” és „(A Kjt. 75.  §-ához)” szö veg ré sze,

1455. a szak ér tõi mû kö dés sel kap cso la tos egyes kér dé -
sek sza bá lyo zá sá ról  szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 47/1993. (III. 17.) Korm. ren de let,

1456. az 1951–1956 kö zöt ti idõ szak ban po li ti kai ok ból
hát rá nyos meg kü lön böz te tés sel járó ka to nai mun ka szol -
gá la tot tel je sí tett sze mé lyek tár sa da lom biz to sí tá si és mun -
ka jo gi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló 174/1992.
(XII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 45/1993.
(III. 12.) Korm. ren de let,

1457. az Eg zisz ten cia hi tel rõl és rész let fi ze té si ked vez -
mény rõl  szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 36/1993. (II. 23.) Korm. ren de let,

1458. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok té rí té si díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let
7.  §-t kö ve tõ „Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa” al cí me,

1459. az áruk nak, szol gál ta tá sok nak és anya gi ér té ket
kép vi se lõ jo gok nak ru bel-el szá mo lás ban tör té nõ be ho za -
ta lá ról  szóló 52/1992. (III. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 18/1993. (I. 27.) Korm. ren de let,

1460. az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vény vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 16/1972. (IV. 29.) MT ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 8/1993. (I. 13.) Korm. ren de let,

1461. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve -
lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al -
kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek
ren de zé sé re 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let 17.  §-t kö -
ve tõ „[A Kjt. 66.  §-ának (7) be kez dé sé hez]” szö veg ré sze,
23.  § (2) be kez dé se,

1462. a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról és ki -
egé szí té sé rõl  szóló 148/1992. (XI. 12.) Korm. ren de let,

1463. az ön kor mány za tok tu laj do ná ban lévõ in gat lan -
va gyon nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl  szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. ren de let 6.  § (1) be kez dé sé ben az 
„ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ta ná csi ház ke ze lé si szer -
vek ke ze lé sé ben lévõ ál la mi tu laj don ban álló la kó épü le tek 
nyil ván tar tá sá nak és fel dol go zá sá nak rend jé rõl  szóló
5/1986. (Ép. Ért. 31.) ÉVM–KSH együt tes uta sí tás” szö -
veg rész, 6.  § (2) be kez dé se,

1464. a nyug dí jas bá nyá szok szén já ran dó sá gá nak pénz -
be li meg vál tá sá ról  szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. ren de let 
9.  § (3) be kez dé se,

1465. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 142/1992. (X. 27.) Korm.
ren de let,

1466. a kül föl di jog ról  való tá jé koz ta tás ról  szóló, Lon -
don ban, 1968. jú ni us 7. nap ján alá írt Eu ró pai Egyez mény,
va la mint Stras bo urg ban, 1978. már ci us 15. nap ján alá írt
Egyez mény Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
140/1992. (X. 20.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

1467. a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ben 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let 1.  §-t kö ve tõ
„[A Kjt. 20.  §-ának (2) be kez dé sé hez]” szö veg ré sze,
12.  §-t kö ve tõ „[A Kjt. 61.  §-ának (4) be kez dé sé hez]” szö -
veg ré sze, „[A Kjt. 63.  §-ának (5) be kez dé sé hez]” szö veg -
ré sze, 20.  § (9) be kez dé se,

1468. az ál la mi vál la la tok ról  szóló 1977. évi VI. tör vény 
vég re haj tá sá ra ki adott 33/1984. (X. 31.) MT ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 123/1992. (VIII. 19.) Korm. ren de let,

1469. a Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já nak
meg szün te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Ala pít -
vány lé te sí té sé rõl  szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de -
let 3–5.  §-a, 7.  § (1) be kez dé sé ben az „ ; ez zel egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti: – a Mû vé sze ti Alap tag ja i nak egy sé ges se -
gé lye zé si rend sze ré rõl  szóló 26/1967. (VIII. 26.) Korm.
ren de let; – a Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já ról
 szóló 43/1983. (XI. 20.) MT ren de let, va la mint az azt mó -
do sí tó 50/1988. (VI. 28.) MT ren de let; – a he lyi ség gaz dál -
ko dás ról  szóló 19/1984. (IV. 15.) MT ren de let vég re haj tá -
sá ra ki adott 8/1984. (IV. 15.) ÉVM ren de let 6.  §-ának
(2) be kez dé se” szö veg rész, 7.  § (2) be kez dé se,

1470. az ala pít vá nyok gaz dál ko dá si rend jé rõl  szóló
115/1992. (VII. 23.) Korm. ren de let 12.  § (1) be kez dé sé -
ben az „az zal, hogy a 2.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak az
1993. évi ered mény ki mu ta tás so rán al kal maz ha tók, egy út -
tal az ala pít vá nyok gaz dál ko dá sá ról  szóló 96/1988.
(XII. 22.) MT ren de let, va la mint a 184/1991. (XII. 30.)
Korm. ren de let 16.  §-ának (4)–(5) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész,

1471. a tár sa dal mi szer ve ze tek gaz dál ko dó te vé keny sé -
gé rõl  szóló 114/1992. (VII. 23.) Korm. ren de let 11.  §-ában 
az „ , az zal, hogy a 2.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak az
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1993. évi ered mény ki mu ta tás so rán al kal maz ha tók, egy út -
tal a tár sa dal mi szer ve ze tek gaz dál ko dá sá ról  szóló
16/1989. (II. 26.) MT ren de let a ha tá lyát vesz ti” szö veg -
rész,

1472. a mi nisz te rek mun kál ta tói jo gá ról  szóló
112/1992. (VII. 7.) Korm. ren de let,

1473. a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál -
lam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban az 1939. má jus
1-jé tõl 1949. jú ni us 8-ig ter je dõ idõ ben al ko tott jog sza bá -
lyok al kal ma zá sá val igaz ság ta la nul oko zott ká rok rész le -
ges kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi XXIV. tör vény vég re haj -
tá sá ról  szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. ren de let 9.  §
(2)–(3) be kez dé se,

1474. az ál la mi vál la la tok ról  szóló 1977. évi VI. tör vény 
vég re haj tá sá ra ki adott 33/1984. (X. 31.) MT ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 72/1992. (IV. 28.) Korm. ren de let,

1475. a va gyon jegy rõl  szóló 94/1988. (XII. 22.) MT
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 70/1992. (IV. 21.) Korm.
ren de let,

1476. az Or szá gos Ki e me lé sû Tár sa da lom tu do má nyi
Ku ta tá sok ról  szóló 63/1992. (IV. 4.) Korm. ren de let,

1477. a köz úti gép jár mû vek, az egyes me zõ gaz da sá gi,
er dé sze ti és ha lá sza ti erõ gé pek üzem anyag- és ke nõ -
anyag-fo gyasz tá sá nak iga zo lás nél kül el szá mol ha tó mér -
té ké rõl  szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. ren de let 7.  § má so -
dik, har ma dik mon da ta,

1478. az Eg zisz ten cia hi tel rõl és rész let fi ze té si ked vez -
mény rõl  szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 59/1992. (III. 26.) Korm. ren de let 1–7.  §-a, 8.  §
(3) be kez dé se,

1479. az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vény vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 16/1972. (IV. 29.) MT ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 55/1992. (III. 21.) Korm. ren de let
1.  §-a, 2.  §-a,

1480. az áruk nak, szol gál ta tá sok nak és anya gi ér té ket
kép vi se lõ jo gok nak ru bel el szá mo lás ban tör té nõ be ho za ta -
lá ról  szóló 52/1992. (III. 21.) Korm. ren de let,

1481. a volt nyu ga ti ha di fog lyok hi tel utal vá nya i val
kap cso la tos pénz kö ve te lé sek rõl és nyug dí juk ki egé szí té -
sé rõl  szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. ren de let 5.  §
(4)–(5) be kez dé se,

1482. a me gyei (fõ vá ro si) va gyon át adó bi zott sá gok ról
 szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
36/1992. (II. 21.) Korm. ren de let,

1483. a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik, a köz tár sa sá -
gi meg bí zot tak fel adat- és ha tás kö ré nek meg ál la pí tá sá ról
az ipar és bel ke res ke del mi ága zat ban 26/1992. (I. 28.)
Korm. ren de let 3–6.  §-a, 7.  § (2) be kez dé se,

1484. az egyes kör nye zet- és ter mé szet vé del mi jog sza -
bá lyok mó do sí tá sá ról, va la mint a jegy zõ kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 24/1992.
(I. 28.) Korm. ren de let,

1485. a he lyi ön kor mány za tok pol gár mes te re i nek és
jegy zõ i nek, va la mint a köz tár sa sá gi meg bí zot tak nép jó lé ti
igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö ré nek meg ál la pí tá sá ról  szóló
22/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 2.  §-a, 4.  §-a, 14.  §-a,

1486. a he lyi ön kor mány za tok egyes szer ve i nek és a
köz tár sa sá gi meg bí zot tak nak a köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te -
mé nyi, mû vé sze ti, to váb bá más kul tu rá lis te vé keny sé gek -
kel kap cso la tos ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö re i rõl
 szóló 20/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dé sé -
ben az „ ; egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 3.  §
(1) be kez dés d) pont ja, 3.  § (2) be kez dé se,

1487. a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik, a köz tár sa sá -
gi meg bí zot tak, va la mint egyes cent rá lis alá ren delt sé gû
szer vek fel adat- és ha tás kö ré nek meg ál la pí tá sá val kap cso -
la tos föld mû ve lés ügyi ága za ti jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról 
 szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 3–5.  §-a, 7.  §-ában
az „ , egy ide jû leg”, va la mint a „ha tá lyát vesz ti” szö veg -
rész, 7.  § a), c)–d) pont ja,

1488. a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik, a köz tár sa sá -
gi meg bí zot tak köz le ke dé si és víz ügyi fel ada ta i val kap -
cso la tos jog sza bály-mó do sí tá sok ról  szóló 18/1992. (I. 28.) 
Korm. ren de let,

1489. a ha gya té ki el já rás sal, a ki sa já tí tá si el já rás sal, a
szak for dí tás sal és a tol má cso lás sal kap cso la tos fel ada tok -
ról és ha tás kö rök rõl  szóló 10/1992. (I. 20.) Korm. ren de let,

1490. az egy sé ges ter mék azo no sí tó kód al kal ma zá sá ról
 szóló 145/1991. (XI. 22.) Korm. ren de let 10.  § (3)–(4) be -
kez dé se,

1491. a mé rés ügy rõl  szóló tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let 1.  §-t kö ve tõ
„(TV. 3.  §-hoz)” szö veg ré sze, 11.  §-a, 11.  §-t meg elõ zõ
„(TV. 11.  §-hoz)” szö veg ré sze, 13.  §-t kö ve tõ
„(TV. 14.  §-hoz)” szö veg ré sze, 16.  §-ában az „ , egy ide jû -
leg az 1/1985. (Mér. K. 1.) OMH uta sí tás, az 1/1988. (Mér. 
K. 2.) OMH uta sí tás és a 201/1990. OMH Köz le mény ha -
tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1492. a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál -
lam ál tal igaz ság ta la nul oko zott ká rok rész le ges kár pót lá -
sá ról  szóló 1991. évi XXV. tör vény vég re haj tá sá ról ren -
del ke zõ 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 114/1991. (IX. 4.) Korm. ren de let,

1493. a volt köz szol gá la ti al kal ma zot ta kat érin tõ nyug -
díj jo gi hát rá nyok eny hí té sé rõl  szóló 112/1991. (IX. 2.)
Korm. ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

1494. az össze han golt Áru le író és Kód rend szer rõl
Brüsszel ben, az 1983. évi jú ni us hó 14. nap ján meg kö tött
Nem zet kö zi Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 42/1991.
(III. 8.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

1495. az Eg zisz ten cia Hi tel rõl és Rész let fi ze té si Ked -
vez mény rõl  szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. ren de let
10.  §-a, 11.  §-ában az „ , ez zel egy ide jû leg az Eg zisz ten cia
Alap ról  szóló 97/1990. (XI. 27.) Korm. ren de let ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész,

1496. az egyes bá nyá sza ti dol go zók tár sa da lom biz to sí -
tá si ked vez mé nye i rõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. ren de -
let 8.  § má so dik mon da ta,

1497. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/1991. (I. 29.) Korm. ren -
de let,
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1498. az 1945 és 1963 kö zött tör vénysértõ mó don el ítél -
tek, az 1956-os for ra da lom mal és sza bad ság harc cal össze -
füg gés ben el ítél tek, va la mint a ko ráb bi nyug díj csök ken tés 
meg szün te té sé rõl, to váb bá az egyes sze mé lyes sza bad sá -
got kor lá to zó in téz ke dé sek ha tá lya alatt állt sze mé lyek tár -
sa da lom biz to sí tá si és mun ka jo gi hely ze té nek ren de zé sé rõl 
 szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. ren de let 15.  § (1) be kez dés
má so dik mon da ta,

1499. az ál la mi vál la la tok fel ügye lõ bi zott ság ár ól  szóló
24/1990. (VIII. 13.) Korm. ren de let 10.  § (1) be kez dés má -
so dik mon da ta, 10.  § (2)–(3) be kez dé se,

1500. az ál la mi vál la la tok ról  szóló 1977. évi VI. tör vény 
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 33/1984. (X. 31.) MT ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 20/1990. (VIII. 3.) Korm. ren de let,

1501. az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról és ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl  szóló 88/1990. (IV. 30.) MT ren de let,

1502. a „Ma gyar Saj tó Nap já”-ról  szóló 29/1990.
(II. 14.) MT ren de let 2.  §-ában az „ ; egy ide jû leg az
1002/1962. (I. 17.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti” szö -
veg rész,

1503. a va gyon jegy rõl  szóló 94/1988. (XII. 22.) MT
ren de let 13.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg az
51/1987. (X. 14.) MT ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 
13.  § (2) be kez dé se,

1504. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let 26.  § (4)–(5) be kez dé se,

1505. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 30/1988. (IV. 21.) MT ren de let
36.  §-t kö ve tõ al cí me, 39.  §-t meg elõ zõ al cí me, 39.  §-ában
az „ : egy ide jû leg az utak ról  szóló 1962. évi 21. tör -
vényerejû ren de let vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 34/1962.
(IX. 16.) Korm. ren de let, va la mint az azt mó do sí tó
19/1970. (VI. 7.) Korm. ren de let és a 37/1985. (VIII. 1.)
MT ren de let, to váb bá a túl sú lyos jár mû vek köz le ke dé sé -
nek kor lá to zá sá ról  szóló 16/1973. (VI. 27.) MT ren de let,
va la mint az azt mó do sí tó 46/1980. (XI. 11.) MT ren de let
és a 17/1983. (VI. 1.) MT ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg -
rész,

1506. a szak for dí tás ról és tol má cso lás ról  szóló 24/1986. 
(VI. 26.) MT ren de let 7.  § (3) be kez dé se, 7.  § (4) be kez dés
má so dik mon da ta,

1507. a saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény vég re haj tá sá -
ról  szóló 12/1986. (IV. 22.) MT ren de let 2.  §-t kö ve tõ al cí -
me, 26.  §-t kö ve tõ al cí me,

1508. a le ány vál la lat ról  szóló 65/1984. (XII. 29.) MT
ren de let 10.  § (1) be kez dés ben az „ ; egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a 28/1983. (VIII. 25.) MT ren de let, va la mint az
1/1984. (I. 17.) MT ren de let” szö veg rész,

1509. az ál la mi vál la la tok ról  szóló 1977. évi VI. tör vény 
vég re haj tá sá ról  szóló 33/1984. (X. 31.) MT ren de let
47.  §-t kö ve tõ al cí me, 50.  §-t kö ve tõ al cí me, 53.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 53.  §-a, 54.  § (1) be kez dés ben az „ ; egy ide -
jû leg a 4/1978. (I. 18.) MT ren de let, a mó do sí tá sá ról ren -
del ke zõ 8/1981. (IV. 2.) MT ren de let, a 42/1981. (IX. 28.)
MT ren de let és a 74/1982. (XII. 15.) MT ren de let, az

1048/1982. (XII. 15.) MT ha tá ro zat és a 9/1983. (V. 4.)
MT ren de let 3.  §-a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1510. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Svéd
Ki rály ság Kor má nya kö zött Stock holm ban az 1981. évi
ok tó ber hó 12. nap ján alá írt, a jö ve de lem- és a va gyon adók 
te rü le tén a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl  szóló egyez mény 
ki hir de té sé rõl  szóló 55/1982. (X. 22.) MT ren de let 3.  §
(2) be kez dé se,

1511. a köz úti sze mély szál lí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló
20/1981. (VI. 19.) MT ren de let 15.  §-ában az „ ; egy ide jû -
leg a 26/1960. (V. 21.) Korm. ren de let, va la mint e ren de -
let tel ki adott Gép jár mû fu va ro zá si Sza bály zat 1–53.  §-a
ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1512. a köz úti áru to váb bí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló
2/1981. (I. 31.) MT ren de let 4.  §-t kö ve tõ al cí me, 9.  §-t kö -
ve tõ al cí me, 17.  §-t kö ve tõ al cí me, 29.  §-t kö ve tõ „Ra ko -
dás”, „Áru kí sé ret” és „A tel je sít mé nyek iga zo lá sa” al cí me, 
37.  §-ában az „ ; egy ide jû leg a 26/1960. (V. 21.) Korm.
ren de let tel ki adott Gép jár mû fu va ro zá si Sza bály zat
54–108.  §-a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

1513. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a pol gá ri lé gi köz le ke dés
tár gyá ban Bu da pes ten, az 1974. évi má jus hó 25. nap ján
alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 27/1977. (VIII. 1.)
MT ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

1514. az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 16/1972. (IV. 29.) MT ren de let „I. A tör -
vény vég re haj tá sa” címe, 46.  §-ában az „ ; egy ide jû leg ha -
tá lyu kat vesz tik az e ren de let mel lék le té ben fel so rolt kor -
mány ren de le tek és kor mány ha tá ro za tok” szö veg rész, mel -
lék le te,

1515. a szak ér tõi mû kö dés sel kap cso la tos egyes kér dé -
sek sza bá lyo zá sá ról  szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. ren de let 
8.  § (2)–(3) be kez dé se, va la mint

1516. a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény (Pp.) ha tály ba lép te té se foly tán szük sé ges ren del ke -
zé sek tár gyá ban címû 105/1952. (XII. 28.) MT ren de let
9.  §-t kö ve tõ al cí me, 11.  §-t kö ve tõ al cí me, 14.  §-t kö ve tõ
„A há zas sá gi bon tó íté let kü lön il le té ke”, „El me gyógy in té -
zet be  való fel vé tel” és „Költ ség men tes ség” al cí me, 45.  §-t
kö ve tõ al cí me, 57.  § (2) be kez dé se, 58.  §-a.

2.  §

Ha tá lyát vesz ti a hasz ná la ti-ke ze lé si út mu ta tó ról és a
mi nõ ség ta nú sí tá sá ról  szóló 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM
együt tes ren de let 6.  § (2)–(3) be kez dé se.

3.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint el ide ge -
ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 41/2000.
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(XII. 12.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2006.
(V. 22.) BM ren de let,

2. a te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá ról  szóló
18/1996. (VII. 25.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
27/2006. (V. 22.) BM ren de let,

3. a sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint a ma gánnyo -
mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi
CXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 22/2006.
(IV. 25.) BM ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

4. az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 18.) BM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2006. (IV. 20.) BM ren de let,

5. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, va la -
mint a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok egyen ru ha-el -
lá tás ra jo go sult sze mé lyi ál lo má nyá nak ru há za ti és öl töz kö -
dé si sza bály za tá ról  szóló 20/2006. (IV. 19.) BM ren de let
10.  § (1) be kez dés f) pont ja, 54.  § (2) be kez dé se,

6. a tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza ki men té si te vé keny -
sé gé nek sza bá lya i ról  szóló 1/2003. (I. 9.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 18/2006. (IV. 6.) BM ren de let,

7. 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
mó do sí tá sá ról  szóló 17/2006. (IV. 6.) BM ren de let
1–13.  §-a, 15–16.  §-a,

8. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai Fe gyel mi Sza bály za tá ról
 szóló 11/2006. (III. 14.) BM ren de let 49.  § (2) be kez dé se,

9. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek és
egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint a fo lyó sí tás 
sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let, va la -
mint a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, va la -
mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony ban
álló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és a
sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl  szóló 9/1997. (II. 12.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2006. (I. 20.) BM ren -
de let,

10. a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz -
úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
63/2005. (XII. 22.) BM ren de let,

11. a kör ze ti pol gá ri vé del mi pa rancs nok sá gok ille té -
kességi te rü le te meg ál la pí tá sá ról  szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 62/2005. (XII. 22.) BM
ren de let,

12. 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 mó do sí -
tá sá ról  szóló 61/2005. (XII. 22.) BM ren de let,

13. a bel ügy mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó sport szak -
mai szak ké pe sí té sek szak mai vizs gá i nak szer ve zé sé re fel -
jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló 59/2005. (XII. 14.) BM
ren de let,

14. a Ri asz tá si és Se gít ség nyúj tá si Terv rõl, a hi va tá sos
ön kor mány za ti és az ön kén tes tûz ol tó sá gok mû kö dé si te -
rü le té rõl, va la mint a tûz ol tó sá gok vo nu lá sa i val kap cso la -

tos költ sé gek meg té rí té sé rõl  szóló 57/2005. (XI. 30.) BM
ren de let 13.  § (2) be kez dé se,

15. a vá lasz tá si adat szol gál ta tá so kért fi ze ten dõ igaz ga -
tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 10/1998. (II. 20.) BM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 56/2005. (XI. 24.) BM ren de let,

16. a Nem ze ti Sport hi va tal fel ügye le té nek vál to zá sá val 
össze füg gés ben szük sé ges, va la mint egyes sport tár gyú
mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 55/2005.
(XI. 18.) BM ren de let,

17. a ha tár te rü le ten a va dá szat, ha tár ví zen a köz le ke -
dés, a ha lá szat és a hor gá szat rend jé rõl  szóló 56/1997.
(X. 21.) BM–FM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
54/2005. (XI. 18.) BM–FVM együt tes ren de let,

18. a tûz vé del mi szak vizs gá ra kö te le zett fog lal ko zá si
ágak ról, mun ka kö rök rõl és a szak vizs ga rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 53/2005. (XI. 10.) BM ren de let 8.  § (4) be -
kez dé se,

19. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 50/2005. (X. 31.) BM ren de let,

20. az el tûnt sze mé lyek fel ku ta tá sá nak és a rend kí vü li
ha lál ese tek ki vizs gá lá sá nak rend jé rõl  szóló 23/1994.
(X. 26.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/2005.
(X. 31.) BM ren de let,

21. a he lyi ön kor mány za tok eu ró pai uni ós fej lesz té si
pá lyá za ta i hoz szük sé ges ön kor mány za ti sa ját for rás ki egé -
szí té se 2005. évi tá mo ga tá sá nak rend jé rõl  szóló 14/2005.
(III. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 47/2005.
(X. 27.) BM ren de let,

22. az atom ener gia al kal ma zá sá val össze füg gõ rend -
õrségi fel ada tok ról  szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 45/2005. (X. 18.) BM ren de let
1–8.  §-a,

23. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a
biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 34/1997. (V. 30.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 44/2005. (X. 18.) BM
ren de let,

24. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek és
egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint a fo lyó sí tás 
sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 43/2005. (X. 18.) BM ren de let,

25. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és
az ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony -
ban álló tag ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá -
lyo zá sá ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos 
be osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 11/1997. (II. 18.) BM
ren de let, va la mint a bel ügyi szer vek szo ci á lis és ke gye le ti
gon dos ko dás sal kap cso la tos egyes fel ada ta i ról  szóló
39/1997. (VII. 18.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
42/2005. (X. 18.) BM ren de let,

26. a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz -
úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
41/2005. (X. 7.) BM ren de let,
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27. a sza bad ví zen  való tar tóz ko dás alap ve tõ sza bá lya i -
ról  szóló 46/2001. (XII. 27.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 40/2005. (IX. 29.) BM ren de let,

28. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vénynek a ha lot tak kal kap cso la tos ren del ke zé sei vég re haj -
tá sá ról, va la mint a rend kí vü li ha lál ese tén kö ve ten dõ el já -
rás ról  szóló 34/1999. (IX. 24.) BM–EüM–IM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 39/2005. (IX. 27.)
BM–EüM–IM együt tes ren de let,

29. az ujj- és te nyér nyo mat vé tel, a fény kép ké szí tés, va -
la mint a DNS-min ta vé tel sza bá lya i ról  szóló 8/2000.
(II. 16.) BM–IM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 37/2005. (VIII. 11.) BM–IM–PM együt tes ren de let,

30. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek,
va la mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony -
ban álló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és
a sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl  szóló 9/1997. (II. 12.)
BM ren de let és a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló
fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé -
nek és egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint a fo -
lyó sí tás sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 36/2005. (VIII. 5.) BM ren de let,

31. a bel ügyi szer vek szo ci á lis és ke gye le ti gon dos ko -
dás sal kap cso la tos egyes fel ada ta i ról  szóló 39/1997.
(VII. 18.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 33/2005.
(VII. 1.) BM ren de let,

32. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó ren dé sze ti
szak kö zép is ko lák ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló
32/2005. (VI. 30.) BM–OM együt tes ren de let 26.  §
(2)–(3) be kez dé se,

33. a la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga tá sok ról  szóló
39/2000. (XII. 12.) BM ren de let és a la ká sok és he lyi sé gek
bér le té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes
sza bá lyok ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény vég re haj -
tá sá ról  szóló 41/2000. (XII. 12.) BM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 30/2005. (VI. 27.) BM ren de let 1–11.  §-a,

34. a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ál tal el lá tott egyes
köz szol gál ta tá sok 2005. évi nor ma tív mû kö dé si tá mo ga tá -
sá ról  szóló 17/2005. (IV. 5.) BM–PM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 29/2005. (VI. 25.) BM–PM együt tes
ren de let,

35. az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 18.) BM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2005. (VI. 18.) BM ren de let,

36. a köz úti köz le ke dé si igaz ga tás sal össze füg gõ egyes
bel ügy mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 27/2005.
(V. 31.) BM ren de let,

37. a Szol gá la ti Jel, Bá tor ság Ér dem jel ki tün te tõ cím és
a Mi nisz te ri Díj ala pí tá sá ról  szóló 6/1992. (V. 5.) BM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2005. (V. 2.) BM ren de let,

38. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek és
egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint a fo lyó sí tás 
sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 22/2005. (IV. 19.) BM ren de let,

39. a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da lét re ho zá sá val kap cso la -
tos egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
19/2005. (IV. 12.) BM ren de let,

40. a bün te tõ el já rás nyo mo zá si sza ka szá ban a saj tó nak
adan dó tá jé koz ta tás ról  szóló 26/2003. (VI. 26.) BM–IM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/2005. (IV. 8.)
BM–IM együt tes ren de let,

41. a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz -
úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
16/2005. (IV. 4.) BM ren de let,

42. a la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga tás ról  szóló
39/2000. (XII. 12.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
12/2005. (III. 25.) BM ren de let,

43. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó
ha tó sá gok nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról és a nyo -
mo zá si cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don
 való rög zí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2005.
(III. 24.) BM–IM együt tes ren de let,

44. a pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl
 szóló 13/1998. (III. 6.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/2005. (III. 8.) BM ren de let,

45. a pol gá ri vé del mi ter ve zés rend sze ré rõl és kö ve tel -
mé nye i rõl  szóló 20/1998. (IV. 10.) BM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 7/2005. (III. 4.) BM ren de let,

46. a te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá ról  szóló
18/1996. (VII. 25.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
6/2005. (III. 4.) BM ren de let,

47. a pol gá ri vé del mi kö te le zett sé gen ala pu ló pol gá ri
vé del mi szer ve ze tek lét re ho zá sá nak, irá nyí tá sá nak, anya -
gi-tech ni kai el lá tá sá nak, ille tõ leg al kal ma zá sá nak sza bá -
lya i ról  szóló 55/1997. (X. 21.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 4/2005. (II. 19.) BM ren de let,

48. az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos
mun ka vég zés sza bá lya i ról a bel ügy mi nisz ter ál tal irá nyí -
tott rend vé del mi szer vek nél 15/2000. (V. 26.) BM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 3/2005. (I. 21.) BM ren de let,

49. a fegy ve res szer vek hi va tá sos, köz al kal ma zot ti és
köz tiszt vi se lõi ál lo má nyá nak mun ka kö ri egész sé gi, pszi -
chi kai és fi zi kai al kal mas sá gá ról, a szol gá lat-, il let ve ke re -
sõ kép te len ség meg ál la pí tá sá ról, va la mint a bel ügyi egész -
ség ügyi szol gá lat igény be vé te lé rõl  szóló 21/2000.
(VIII. 23.) BM–IM–TNM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2/2005. (I. 21.) BM–IM–MeHVM együt tes ren de let
1–5.  §-a, mel lék le te,

50. a köz te rü let-fel ügye lõk egyen ru ha-el lá tá sá ról, a fel -
ügye lõi jel vény rõl és szol gá la ti iga zol vány ról  szóló
46/1999. (XII. 8.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
67/2004. (XII. 23.) BM ren de let,

51. a he lyi ön kor mány za tok irat ke ze lé si min ta sza bály -
za tá ról  szóló 38/1998. (IX. 4.) BM ren de let és a vá lasz tá si
adat szol gál ta tá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jak ról  szóló 10/1998. (II. 20.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 66/2004. (XI. 12.) BM ren de let,
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52. az ál lam mû kö dé se, ille tõ leg a la kos ság el lá tá sa
szem pont já ból ki e mel ten fon tos lé te sít mé nyek kö ré rõl
 szóló 24/1997. (III. 26.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
63/2004. (X. 28.) BM ren de let,

53. a vízi köz le ke dés rend õrhatósági igaz ga tá sá ról  szóló 
13/1996. (VI. 28.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
58/2004. (X. 11.) BM ren de let,

54. a kör ze ti pol gá ri vé del mi pa rancs nok sá gok ille té -
kességi te rü le te meg ál la pí tá sá ról  szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 57/2004. (IX. 30.) BM
ren de let,

55. az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 18.) BM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 56/2004. (IX. 27.) BM ren de let,

56. a Rend õr ség, a Ha tár õr ség és a Ka taszt ró fa vé de lem
köz úti jár mû ve i nek for ga lom ban tar tá sá ról  szóló 41/2001.
(XII. 27.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 55/2004.
(IX. 22.) BM ren de let,

57. a te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá ról  szóló
18/1996. (VII. 25.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
51/2004. (IX. 8.) BM ren de let,

58. az ok mány iro dák mû kö dé sé nek sze mé lyi és tech ni -
kai fel té te le i rõl  szóló 58/1999. (XII. 30.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 48/2004. (VIII. 27.) BM ren de let,

59. a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 11/2000. (II. 23.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 47/2004. (VIII. 25.) BM ren de let,

60. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek iga -
zol vá nyá nak tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló
49/2001. (XII. 29.) BM–KüM együt tes ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 46/2004. (VIII. 11.) BM–KüM együt tes ren de -
let 1–4.  §-a, 1–3. szá mú mel lék le te,

61. az épí té si és bon tá si hul la dék ke ze lé sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együt -
tes ren de let 15.  §-a,

62. a hely szí ni bír sá go lás rész le tes sza bá lya i ról  szóló
10/2000. (II. 23.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
44/2004. (VII. 22.) BM ren de let,

63. a te rü let ren de zé si, a te le pü lés ren de zé si és az épí té -
sze ti-mû sza ki terv ta ná csok ról  szóló 40/1999. (IV. 23.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2004. (VII. 7.) BM
ren de let 1–2.  §-a,

64. a bel föl di Ál la mi Fu tár szol gá lat te vé keny sé gé nek
sza bá lyo zá sá ról  szóló 44/1998. (X. 14.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 39/2004. (VI. 29.) BM ren de let,

65. az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság szer ve ze ti kor -
sze rû sí té sé vel kap cso la tos egyes bel ügy mi nisz te ri ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 38/2004. (VI. 29.) BM ren de let,

66. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó
ha tó sá gok nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról és a nyo -
mo zá si cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don
 való rög zí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 36/2004.
(VI. 29.) BM–IM együt tes ren de let,

67. a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz -
úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
34/2004. (VI. 28.) BM ren de let 1–62.  §-a, 63.  § (2) be kez -
dé se, 1–7. szá mú mel lék le te,

68. a ra dio ak tív anya gok köz pon ti és he lyi nyil ván tar tá -
sá nak rend jé rõl  szóló 33/2004. (VI. 28.) BM ren de let 13.  §
(3) be kez dé se,

69. a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok
dí ja i ról  szóló 29/2004. (VI. 16.) BM ren de let 7.  §-a,

70. az egyes mû sza ki ter mé kek tûz vé del mi meg fe le lõ -
sé gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé -
sé rõl  szóló 26/2004. (VI. 11.) BM ren de let 10.  § (2) be kez -
dé se,

71. a köz szol gá la ti nyil ván tar tás egyes kér dé se i rõl  szóló 
7/2004. (III. 2.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2004. 
(VI. 11.) BM ren de let,

72. a tûz ol tá si, mû sza ki men té si és az ezek hez kap cso ló -
dó tûz vé del mi tech ni ka al kal maz ha tó sá gá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 31/2001. (XII. 19.) BM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 21/2004. (VI. 1.) BM ren de let,

73. a fegy ve res szer vek hi va tá sos, köz al kal ma zot ti és
köz tiszt vi se lõi ál lo má nyá nak mun ka kö ri egész sé gi,
pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá gá ról, a szol gá lat-, il let -
ve ke re sõ kép te len ség meg ál la pí tá sá ról, va la mint a bel -
ügyi egész ség ügyi szol gá lat igény be vé te lé rõl  szóló
21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 20/2004. (VI. 1.)
BM–IM–MeHVM együt tes ren de let,

74. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az
ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban
álló tag ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá lyo zá -
sá ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos be osz -
tá sok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 11/1997. (II. 18.) BM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 19/2004. (VI. 1.) BM ren de let,

75. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek ka -
taszt ró fa vé del mi fel ada ta i ról és a vé de ke zés vég re haj tá sá -
nak rend jé rõl, va la mint e szer vek irá nyí tá si és mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 48/1999. (XII. 15.) BM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 16/2004. (V. 21.) BM ren de let,

76. a tûz vé del mi meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány be szer zé sé -
re vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 15/2004. (V. 21.) BM
ren de let 9.  § má so dik mon da ta,

77. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bel ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
62/1997. (XI. 7.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
13/2004. (V. 11.) BM ren de let 1–6.  §-a, mel lék le te,

78. a fel vo nók biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le -
lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 108/2001. (XII. 23.)
FVM–GM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2004. 
(IV. 29.) BM–GKM együt tes ren de let,

79. a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz -
úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2004. (IV. 21.) BM ren de let,
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80. a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ sze mé lyek nyil -
ván tar tá sá nak ve ze té sé rõl  szóló 32/1996. (XII. 22.) BM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2004. (III. 31.) BM ren de -
let,

81. a köz szol gá la ti nyil ván tar tás egyes kér dé se i rõl  szóló 
7/2002. (III. 12.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2004. 
(III. 2.) BM ren de let,

82. az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 18.) BM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2004. (II. 20.) BM ren de let,

83. a bel ügyi szer vek ren del ke zé sé ben lévõ, la kás nak
nem mi nõ sü lõ szál ló fé rõ he lyek, la kó egy sé gek hasz ná la tá -
ról, va la mint a bér le ti, al bér le ti díj hoz zá já ru lás sza bá lya i -
ról  szóló 40/2000. (XII. 12.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 4/2004. (II. 5.) BM ren de let,

84. a kö rö zé si nyil ván tar tás ból tör té nõ adat igény lés rõl
és adat szol gál ta tás ról, va la mint a nyil vá nos tárgy kö rö zé si
ada tok hoz zá fér he tõ vé té te lé rõl  szóló 21/2001. (X. 11.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2004. (I. 31.) BM ren -
de let,

85. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, va -
la mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony ban
álló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és a
sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl  szóló 9/1997. (II. 12.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2004. (I. 31.) BM ren -
de let,

86. a Ha tár õr ség nyo mo zó ha tó sá ga i nak ha tás kö ré rõl és
ille té kességérõl  szóló 1/2004. (I. 9.) BM–IM együt tes ren -
de let,

87. az egyes épít mé nyek kel, épí té si mun kák kal és épí té -
si te vé keny sé gek kel kap cso la tos épí tés ügyi ha tó sá gi en ge -
dé lye zé si el já rá sok ról  szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 59/2003. (XII. 30.) BM ren de let,

88. a te lep en ge dé lye zé si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si
szol gál ta tás díj ár ól  szóló 35/1999. (X. 13.) BM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 58/2003. (XII. 30.) BM ren de let,

89. a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz -
úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
57/2003. (XII. 27.) BM ren de let,

90. a vá lasz tá si adat szol gál ta tá so kért fi ze ten dõ igaz ga -
tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 10/1998. (II. 20.) BM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 53/2003. (XII. 27.) BM ren de let,

91. az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl  szóló 6/2003. (III. 7.) BM ren de let és a ha tó -
sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 6/2000. (II. 11.) BM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 52/2003. (XII. 27.) BM ren -
de let,

92. a Bu da pest Fe ri hegy Nem zet kö zi Re pü lõ tér hi va tá -
sos tûz ol tó sá gá nak mû kö dé sé rõl, fenn tar tá sá ról és fej lesz -
té sé rõl  szóló 8/1997. (II. 12.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 49/2003. (XII. 18.) BM ren de let,

93. a pol gá ri vé del mi kö te le zett sé gen ala pu ló pol gá ri vé -
del mi szer ve ze tek lét re ho zá sá nak, irá nyí tá sá nak, anya gi-
tech ni kai el lá tá sá nak, ille tõ leg al kal ma zá sá nak sza bá lya i ról

 szóló 55/1997. (X. 21.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
48/2003. (XII. 13.) BM ren de let,

94. a rend õrségi fog dák rend jé rõl  szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2003.
(X. 3.) BM ren de let,

95. a Köz tár sa sá gi Õr ez red fel ada tá ról, ha tás kö ré rõl és
ille té kességérõl  szóló 69/1997. (XII. 29.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 40/2003. (IX. 4.) BM ren de let,

96. az ok mány iro dák mû kö dé sé nek sze mé lyi és tech ni -
kai fel té te le i rõl  szóló 58/1999. (XII. 30.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 38/2003. (VIII. 14.) BM ren de let,

97. a kör ze ti pol gá ri vé del mi pa rancs nok sá gok ille té -
kességi te rü le te meg ál la pí tá sá ról  szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 36/2003. (VII. 29.) BM
ren de let 1.  §-a, 3.  § (2)–(8) be kez dé se,

98. a bel ügyi szer vek ren del ke zé sé ben lévõ, la kás nak
nem mi nõ sü lõ szál ló fé rõ he lyek, la kó egy sé gek hasz ná la tá -
ról, va la mint a bér le ti, al bér le ti díj hoz zá já ru lás sza bá lya i -
ról  szóló 40/2000. (XII. 12.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 31/2003. (VII. 18.) BM ren de let 1–9.  §-a, 10.  §
(2) be kez dé se, mel lék le te,

99. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz -
ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 34/1997. (V. 30.) BM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2003. (VII. 11.) BM ren -
de let,

100. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek és
egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint a fo lyó sí tás 
sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 28/2003. (VII. 9.) BM ren de let,

101. a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz -
úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
27/2003. (VII. 4.) BM ren de let,

102. a bün te tõ el já rás nyo mo zá si sza ka szá ban a saj tó nak 
adan dó tá jé koz ta tás ról  szóló 26/2003. (VI. 26.) BM–IM
együt tes ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

103. a bûn ügyi nyil ván tar tást ke ze lõ szerv rõl, az adat -
köz lés és az adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló 7/2000.
(II. 16.) BM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
24/2003. (VI. 24.) BM–IM együt tes ren de let,

104. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó
ha tó sá gok nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról és a nyo -
mo zá si cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don
 való rög zí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együt tes ren de let 187.  § (2) be kez dé se,

105. a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény 
vég re haj tá sá ról  szóló 11/2000. (II. 23.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 22/2003. (VI. 13.) BM ren de let 1.  §-a,

106. a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 6/2000.
(II. 11.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2003. (VI. 7.) 
BM ren de let,

107. a sza bad ví zen  való tar tóz ko dás alap ve tõ szabá -
lyai ról  szóló 46/2001. (XII. 27.) BM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 17/2003. (IV. 24.) BM ren de let,
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108. az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve -
tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 18.) BM ren -
de let 2.  § (2) be kez dé se,

109. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vénynek a ha lot tak kal kap cso la tos ren del ke zé sei vég re haj -
tá sá ról, va la mint a rend kí vü li ha lál ese tén kö ve ten dõ el já -
rás ról  szóló 34/1999. (IX. 24.) BM–EüM–IM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2003. (IV. 16.)
BM–ESZCSM–IM együt tes ren de let,

110. a te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá ról  szóló
18/1996. (VII. 25.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/2003. (IV. 3.) BM ren de let,

111. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 41/2000.
(XII. 12.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2003.
(III. 21.) BM ren de let 1–16.  §-a, 17.  § (3) be kez dé se,

112. az épí té si ter mé kek mû sza ki kö ve tel mé nye i nek,
meg fe le lõ ség iga zo lá sá nak, va la mint for ga lom ba ho za ta -
lá nak és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együt tes ren de let 15.  §
(2), (4), (6) be kez dé se,

113. a tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza ki men té si te vé -
keny sé gé nek sza bá lya i ról  szóló 1/2003. (I. 9.) BM ren de -
let 11.  § (2) be kez dé se,

114. az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Pénz ügyi Nyo -
mo zó Igaz ga tó sá ga lét re jöt té vel össze füg gés ben egyes
bel ügy mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 35/2002.
(XII. 29.) BM ren de let,

115. a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szer vek nél, a tûz ol -
tó sá gok nál, va la mint az ez irá nyú szak ága zat ban fog lal -
koz ta tot tak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl és kép zé si rend -
sze ré rõl  szóló 32/2002. (XII. 12.) BM ren de let 14.  §-a,
15.  § (5) be kez dé se, 17.  § (2) be kez dé se,

116. a Szol gá la ti Jel, Bá tor ság Ér dem jel ki tün te tõ cím
és a Mi nisz te ri Díj ala pí tá sá ról  szóló 6/1992. (V. 5.) BM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2002. (XI. 30.) BM ren de -
let,

117. a kör ze ti pol gá ri vé del mi pa rancs nok sá gok ille té -
kességi te rü le te meg ál la pí tá sá ról  szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2002. (XI. 12.) BM
ren de let,

118. a te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá ról  szóló
18/1996. (VII. 25.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
29/2002. (X. 29.) BM ren de let,

119. a fegy ve res szer vek hi va tá sos, köz al kal ma zot ti és
köz tiszt vi se lõi ál lo má nyá nak mun ka kö ri egész sé gi, pszi chi -
kai és fi zi kai al kal mas sá gá ról, a szol gá lat-, il let ve ke re sõ kép -
te len ség meg ál la pí tá sá ról, va la mint a bel ügyi egész ség ügyi
szol gá lat igény be vé te lé rõl  szóló 21/2000. (VIII. 23.)
BM–IM–TNM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
28/2002. (X. 17.) BM–IM–MeHVM együt tes ren de let,

120. a fegy ve res szer vek hi va tá sos, köz al kal ma zot ti és
köz tiszt vi se lõi ál lo má nyá nak mun ka kö ri egész sé gi, pszi -
chi kai és fi zi kai al kal mas sá gá ról, a szol gá lat-, il let ve ke re -
sõ kép te len ség meg ál la pí tá sá ról, va la mint a bel ügyi egész -

ség ügyi szol gá lat igény be vé te lé rõl  szóló 21/2000.
(VIII. 23.) BM–IM–TNM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 24/2002. (IX. 11.) BM–IM–MeHVM együt tes ren -
de let,

121. a bel ügyi szer vek szo ci á lis és ke gye le ti gon dos ko -
dás sal kap cso la tos egyes fel ada ta i ról  szóló 39/1997.
(VII. 18.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2002.
(VIII. 12.) BM ren de let,

122. az egyes bel ügy mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 15/2002. (V. 10.) BM ren de let,

123. 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 mó -
do sí tá sá ról  szóló 14/2002. (V. 8.) BM ren de let,

124. az egyes bel ügy mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 11/2002. (IV. 19.) BM ren de let,

125. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek és
egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint a fo lyó sí tás 
sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 10/2002. (IV. 13.) BM ren de let,

126. a köz szol gá la ti nyil ván tar tás egyes kér dé se i rõl
 szóló 7/2002. (III. 12.) BM ren de let 11.  §-a, 12.  § (4) be -
kez dé se,

127. az ujj- és te nyér nyo mat vé tel, a fény kép ké szí tés,
va la mint a DNS-min ta vé tel sza bá lya i ról  szóló 8/2000.
(II. 16.) BM–IM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 3/2002. (I. 26.) BM–IM–PM együt tes ren de let,

128. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és
az ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony -
ban álló tag ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá -
lyo zá sá ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos 
be osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 11/1997. (II. 18.) BM
ren de let, va la mint a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló
fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé -
nek és egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint a fo -
lyó sí tás sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 47/2001. (XII. 27.) BM ren de let,

129. a sza bad ví zen  való tar tóz ko dás alap ve tõ szabá -
lyairól  szóló 46/2001. (XII. 27.) BM ren de let 7.  § (2) be -
kez dé se,

130. az egyes bel ügy mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 45/2001. (XII. 27.) BM ren de let,

131. a ha tár te rü le ten a va dá szat, ha tár ví zen a köz le ke -
dés, a ha lá szat és a hor gá szat rend jé rõl  szóló 56/1997.
(X. 21.) BM–FM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
43/2001. (XII. 27.) BM–FVM együt tes ren de let,

132. a rend õrség, a ha tár õr ség és a ka taszt ró fa vé de lem
köz úti jár mû ve i nek for ga lom ban tar tá sá ról  szóló 41/2001.
(XII. 27.) BM ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

133. a hon vé del mi fel ké szü lés és az or szág moz gó sí tás
egyes fel ada ta i nak el lá tá sá ban részt vevõ szer vek ré szé re
 szóló ér te sí té si fel ada tok ról  szóló 39/2001. (XII. 22.) BM
ren de let 5.  § (4) be kez dé se,

134. a bel ügyi szer vek szo ci á lis és ke gye le ti gon dos ko -
dás sal kap cso la tos egyes fel ada ta i ról  szóló 39/1997.
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(VII. 18.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 37/2001.
(XII. 22.) BM ren de let,

135. a Ha tár õr ség ma ga sabb harc ké szült ség be he lye zé -
sé nek és moz gó sí tá sá nak el ve i rõl  szóló 3/1998. (II. 4.) BM 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 36/2001. (XII. 22.) BM ren -
de let,

136. a rend õrségi fog dák rend jé rõl  szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM ren de let és a Rend õr ség Szol gá la ti Sza bály -
za tá ról  szóló 3/1995. (III. 1.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 23/2001. (X. 11.) BM ren de let,

137. az el tûnt sze mé lyek fel ku ta tá sá nak és a rend kí vü li
ha lál ese tek ki vizs gá lá sá nak rend jé rõl  szóló 23/1994.
(X. 26.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2001.
(X. 11.) BM ren de let,

138. az egyes bel ügy mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 17/2001. (IX. 5.) BM ren de let,

139. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek,
va la mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony -
ban álló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és
a sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl  szóló 9/1997. (II. 12.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2001. (VI. 29.) BM
ren de let 1–31.  §-a, 32.  § (2)–(3) be kez dé se, 1., 2. szá mú
mel lék le te,

140. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az
ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban
álló tag ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá lyo zá -
sá ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos be osz -
tá sok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 11/1997. (II. 18.) BM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 13/2001. (VI. 29.) BM ren de let,

141. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek és
egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint a fo lyó sí tás 
sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 12/2001. (VI. 29.) BM ren de let,

142. az er dõk tûz el le ni vé del mé rõl  szóló 12/1997.
(II. 26.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2001. (IV. 27.) 
BM ren de let,

143. a te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá ról  szóló
18/1996. (VII. 25.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/2001. (III. 30.) BM ren de let,

144. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bel ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
62/1997. (XI. 7.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2001. 
(II. 6.) BM ren de let,

145. az egyes el is me ré sek ado má nyo zá sá ra jo go sul tak
kö ré rõl, az el is me rés ben ré sze sí tés fel té te le i rõl és rend jé -
rõl  szóló 21/1997. (III. 19.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 3/2001. (I. 19.) BM ren de let,

146. a fegy ve res biz ton sá gi õr ség Mû kö dé si és Szol gá -
la ti Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 27/1998. (VI. 10.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2001. (I. 19.) BM ren -
de let,

147. az ujj- és te nyér nyo mat vé tel, a fény kép ké szí tés,
va la mint a DNS-min ta vé tel sza bá lya i ról  szóló 8/2000.

(II. 16.) BM–IM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 1/2001. (I. 16.) BM–IM–PM együt tes ren de let,

148. a bûn ügyi nyil ván tar tást ke ze lõ szerv rõl, az adat -
köz lés és az adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló 7/2000.
(II. 16.) BM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
45/2000. (XII. 28.) BM–IM együt tes ren de let,

149. a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás mû kö dé sé rõl és
az adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló 56/1999. (XII. 28.) BM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 44/2000. (XII. 28.) BM ren -
de let,

150. a hely szí ni bír sá go lás rész le tes sza bá lya i ról  szóló
10/2000. (II. 23.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
43/2000. (XII. 27.) BM ren de let,

151. a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz -
úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 101.  § (1) be kez dés
má so dik mon da ta, 102.  § (2)–(3) be kez dé se, 103.  § (1) be -
kez dé se,

152. a kö te le zõ ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás ról
 szóló 27/1996. (X. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
32/2000. (XI. 27.) BM ren de let,

153. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bel ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
62/1997. (XI. 17.) BM ren de let mó do sí tá sá ról és a Bel ügy -
mi nisz té ri um Or szá gos Köz be szer zé si Fõ igaz ga tó ság
meg szün te té sé rõl  szóló 17/2000. (VI. 8.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 22/2000. (VIII. 23.) BM ren de let,

154. a fegy ve res szer vek hi va tá sos, köz al kal ma zot ti és
köz tiszt vi se lõi ál lo má nyá nak mun ka kö ri egész sé gi, pszi -
chi kai és fi zi kai al kal mas sá gá ról, a szol gá lat-, il let ve ke re -
sõ kép te len ség meg ál la pí tá sá ról, va la mint a bel ügyi egész -
ség ügyi szol gá lat igény be vé te lé rõl  szóló 21/2000.
(VIII. 23.) BM–IM–TNM együt tes ren de let 48.  § (1) be -
kez dés má so dik mon da ta, 48.  § (2) be kez dé se,

155. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bel ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
62/1997. (XI. 7.) BM ren de let mó do sí tá sá ról és a Bel ügy -
mi nisz té ri um Or szá gos Köz be szer zé si Fõ igaz ga tó ság
meg szün te té sé rõl  szóló 17/2000. (VI. 8.) BM ren de let 2.  §
(2) be kez dé se, 1–2. szá mú mel lék le te,

156. az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos
mun ka vég zés sza bá lya i ról a bel ügy mi nisz ter ál tal irá nyí -
tott rend vé del mi szer vek nél címû 15/2000. (V. 26.) BM
ren de let 25.  § (2)–(3) be kez dé se,

157. a rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ben mû kö dõ 
szer ve ze ti egy sé gek lé te sí té sé nek és mû kö dé sé nek rend jé -
rõl  szóló 13/2000. (III. 17.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 14/2000. (V. 9.) BM ren de let,

158. a rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ben mû kö dõ 
szer ve ze ti egy sé gek lé te sí té sé nek és mû kö dé sé nek rend jé -
rõl  szóló 13/2000. (III. 17.) BM ren de let,

159. a bel föl di Ál la mi Fu tár szol gá lat te vé keny sé gé nek
sza bá lyo zá sá ról  szóló 44/1998. (X. 14.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 12/2000. (III. 14.) BM ren de let,
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160. a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény 
vég re haj tá sá ról  szóló 11/2000. (II. 23.) BM ren de let 33.  §
(3)–(4) be kez dé se,

161. a hely szí ni bír sá go lás rész le tes sza bá lya i ról  szóló
10/2000. (II. 23.) BM ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

162. a bûn ügyi nyil ván tar tást ke ze lõ szerv rõl, az adat -
köz lés és az adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló 7/2000.
(II. 16.) BM–IM együt tes ren de let 34.  § (2)–(3) be kez dé se,

163. a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 6/2000.
(II. 11.) BM ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

164. az elõ ve ze tés és a rend õri kí sé rés vég re haj tá sá val
fel me rült költ ség meg té rí té sé rõl  szóló 2/1986. (IV. 21.)
BM–IM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/2000. (II. 11.) BM–IM–PM együt tes ren de let,

165. a rend õrségi fog dák rend jé rõl  szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2000. (I. 31.) 
BM ren de let,

166. a bel föl di Ál la mi Fu tár szol gá lat te vé keny sé gé nek
sza bá lyo zá sá ról  szóló 44/1998. (X. 14.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 52/1999. (XII. 25.) BM ren de let,

167. a kö te le zõ ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás ról
 szóló 27/1996. (X. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
51/1999. (XII. 25.) BM ren de let,

168. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek,
va la mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony -
ban álló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és
a sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl  szóló 9/1997. (II. 12.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 47/1999. (XII. 13.) BM
ren de let,

169. a köz te rü let-fel ügye lõk egyen ru ha-el lá tá sá ról, a
fel ügye lõi jel vény rõl és szol gá la ti iga zol vány ról  szóló
46/1999. (XII. 8.) BM ren de let 12.  § (1) be kez dé se,

170. a vál lal ko zás ke re té ben vég zett sze mély- és va -
gyon vé del mi, va la mint a ma gánnyo mo zói te vé keny ség
sza bá lya i ról, a Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gánnyo -
mo zói Szak mai Ka ma rá ról  szóló tör vény vég re haj tá sá ról
ren del ke zõ 24/1998. (VI. 9.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 40/1999. (XI. 18.) BM ren de let,

171. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek és
egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint a fo lyó sí tás 
sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 38/1999. (X. 29.) BM ren de let,

172. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek mû kö dé si te rü le tén a do hány zás és a do hány ter -
mé kek for gal ma zá sá nak sza bá lya i ról  szóló 36/1999.
(X. 22.) BM ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

173. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vénynek a ha lot tak kal kap cso la tos ren del ke zé sei vég re haj -
tá sá ról, va la mint a rend kí vü li ha lál ese tén kö ve ten dõ el já -
rás ról  szóló 34/1999. (IX. 24.) BM–EüM–IM együt tes
ren de let 18.  § (2) be kez dé se,

174. a tûz vé del mi sza bály zat ké szí té sé rõl  szóló
30/1996. (XII. 6.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/1999. (IX. 24.) BM ren de let,

175. a kü lön le ges esz kö zök és mód sze rek en ge dé lye zé -
sé rõl és igény be vé te lé rõl  szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM
ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

176. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bel ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
62/1997. (XI. 7.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/1999. (VII. 13.) BM ren de let,

177. a kör ze ti pol gá ri vé del mi pa rancs nok sá gok ille té -
kességi te rü le te meg ál la pí tá sá ról  szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/1999. (VI. 28.) BM
ren de let,

178. az egyes el is me ré sek ado má nyo zá sá ra jo go sul tak
kö ré rõl, az el is me rés ben ré sze sí tés fel té te le i rõl és rend jé -
rõl  szóló 21/1997. (III. 19.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 10/1999. (V. 14.) BM ren de let,

179. a Tûz ol tó ság Ala ki Sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 8/1999. (III. 26.) BM ren de let 3.  § má so dik mon da ta,

180. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek,
va la mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony -
ban álló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és
a sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl  szóló 9/1997. (II. 12.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 50/1998. (XI. 4.) BM
ren de let 1–6.  §-a, 3–4. szá mú mel lék le te,

181. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és
az ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony -
ban álló tag ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá -
lyo zá sá ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos 
be osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 11/1997. (II. 18.) BM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/1998. (X. 28.) BM ren de -
let,

182. a Re pü lõ té ri Biz ton sá gi Fõ igaz ga tó ság lé te sí té sé -
rõl, fel ada tá ról és ha tás kö ré rõl  szóló 24/1990. (IX. 5.) BM
ren de let, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vénynek a bel ügy mi nisz ter ága za ti
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 62/1997. (XI. 17.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
48/1998. (X. 28.) BM ren de let 1.  §-a, 3–4.  §-a,

183. az egyes bel ügy mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 41/1998. (IX. 11.) BM ren de let,

184. a rend õrségi fog dák rend jé rõl  szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 40/1998.
(IX. 9.) BM ren de let,

185. a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM ren de let
11.  § (2) be kez dé se,

186. a fegy ve res biz ton sá gi õr ség Mû kö dé si és Szol gá -
la ti Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 27/1998. (VI. 10.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/1998. (VII. 10.) BM
ren de let,

187. a vál lal ko zás ke re té ben vég zett sze mély- és va -
gyon vé del mi, va la mint a ma gánnyo mo zói te vé keny ség
sza bá lya i ról, a Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gánnyo -
mo zói Szak mai Ka ma rá ról  szóló tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 24/1998. (VI. 9.) BM ren de let 9.  §-t kö ve tõ „A ka -
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ma ra elsõ vá lasz tá sá nak sza bá lyai” és „A ka ma rai nyil ván -
tar tás sza bá lyai” al cí me,

188. az atom ener gia al kal ma zá sá val össze füg gõ rend -
õrségi fel ada tok ról  szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 18/1998. (III. 27.) BM ren de let,

189. a pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl
 szóló 13/1998. (III. 6.) BM ren de let 18.  §-a,

190. a rend õrségi fog dák rend jé rõl  szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/1998.
(II. 25.) BM ren de let,

191. a Ha tár õr ség ma ga sabb ké szen lét be he lye zé sé nek
és moz gó sí tá sá nak el ve i rõl  szóló 3/1998. (II. 4.) BM ren -
de let,

192. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai fog pót lás sal kap cso la -
tos költ ség té rí té sé rõl és a szem üveg té rí tés egyes kér dé se i -
rõl  szóló 1/1998. (I. 16.) BM ren de let 10.  § (1) be kez dés
má so dik mon da ta, 10.  § (2) be kez dé se,

193. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bel ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
62/1997. (XI. 7.) BM ren de let 14.  § má so dik mon da ta,

194. a pol gá ri vé del mi kö te le zett sé gen ala pu ló pol gá ri
vé del mi szer ve ze tek lét re ho zá sá nak, irá nyí tá sá nak, anya -
gi-tech ni kai el lá tá sá nak, ille tõ leg al kal ma zá sá nak sza bá -
lya i ról  szóló 55/1997. (X. 21.) BM ren de let 33.  § (2) be -
kez dé se,

195. a kör ze ti pol gá ri vé del mi pa rancs nok sá gok ille té -
kességi te rü le te meg ál la pí tá sá ról  szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM ren de let 2.  § má so dik mon da ta,

196. az atom ener gia al kal ma zá sá val össze füg gõ rend -
õrségi fel ada tok ról  szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM ren de let
12.  § (3) be kez dé se,

197. az it tas sze mély ki jó za ní tó ál lo más ra szál lí tá sá ról
 szóló 2/1988. (XII. 15.) BM–SZEM együt tes ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 45/1997. (VIII. 14.) BM–NM együt tes
ren de let,

198. a bel ügyi szer vek szo ci á lis és ke gye le ti gon dos ko -
dás sal kap cso la tos egyes fel ada ta i ról  szóló 39/1997.
(VII. 18.) BM ren de let 23.  § má so dik mon da ta,

199. a te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá ról  szóló
18/1996. (VII. 25.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
35/1997. (V. 30.) BM ren de let,

200. a Ha tár õr ség had kö te le zett ség alap ján szol gá la tot
tel je sí tõ ál lo má nyá nak egyen ru há já ról és rend fo ko za ti jel -
zé se i rõl  szóló 31/1997. (IV. 28.) BM ren de let,

201. a ví zi köz le ke dés rend õrhatósági igaz ga tá sá ról
 szóló 13/1996. (VI. 28.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
28/1997. (IV. 15.) BM ren de let,

202. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek és hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak kár té rí té si fe le -
lõs sé gé rõl  szóló 23/1997. (III. 19.) BM ren de let 47.  § má -
so dik mon da ta,

203. a Ha tár õr ség had kö te le zett ség alap ján szol gá la tot
tel je sí tõ ál lo má nya egész ség ügyi és jó lé ti el lá tá sá ról  szóló
22/1997. (III. 19.) BM ren de let,

204. az egyes el is me ré sek ado má nyo zá sá ra jo go sul tak
kö ré rõl, az el is me rés ben ré sze sí tés fel té te le i rõl és rend jé -
rõl  szóló 21/1997. (III. 19.) BM ren de let 22.  § má so dik
mon da ta,

205. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek és
egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint a fo lyó sí tás 
sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let 57.  §
har ma dik mon da ta,

206. a Ha tár õr ség ál ta lá nos had kö te le zett ség alap ján
szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mánnyal szem ben fenn ál ló kár té rí -
té si fe le lõs sé gé rõl  szóló 18/1997. (III. 12.) BM ren de let,

207. a Ha tár õr ség nél ál ta lá nos had kö te le zett ség alap ján
szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány kár té rí té si fe le lõs sé gé rõl
 szóló 17/1997. (III. 12.) BM ren de let,

208. a Ha tár õr ség nél ál ta lá nos had kö te le zett ség alap ján
szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány il let mény el lá tá sá ról  szóló
16/1997. (III. 12.) BM ren de let,

209. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és
az ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony -
ban álló tag ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá -
lyo zá sá ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos 
be osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 11/1997. (II. 18.) BM
ren de let 42.  § (3) be kez dé se,

210. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek,
va la mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony -
ban álló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és
a sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl  szóló 9/1997. (II. 12.)
BM ren de let 64.  § (2) be kez dé se,

211. a kö te le zõ ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás ról
 szóló 27/1996. (X. 30.) BM ren de let 19.  § (3) be kez dé se,

212. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló tit kos in for -
má ció gyûj tés re fel jo go sí tott szer vek adat ke ze lé sé nek
egyes sza bá lya i ról  szóló 21/1996. (VIII. 31.) BM ren de let
5.  § (2) be kez dé se,

213. a kö te le zõ ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás ról
 szóló 17/1996. (VII. 15.) BM ren de let,

214. a rend õrségi fog dák rend jé rõl  szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/1996.
(VI. 28.) BM ren de let,

215. az elõ ve ze tés és a rend õri kí sé rés vég re haj tá sá val
fel me rült költ ség meg té rí té sé rõl  szóló 2/1986. (IV. 21.)
BM–IM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
4/1996. (II. 21.) BM–IM–PM együt tes ren de let,

216. az it tas sze mély ki jó za ní tó ál lo más ra szál lí tá sá ról
 szóló 2/1988. (XII. 15.) BM–SZEM együt tes ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 2/1996. (I. 24.) BM–NM együt tes ren de let,

217. a Szol gá la ti Jel, Bá tor ság Ér dem jel ki tün te tõ cím
és a Mi nisz te ri Díj ala pí tá sá ról  szóló 6/1992. (V. 5.) BM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/1995. (XII. 22.) BM ren -
de let,

218. a rend õrségi fog dák rend jé rõl  szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM ren de let 38.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

219. a Re pü lõ té ri Biz ton sá gi Fõ igaz ga tó ság lé te sí té sé -
rõl, fel ada tá ról és ha tás kö ré rõl  szóló 24/1990. (IX. 5.) BM
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ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/1995. (VII. 25.) BM ren -
de let,

220. a 3/1993. (II. 25.) BM ren de let tel mó do sí tott a
Szol gá la ti Jel, Bá tor ság Ér dem jel ki tün te tõ cím és a Mi -
nisz te ri Díj ala pí tá sá ról  szóló 6/1992. (V. 5.) BM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 16/1994. (VII. 14.) BM ren de let,

221. a Szol gá la ti Jel, a Bá tor ság Ér dem jel ki tün te tõ cím
és a Mi nisz te ri Díj ala pí tá sá ról  szóló 6/1992. (V. 5.) BM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/1993. (II. 25.) BM ren de let,

222. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
8/1992. (V. 19.) BM ren de let,

223. a Szol gá la ti Jel, Bá tor ság Ér dem jel ki tün te tõ cím
és a Mi nisz te ri Díj ala pí tá sá ról  szóló 6/1992. (V. 5.) BM
ren de let 9.  § má so dik mon da ta, va la mint

224. az elõ ve ze tés és a rend õri kí sé rés vég re haj tá sá val
fel me rült költ ség meg té rí té sé rõl  szóló 2/1986. (IV. 21.)
BM–IM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
12/1990. (III. 23.) BM–IM–PM együt tes ren de let.

4.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé -
ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 88/2004. (X. 20.)
ESZCSM ren de let,

2. a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó, egész -
ség ügyi szol gál ta tás ra a tár sa da lom biz to sí tás ke re té ben
nem jo go sult sze mé lyek egész ség ügyi el lá tá sá nak egyes
sza bá lya i ról  szóló 87/2004. (X. 4.) ESZCSM ren de let 5.  §
(3)–(4) be kez dé se,

3. az ét rend-ki egé szí tõk rõl  szóló 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 86/2004. (X. 1.)
ESZCSM ren de let,

4. az egész ség ügyi in téz mé nyek ben ke let ke zõ hul la dék 
ke ze lé sé rõl  szóló 1/2002. (I. 11.) EüM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 85/2004. (X. 1.) ESZCSM ren de let,

5. a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si
el já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten -
dõ dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 84/2004. (IX. 30.) ESZCSM ren de let
1–4.  §-a,

6. az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti cid -
ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 82/2004.
(IX. 18.) ESZCSM ren de let,

7. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de -
lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 80/2004. (VIII. 28.)
ESZCSM ren de let,

8. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi -
nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 79/2004. (VIII. 27.)
ESZCSM ren de let,

9. az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp -
sze rek rõl  szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de let, va la -
mint a spe ci á lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek rõl  szóló
24/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
78/2004. (VIII. 27.) ESZCSM ren de let,

10. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ, il -
let ve köl csö nöz he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rõl, a tá -
mo ga tás össze gé rõl és mér té ké rõl, va la mint a ren de lés,
for gal ma zás, köl csön zés és ja ví tás szak mai kö ve tel mé nye -
i rõl  szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 77/2004. (VIII. 27.) ESZCSM ren de let,

11. az egyes sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan ága za ti
(egész ség ügyi, szak mai) ada tok kö ré nek meg ha tá ro zá sá ra, 
gyûj té sé re, fel dol go zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok -
ról  szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM ren de let 8.  §
(2)–(4) be kez dé se,

12. az Egész ség ügyi Szak kép zé si és To vább kép zé si
Ta nács szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl  szóló 10/1998.
(XII. 11.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 74/2004.
(VIII. 13.) ESZCSM ren de let,

13. az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 16/2000.
(VI. 8.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 72/2004.
(VIII. 11.) ESZCSM ren de let 1.  §-a, mel lék le te,

14. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 70/2004. (VIII. 6.)
ESZCSM ren de let,

15. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl  szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról és a tár sa da lom -
biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ, il let ve köl csö nöz he tõ
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rõl, a tá mo ga tás össze gé rõl és
mér té ké rõl, va la mint a ren de lés, for gal ma zás, köl csön zés
és ja ví tás szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló 19/2003.
(IV. 29.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 68/2004.
(VIII. 5.) ESZCSM ren de let,

16. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren -
de lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 67/2004. (VII. 29.) ESZCSM 
ren de let,

17. az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé hez szük sé -
ges egész sé gi al kal mas ság vizs gá la tá ról és mi nõ sí té sé rõl
 szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 65/2004. (VII. 29.) ESZCSM ren de let,

18. a Szab vá nyos Vény min ták Gyûj te mé nye VII. ki -
adá sa al kal ma zá sá ról  szóló 64/2004. (VII. 27.) ESZCSM
ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

19. a 0 Hz–300 GHz kö zöt ti frek ven cia tar to má nyú
elekt ro mos, mág ne ses és elekt ro mág ne ses te rek la kos ság -
ra vo nat ko zó egész ség ügyi ha tár ér té ke i rõl  szóló 63/2004.
(VII. 26.) ESZCSM ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

20. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek törzs -
köny ve zé sé rõl és a for ga lom ba ho za ta luk en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 12/2001. (IV. 12.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 62/2004. (VII. 21.) ESZCSM ren de let,
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21. az Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj ala pí tá sá ról és ado -
má nyo zá sá ról  szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM
együt tes ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

22. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be
ve he tõ be teg sé gek meg elõ zé sét és ko rai fel is me ré sét szol -
gá ló egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról és a szû rõ vizs gá la tok
iga zo lá sá ról  szóló 51/1997. (XII. 18.) NM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 57/2004. (VI. 16.) ESZCSM ren de let,

23. az egész ség ügyi szol gál ta tók és mû kö dé si en ge dé -
lyük nyil ván tar tá sá ról, va la mint az egész ség ügyi szak mai
jegy zék rõl  szóló 32/1997. (X. 28.) NM ren de let, to váb bá a
ki zá ró lag elõ ze tes be teg be so ro lás (vá ró lis ta) alap ján
nyújt ha tó egész ség ügyi el lá tá sok ról  szóló 61/2003.
(X. 27.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 55/2004.
(VI. 12.) ESZCSM ren de let,

24. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük -
sé ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 54/2004.
(VI. 9.) ESZCSM ren de let,

25. a gyógy sze rek kel foly ta tott nagy ke res ke del mi és
pár hu za mos im port te vé keny ség rõl  szóló 53/2004. (VI. 2.) 
ESZCSM ren de let 21.  § (2) be kez dé se,

26. az egyes ál la ti ere de tû szö ve tek fel hasz ná lá sá val
gyár tott or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló 52/2004.
(VI. 2.) ESZCSM ren de let 6.  § (2)–(4) be kez dé se,

27. az egyes egész ség ügyi mi nisz te ri ren de le tek jog -
har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 51/2004. (V. 21.)
ESZCSM ren de let,

28. a te rü le ti vé dõ nõi el lá tás ról  szóló 49/2004. (V. 21.)
ESZCSM ren de let 8.  § (2)–(3) be kez dé se,

29. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 48/2004. (V. 11.)
ESZCSM ren de let,

30. az egész ség ügyi el lá tás fo lya ma tos mû köd te té sé -
nek egyes szer ve zé si kér dé se i rõl  szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM ren de let 23.  § (4)–(7) be kez dé se,

31. az egyes egész ség ügyi tár gyú mi nisz te ri ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 45/2004. (IV. 28.) ESZCSM ren de let,

32. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de -
lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
ren de let 4.  §-t kö ve tõ al cí me, 24.  § (3) be kez dé se,

33. az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes ké -
szít mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá to -
zá sá ról  szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 43/2004. (IV. 26.)
ESZCSM–KvVM együt tes ren de let,

34. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 42/2004. (IV. 26.) ESZCSM–FVM
együt tes ren de let,

35. az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés -
rõl és to vább kép zés rõl  szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM
ren de let,

36. az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges
egész sé gi al kal mas ság vizs gá la tá ról és mi nõ sí té sé rõl  szóló 
40/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let 11.  § (2)–(3) be kez -
dé se,

37. az ét rend-ki egé szí tõk rõl  szóló 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM ren de let 14.  § (3)–(5) be kez dé se, 15.  §-a,
5–6. szá mú mel lék le te,

38. a cse cse mõk és kis gyer me kek szá má ra ké szült fel -
dol go zott ga bo na ala pú élel mi sze rek rõl és bé bi éte lek rõl
 szóló 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let 8.  § (2) be kez -
dé se,

39. az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti cid -
ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let 10.  § (3)–(5) be kez dé se,

40. a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM
ren de let 1–12.  §-a, 13.  § (1) be kez dés a)–g) pont ja,
1–4. szá mú mel lék le te,

41. az egész ség ügyi, szo ci á lis és gyer mek vé del mi te vé -
keny ség vég zé sé hez szük sé ges ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok 
és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok
el is me ré sé rõl, to váb bá az ide ig le nes mû kö dé si nyil ván tar -
tás ba vé tel, va la mint az ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és
egyéb ta nú sít vá nyok kül föl di el is mer te té sé hez szük sé ges
iga zo lá sok ki adá sá nak egyes el já rá si sza bá lya i ról  szóló
31/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let 17.  § (3) be kez dé se,

42. a fog lal ko zá si ere de tû rák kel tõ anya gok el le ni vé de -
ke zés rõl és az ál ta luk oko zott egész ség ká ro so dá sok meg -
elõ zé sé rõl  szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 29/2004. (IV. 24.) ESZCSM ren de let,

43. az egyes su gár-egész ség ügyi tár gyú ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 28/2004. (IV. 24.) ESZCSM ren de let,

44. a test tö meg csök ken tés cél já ra szol gá ló, csök ken tett
ener gia tar tal mú ét rend ben fel hasz ná lás ra szánt élel mi sze -
rek rõl  szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM ren de let 5.  § (2),
(4) be kez dé se,

45. a rend kí vü li ál la pot ide jén szük sé ges mun ka erõ
meg ha gyá sá ról  szóló 26/2004. (IV. 21.) ESZCSM ren de let 
9.  § (2) be kez dé se,

46. a köz vet len la kos sá gi fo gyasz tás ra szánt ha gyo má -
nyos gyógy nö vény-dro gok ról és azok kis ke res ke de lem -
ben szo ká sos ki sze re lé si egy sé ge i rõl  szóló 81/2003.
(XII. 23.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2004. 
(IV. 16.) ESZCSM ren de let,

47. a be teg szál lí tás ról  szóló 19/1998. (VI. 3.) NM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2004. (IV. 1.) ESZCSM ren -
de let,

48. a szak mai kol lé gi u mok ról  szóló 20/2004. (III. 31.)
ESZCSM ren de let 21.  § (2)–(3) be kez dé se,

49. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl  szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/2004.
(III. 24.) ESZCSM ren de let,
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50. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé -
ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2004. (III. 23.)
ESZCSM ren de let 1.  §-a, mel lék le te,

51. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé -
ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2004. (III. 8.)
ESZCSM ren de let 1–6.  §-a, 7.  § (3) be kez dé se, mel lék le te,

52. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
14/2004. (III. 4.) ESZCSM ren de let,

53. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl  szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2004.
(III. 3.) ESZCSM ren de let,

54. a ma gyar Nem ze ti Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap -
cso lat tar tó Köz pont mû kö dé sé rõl, fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 11/2004. (II. 28.) ESZCSM ren de let 3.  § (3) be kez -
dé se,

55. a szü lész nõ kép zés szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló
20/1994. (XI. 15.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
10/2004. (II. 26.) ESZCSM ren de let,

56. az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té -
ri um Gyó gyí tó El lá tás In for má ci ós Köz pont já nak meg -
szün te té sé vel össze füg gés ben egyes mi nisz te ri ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 9/2004. (II. 20.) ESZCSM ren de let,

57. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 8/2004. (II. 17.) ESZCSM–FVM
együt tes ren de let,

58. a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ra jo go sí tó be teg -
sé gek rõl és fo gya té kos sá gok ról  szóló 5/2003. (II. 19.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2004. (II. 13.)
ESZCSM ren de let,

59. a koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si, 
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 5/2004. (II. 10.) ESZCSM ren de let,

60. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2004. (I. 15.)
ESZCSM ren de let 1–4.  §-a, 5.  § (3)–(4) be kez dé se,
1–5. szá mú mel lék le te,

61. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl  szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 83/2003.
(XII. 26.) ESZCSM ren de let,

62. a mun ka kö ri, szak mai, il let ve sze mé lyi hi gi é nés al -
kal mas ság or vo si vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl  szóló
33/1998. (VI. 24.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
80/2003. (XII. 23.) ESZCSM ren de let,

63. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
79/2003. (XII. 23.) ESZCSM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a,

64. az el sõ sor ban hát sé rü lé sek koc ká za tá val járó kézi
te her moz ga tás mi ni má lis egész sé gi és biz ton sá gi kö ve tel -

mé nye i rõl  szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 78/2003. (XII. 23.) ESZCSM ren de let,

65. a mun ka vál la lók mun ka he lyen tör té nõ egyé ni vé dõ -
esz köz hasz ná la tá nak mi ni má lis biz ton sá gi és egész ség vé -
del mi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 77/2003. (XII. 23.) ESZCSM 
ren de let,

66. a fog lal ko zá si ere de tû rák kel tõ anya gok el le ni vé de -
ke zés rõl és az ál ta luk oko zott egész ség ká ro so dá sok meg -
elõ zé sé rõl  szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 75/2003. (XII. 23.) ESZCSM ren de let,

67. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vénynek a szerv- és szö vet át ül te tés re, va la mint -tá ro lás ra
és egyes kór szö vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei vég re haj tá sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 74/2003. (XII. 23.) ESZCSM
ren de let,

68. a fog lal ko zá si be teg sé gek és fo ko zott ex po zí ci ós
ese tek be je len té sé rõl és ki vizs gá lá sá ról  szóló 27/1996.
(VIII. 28.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 69/2003.
(XII. 16.) ESZCSM ren de let,

69. a kép er nyõ elõt ti mun ka vég zés mi ni má lis egész ség -
ügyi és biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 50/1999.
(XI. 3.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 66/2003.
(XII. 11.) ESZCSM ren de let,

70. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé -
ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let 13.  §-a,

71. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 59/2003. (X. 16.) ESZCSM–FVM
együt tes ren de let,

72. az egész ség ügyi szak el lá tá si kö te le zett ség rõl, to -
váb bá egyes egész ség ügyet érin tõ tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2001. évi XXXIV. tör vény egyes ren del ke zé se i -
nek vég re haj tá sá ról  szóló 11/2002. (III. 26.) EüM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 58/2003. (IX. 30.) ESZCSM ren de let
1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (2) be kez dé se, mel lék le te,

73. az or vo sok, fog or vo sok, gyógy sze ré szek és kli ni kai
szak pszi cho ló gu sok fo lya ma tos to vább kép zé sé rõl  szóló
52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM ren de let 9.  § (3), (5) be kez -
dé se,

74. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 51/2003. (VIII. 19.)
ESZCSM ren de let,

75. a ra dio ak tív hul la dé kok át me ne ti tá ro lá sá nak és vég -
le ges el he lye zé sé nek egyes kér dé se i rõl, va la mint az ipa ri
te vé keny sé gek so rán be dú su ló, a ter mé szet ben elõ for du ló
ra dio ak tív anya gok su gár-egész ség ügyi kér dé se i rõl  szóló
47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM ren de let 20.  § (4)–(8) be kez -
dé se,

76. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak -
mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998.

4324 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/71. szám



(IV. 30.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 46/2003.
(VIII. 8.) ESZCSM ren de let 1–97.  §-a, 98.  § (5) be kez dé -
se, 99.  §-a, 1–6. szá mú mel lék le te,

77. a szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli -
ni kai szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl
 szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM ren de let 1–3.  §-a, 4.  §
(3)–(4), (7)–(8) be kez dé se, 1–5. szá mú mel lék le te,

78. a gyógy in té ze tek mû kö dé si rend jé rõl, il let ve szak -
mai ve ze tõ tes tü le té rõl  szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM
ren de let 14.  § (2)–(5) be kez dé se,

79. a há zi or vo si, házi gyer mek or vo si és fog or vo si te vé -
keny ség rõl  szóló 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 41/2003. (VII. 17.) ESZCSM ren de let,

80. az élet kor hoz kö tött szû rõ vizs gá la tok kal kap cso la -
tos egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
40/2003. (VII. 16.) ESZCSM ren de let,

81. a bi o cid ter mé kek elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho -
za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló 38/2003. (VII. 7.)
ESZCSM–FVM–KvVM együt tes ren de let 32.  § (2) be kez -
dés a)–b) pont ja,

82. az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes ké -
szít mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá to -
zá sá ról  szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 36/2003. (VI. 27.)
ESZCSM–KvVM együt tes ren de let,

83. az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács ról  szóló
34/2003. (VI. 7.) ESZCSM ren de let 14.  § (2) be kez dé se,
15.  §-a,

84. az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 16/2000.
(VI. 8.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2003.
(V. 21.) ESZCSM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, mel lék le te,

85. a spe ci á lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek rõl
 szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de let 10.  § (2) be kez -
dé se,

86. az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé szí tõ táp -
sze rek rõl  szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM ren de let 14.  §
(3)–(5) be kez dé se,

87. az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés -
rõl és to vább kép zés rõl  szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM
ren de let,

88. az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes ké -
szít mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá to -
zá sá ról  szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2003. (IV. 16.)
ESZCSM–KvVM együt tes ren de let,

89. az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té -
ri um En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va ta la meg ala pí -
tá sá val össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá -
sá ról  szóló 12/2003. (III. 28.) ESZCSM ren de let 2.  §-a,
4.  §-a,

90. az élel mi sze rek ve gyi szennye zett sé gé nek meg en -
ged he tõ mér té ké rõl  szóló 17/1999. (VI. 16.) EüM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 9/2003. (III. 13.) ESZCSM ren de let,

91. az in vit ro di ag nosz ti kai or vos tech ni kai esz kö zök rõl 
 szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM ren de let 17.  §-a, 18.  §-a,

92. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2003. (III. 11.)
ESZCSM ren de let,

93. a köz gyógy el lá tás ra jo go sul tak ré szé re té rí tés men -
te sen ren del he tõ gyógy sze rek rõl  szóló 10/1995. (II. 24.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2003. (II. 12.)
ESZCSM ren de let,

94. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vénynek a szerv- és szö vet át ül te tés re, va la mint -tá ro lás ra
és egyes kór szö vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei vég re haj tá sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2003. (II. 1.) ESZCSM ren de -
let,

95. az egyes gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök be szer zé sé rõl és for gal ma zá sá ról  szóló 110/2000.
(VI. 29.) Korm. ren de let alap ján be szer zés re ke rü lõ
gyógy szer ha tó anya gok ról és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök -
rõl  szóló 46/2000. (XII. 18.) PM–EüM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 26/2002. (XII. 28.) ESZCSM–PM
együt tes ren de let,

96. az em be ren vég zett or vos tu do má nyi ku ta tá sok ról
 szóló 23/2002. (V. 9.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
24/2002. (XII. 28.) ESZCSM ren de let,

97. az egy na pos se bé sze ti és a kú ra sze rû en vé gez he tõ
el lá tá sok szak mai fel té te le i rõl  szóló 16/2002. (XII. 12.)
ESZCSM ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

98. a mun ka he lyek ké mi ai biz ton sá gá ról  szóló 25/2000.
(IX. 30.) EüM–SZCSM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM–FMM együt tes ren de let,

99. a fog lal ko zá si ere de tû rák kel tõ anya gok el le ni vé de -
ke zés rõl és az ál ta luk oko zott egész ség ká ro so dá sok meg -
elõ zé sé rõl  szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 12/2002. (XI. 16.) ESZCSM ren de let,

100. az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés -
rõl és to vább kép zés rõl  szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2002. (X. 1.) ESZCSM ren de -
let, va la mint

101. a kép er nyõ elõt ti mun ka vég zés mi ni má lis egész -
ség ügyi és biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 50/1999.
(XI. 3.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2002.
(VIII. 30.) ESZCSM ren de let.

5.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
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ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 39/2007. (VII. 25.) EüM ren de let 1–6.  §-a, 7.  § (2),
(5) be kez dé se, 1–3. szá mú mel lék le te,

2. a törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp -
lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba  való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/2007.
(VII. 25.) EüM ren de let 1–5.  §-a, 6.  § (2)–(7) be kez dé se,
1–4. szá mú mel lék le te,

3. az egyes nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál -
lás he lyek üze mel te té sé nek egész ség ügyi fel té te le i rõl
 szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együt tes ren de let
6.  § (3), (4) be kez dé se,

4. az or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló 16/2006.
(III. 27.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 36/2007.
(VII. 3.) EüM ren de let 1–9.  §-a, mel lék le te,

5. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü -
kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl
 szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 35/2007. (VII. 3.) EüM–FVM együt tes ren -
de let 1.  §-a, 2.  §-a, mel lék let 1–21., 23. pont ja,

6. az egész ség ügyi el lá tás fo lya ma tos mû köd te té sé nek
egyes szer ve zé si kér dé se i rõl  szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 34/2007. (VI. 29.)
EüM ren de let,

7. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi -
nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 33/2007. (VI. 28.) EüM
ren de let 1–4.  §-a, 1–8. szá mú mel lék le te,

8. a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek és a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok ma -
gyar or szá gi tar tóz ko dá sá val össze füg gõ köz egész sé get
ve szé lyez te tõ be teg sé gek rõl  szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM
ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

9. az ét rend-ki egé szí tõk rõl  szóló 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2007. (VI. 18.)
EüM ren de let,

10. az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes
ké szít mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá -
to zá sá ról  szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2007. (VI. 13.)
EüM–KvVM együt tes ren de let 1.  §-a, 2.  § (3)–(4) be kez -
dé se, mel lék le te,

11. a koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá -
si, for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr -
zé sé rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 27/2007. (VI. 11.) EüM ren de let 1–4.  §-a, 5.  §
(3)–(5) be kez dé se, mel lék le te,

12. a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM

ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/2007. (VI. 7.) EüM ren de -
let,

13. a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si 
tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról,
va la mint a gyógy sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá sa
meg ál la pí tá sá nak egyes át me ne ti sza bá lya i ról  szóló
25/2007. (VI. 7.) EüM ren de let 1.  §-a,

14. a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si 
tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 24/2007. (V. 24.) EüM ren de let 1–4.  §-a, 1., 2. szá -
mú mel lék le te,

15. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyó gyá sza ti el lá tá sok tá mo ga tá sá ról  szóló 23/2007.
(V. 18.) EüM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

16. a törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp -
lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba  való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2007.
(V. 11.) EüM ren de let 1.  §-a, 2.  § (2) be kez dé se,

17. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vénynek a szerv- és szö vet át ül te tés re, va la mint -tá ro lás ra
és egyes kór szö vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei vég re haj tá sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren -
de let, to váb bá az em be ri rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le -
ges el já rá sok vég zé sé re vo nat ko zó, va la mint az ivar sej tek -
kel és emb ri ók kal  való ren del ke zés re és azok fa gyaszt va
tá ro lá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló
30/1998. (VI. 24.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2007. (IV. 19.) EüM ren de let,

18. az egész ség ügyi szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze -
mé lyek alap- és mû kö dé si nyil ván tar tá sá ról, va la mint a
mû kö dé si nyil ván tar tás ban nem sze rep lõ sze mé lyek te vé -
keny sé gé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 18/2007. (IV. 17.)
EüM ren de let 13.  § (3)–(6) be kez dé se,

19. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 17/2007. (IV. 4.) EüM–FVM együt tes 
ren de let,

20. a törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp -
lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba  való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2007.
(IV. 2.) EüM ren de let 1.  §-a, 2.  § (2) be kez dé se,

21. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2007. (III. 28.) EüM
ren de let,
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22. a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si 
tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let 17.  § (5)–(8) be -
kez dé se,

23. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2007. (III. 7.) EüM
ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (3)–(4) be kez dé se, 1–7. szá mú
mel lék le te,

24. a kü lön le ges táp lál ko zá si célú élel mi sze rek rõl
 szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 12/2007. (III. 6.) EüM ren de let,

25. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek és a
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá mo zá sá ról és is mer te té -
sé rõl  szóló 11/2007. (III. 6.) EüM ren de let 12.  §
(2)–(4) be kez dé se,

26. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren -
de lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2007. (II. 15.) EüM ren de -
let 1–3.  §-a, 4.  § (2) be kez dé se,

27. az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal sza bá lyo zott, mér -
ge zõ ter mé kek fel hasz ná lá sát igény lõ szak mai te vé keny -
sé gek szak mai gya kor la ton ala pu ló el is me ré sé rõl, és az
egész ség ügyi gáz mes te ri te vé keny ség rõl, va la mint az
egész ség ügyi gáz mes ter szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i -
nek ki adá sá ról  szóló 19/1997. (VII. 4.) NM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 17/2005. (V. 19.) EüM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 8/2007. (II. 13.) EüM ren de let 11.  §-a,
12.  §-a,

28. a ve szé lyes anya gok és a ve szé lyes ké szít mé nyek
tu laj don sá ga i nak vizs gá la ti mód sze re i rõl és a vizs gá la tok
ered mé nye i nek ér té ke lé sé rõl  szóló 54/2003. (IX. 1.)
ESZCSM–KvVM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 7/2007. (II. 13.) EüM–KvVM–ÖTM együt tes ren de -
let,

29. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl  szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2007.
(I. 31.) EüM ren de let,

30. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek ke res ke del mi ár ré sé rõl  szóló 5/2007. (I. 24.)
EüM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

31. az em be ri vér és vér kom po nen sek gyûj té sé re, vizs -
gá la tá ra, fel dol go zá sá ra, tá ro lá sá ra és el osz tá sá ra vo nat ko -
zó mi nõ sé gi és biz ton sá gi elõ írásokról, va la mint ezek
egyes tech ni kai kö ve tel mé nye i rõl  szóló 3/2005. (II. 10.)
EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2007. (I. 24.) EüM
ren de let,

32. az em be ren vég zett or vos tu do má nyi ku ta tá sok ról
 szóló 23/2002. (V. 9.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2007. (I. 24.) EüM ren de let,

33. a törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp -
lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si

tá mo ga tás ba  való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 53/2006.
(XII. 28.) EüM ren de let 1–18.  §-a, 19.  § (4)–(8) be kez dé se, 
1–4. szá mú mel lék le te,

34. az or vo sok, fog or vo sok, gyógy sze ré szek és kli ni kai
szak pszi cho ló gu sok fo lya ma tos to vább kép zé sé rõl  szóló
52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 51/2006. (XII. 28.) EüM ren de let 1–5.  §-a, 6.  §
(2)–(3) be kez dé se,

35. a ter mé sze tes gyógy té nye zõk rõl  szóló 74/1999.
(XII. 25.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 50/2006.
(XII. 28.) EüM ren de let,

36. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/2006. (XII. 28.) EüM
ren de let,

37. a koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si, 
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 48/2006. (XII. 28.) EüM ren de let 1–6.  §-a, 7.  §
(3)–(6) be kez dé se, 1–3. szá mú mel lék le te,

38. a vá ró lis ta ada ta i nak hon la pon tör té nõ köz zé té te lé re 
vo nat ko zó sza bá lya i ról  szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM ren -
de let 4.  § (2) be kez dé se,

39. az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga -
lom ba ho za ta lá ról  szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 44/2006. (XII. 27.) EüM ren de let
1–2.  §-a, 3.  § (2)–(5) be kez dé se, mel lék le te,

40. az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti -
cid-ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 43/2006.
(XII. 8.) EüM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (5)–(6) be kez dé -
se, mel lék le te,

41. a men tés rõl  szóló 5/2006. (II. 7.) EüM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 42/2006. (XI. 30.) EüM ren de let,

42. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 40/2006. (X. 27.) EüM–FVM együt -
tes ren de let,

43. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de -
lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 39/2006. (X. 13.) EüM ren -
de let,

44. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl  szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/2006.
(IX. 27.) EüM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (3)–(4) bekez -
dése,

45. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 37/2006. (IX. 27.) EüM
ren de let,
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46. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vénynek a szerv- és szö vet át ül te tés re, va la mint -tá ro lás ra
és egyes kór szö vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei vég re haj tá sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 35/2006. (IX. 7.) EüM ren de let,

47. a fer tõ zõ be teg sé gek je len té sé nek rend jé rõl  szóló
63/1997. (XII. 21.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
34/2006. (VIII. 23.) EüM ren de let,

48. a fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg elõ zé se ér -
de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl  szóló
18/1998. (VI. 3.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2006. (VIII. 23.) EüM ren de let,

49. az em be ri rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges el já rá -
sok vég zé sé re vo nat ko zó, va la mint az ivar sej tek kel és
emb ri ók kal  való ren del ke zés re és azok fa gyaszt va tá ro lá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 30/1998.
(VI. 24.) NM ren de let és a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke -
re té ben igény be ve he tõ med dõ ség ke ze lé si el já rá sok ról
 szóló 49/1997. (XII. 17.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
32/2006. (VIII. 23.) EüM ren de let,

50. az egyes em be ri fel hasz ná lás ra és al kal ma zás ra ke -
rü lõ gyógy sze rek kel és vizs gá la ti ké szít mé nyek kel össze -
füg gõ egész ség ügyi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 31/2006. (VIII. 23.) EüM ren de let,

51. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 30/2006. (VIII. 3.) EüM–FVM együt -
tes ren de let,

52. az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes ké -
szít mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá to -
zá sá ról  szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2006. (VII. 24.)
EüM–KvVM együt tes ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (3)–(4) be -
kez dé se, 1–3. szá mú mel lék le te,

53. a Ma gyar Gyógy szer könyv VIII. ki adá sá nak al kal -
ma zá sá ról  szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM ren de let 6.  §
(2)–(4) be kez dé se,

54. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ, il -
let ve köl csö nöz he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rõl, a tá -
mo ga tás össze gé rõl és mér té ké rõl, va la mint a ren de lés,
for gal ma zás, köl csön zés és ja ví tás szak mai kö ve tel mé nye -
i rõl  szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM ren de let és a gyó -
gyá sza ti se géd esz kö zök for gal ma zá sá nak, ja ví tá sá nak,
köl csön zé sé nek szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló 7/2004.
(XI. 23.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 27/2006.
(VI. 29.) EüM ren de let,

55. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/2006. (VI. 26.) EüM
ren de let,

56. a köz gyógy el lá tás ra jo go sult gyógy szer ke re té nek
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ké szít mé nyek ki vá lasz tá sá -

nak sza bá lya i ról  szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM ren de let
7.  § (2), (4) be kez dé se,

57. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2006. (V. 22.) EüM
ren de let,

58. a vizs gá la ti és te rá pi ás el já rás rend ki dol go zá sá nak,
szer kesz té sé nek és szak mai egyez te té se le foly ta tá sá nak
el já rás rend jé rõl  szóló 23/2006. (V. 18.) EüM ren de let
12.  § (2) be kez dé se,

59. a bi o cid ter mé kek elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho -
za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló 38/2003. (VII. 7.)
ESZCSM–FVM–KvVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 22/2006. (V. 17.) EüM–FVM–KvVM együt tes ren -
de let,

60. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 21/2006. (V. 15.) EüM–FVM együt -
tes ren de let,

61. az egyes sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan ága za ti
(egész ség ügyi, szak mai) ada tok kö ré nek meg ha tá ro zá sá ra, 
gyûj té sé re, fel dol go zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok -
ról  szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 20/2006. (V. 9.) EüM ren de let,

62. az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács ról  szóló
34/2003. (VI. 7.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
18/2006. (IV. 19.) EüM ren de let,

63. a koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si, 
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 17/2006. (IV. 19.) EüM ren de let,

64. az or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló 16/2006.
(III. 27.) EüM ren de let 19.  § (3)–(4) be kez dé se,

65. a pszi chi át ri ai be te gek in té ze ti fel vé te lé nek és az el -
lá tá suk so rán al kal maz ha tó kor lá to zó in téz ke dé sek sza bá -
lya i ról  szóló 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 15/2006. (III. 27.) EüM ren de let,

66. az az beszt tel kap cso la tos koc ká za tok nak ki tett mun -
ka vál la lók vé del mé rõl  szóló 12/2006. (III. 23.) EüM ren -
de let 20.  § (2)–(3) be kez dé se,

67. az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó
szak mai el is me ré sek rõl  szóló 21/2005. (VI. 16.) EüM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2006. (III. 14.) EüM ren de let,

68. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 8/2006. (II. 27.) EüM–FVM együt tes
ren de let,

69. az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti cid -
ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2006.
(II. 27.) EüM ren de let,
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70. az em be ri rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges el já rá -
sok vég zé sé re vo nat ko zó, va la mint az ivar sej tek kel és
emb ri ók kal  való ren del ke zés re és azok fa gyaszt va tá ro lá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 30/1998.
(VI. 24.) NM ren de let, az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta -
nács ról  szóló 34/2003. (VI. 7.) ESZCSM ren de let, va la -
mint a mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi
LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 32/1992. (XII. 23.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2006. (II. 20.) EüM
ren de let,

71. a men tés rõl  szóló 5/2006. (II. 7.) EüM ren de let 12.  §
(2) be kez dé se,

72. az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal ré szé re tör té nõ
egyes költ ség ve té si bel sõ el len õr zé si jo go sít vá nyok át ru -
há zá sá ról  szóló 8/2005. (III. 30.) EüM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 4/2006. (II. 2.) EüM ren de let 1.  §-a, 2.  § (2) be -
kez dé se,

73. az Eu ró pai Uni ó ban osz tá lyo zott ve szé lyes anya gok
jegy zé ké rõl  szóló 3/2006. (I. 26.) EüM ren de let 3.  § (2) be -
kez dé se,

74. a köz für dõk lé te sí té sé nek és üze mel te té sé nek köz -
egész ség ügyi fel té te le i rõl  szóló 37/1996. (X. 18.) NM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2006. (I. 26.) EüM ren de let,

75. az egész ség ügyi szol gál ta tók szak mai fel ügye le té rõl 
 szóló 15/2005. (V. 2.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2006. (I. 6.) EüM ren de let,

76. a törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp -
lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba  való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 69/2005.
(XII. 28.) EüM ren de let,

77. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 68/2005. (XII. 28.) EüM
ren de let,

78. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be ve -
he tõ, be teg sé gek meg elõ zé sét és ko rai fel is me ré sét szol gá -
ló egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról és a szû rõ vizs gá la tok
iga zo lá sá ról  szóló 51/1997. (XII. 18.) NM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 67/2005. (XII. 27.) EüM ren de let,

79. a mun ka vál la ló kat érõ zaj ex po zí ci ó ra vo nat ko zó
mi ni má lis egész sé gi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek rõl  szóló 
66/2005. (XII. 22.) EüM ren de let 15.  § (3)–(6) be kez dé se,

80. az egész ség ügyi el lá tás fo lya ma tos mû köd te té sé nek
egyes szer ve zé si kér dé se i rõl  szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 65/2005. (XII. 22.) 
EüM ren de let,

81. az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 16/2000.
(VI. 8.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 64/2005.
(XII. 22.) EüM ren de let 1–8.  §-a, 9.  § (3) be kez dé se, 1.,
2. szá mú mel lék le te,

82. az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti cid -
ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.

(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 63/2005.
(XII. 21.) EüM ren de let,

83. a koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si, 
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 61/2005. (XII. 20.) EüM ren de let,

84. az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 16/2000.
(VI. 8.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 59/2005.
(XII. 20.) EüM ren de let 1.  §-a, 2.  § (2) be kez dé se, mel lék le te,

85. a ve szé lyes anya gok és a ve szé lyes ké szít mé nyek tu -
laj don sá ga i nak vizs gá la ti mód sze re i rõl és a vizs gá la tok
ered mé nye i nek ér té ke lé sé rõl  szóló 54/2003. (IX. 1.)
ESZCSM–KvVM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 56/2005. (XI. 29.) EüM–KvVM–BM együt tes ren -
de let,

86. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 55/2005. (XI. 23.) EüM–FVM együt -
tes ren de let,

87. a gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú anyag
vagy ter mék em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy szer ré tör -
té nõ át mi nõ sí té sé nek fel té te le i rõl  szóló 53/2005. (XI. 18.)
EüM ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

88. az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga -
lom ba ho za ta lá ról  szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren de let
45.  § (2), (4)–(7) be kez dé se,

89. az egész ség ügyi ága zat ra di o ló gi ai mérõ és adat -
szol gál ta tó há ló za ta fel épí té sé rõl és mû kö dé sé rõl  szóló
8/2002. (III. 12.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
51/2005. (XI. 8.) EüM ren de let,

90. a szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli -
ni kai szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl
 szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 50/2005. (XI. 8.) EüM ren de let,

91. a há zi or vo si, házi gyer mek or vo si és fog or vo si te vé -
keny ség rõl  szóló 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 49/2005. (XI. 8.) EüM ren de let,

92. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 48/2005. (XI. 8.) EüM
ren de let,

93. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de -
lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 47/2005. (XI. 4.) EüM ren de -
let,

94. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 46/2005. (X. 28.) EüM–FVM együt -
tes ren de let,

95. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–
NKÖM–TNM együt tes ren de let 1–6.  §-a, 8–21.  §-a, 22.  §
(2) be kez dé se, 1–7. szá mú mel lék le te,
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96. a fo ko zot tan el len õr zött szer nek mi nõ sü lõ gyógy -
sze rek or vo si ren de lé sé nek, gyógy szer tá ri for gal ma zá sá -
nak, egész ség ügyi szol gál ta tók nál tör té nõ fel hasz ná lá sá -
nak, nyil ván tar tá sá nak és tá ro lá sá nak rend jé rõl  szóló
43/2005. (X. 15.) EüM ren de let 27.  § (2)–(4) be kez dé se,

97. a gyógy sze rek kel foly ta tott nagy ke res ke del mi és
pár hu za mos im port te vé keny ség rõl  szóló 53/2004. (VI. 2.) 
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2005. (IX. 27.)
EüM ren de let,

98. a kli ni kai bio ké mi kus, kli ni kai mik ro bi o ló gus, va la -
mint a mo le ku lá ris bi o ló gi ai di ag nosz ti kus egész ség ügyi
fel sõ fo kú szak irá nyú szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló
41/2005. (IX. 22.) EüM ren de let 4.  § (3) be kez dé se,

99. az egész ség ügyi in téz mé nyek ka taszt ró fa ter ve i nek
tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 29/2000. (X. 30.) EüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 40/2005. (IX. 22.) EüM ren -
de let,

100. a gyógy sze ré szi ok le vél lel vé gez he tõ te vé keny sé -
gek rõl  szóló 39/2005. (IX. 15.) EüM ren de let 2.  § (2) be -
kez dé se,

101. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/2005. (IX. 13.) EüM
ren de let,

102. a gyógy sze rek mi nõ ség biz to sí tá sa ér de ké ben meg -
ha tal ma zott sze mély ké pe sí té si fel té te le i rõl  szóló 39/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 37/2005.
(IX. 1.) EüM ren de let,

103. az egész ség ügyi szol gál ta tók szak mai fel ügye le té -
rõl  szóló 15/2005. (V. 2.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 36/2005. (IX. 1.) EüM ren de let,

104. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ vizs gá la ti ké szít -
mé nyek kli ni kai vizs gá la tá ról és a he lyes kli ni kai gya kor -
lat al kal ma zá sá ról  szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM ren de let 
25.  § (3), (5)–(6), (10) be kez dé se,

105. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük -
sé ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 34/2005.
(VIII. 26.) EüM ren de let,

106. a fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg elõ zé se ér -
de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl  szóló
18/1998. (VI. 3.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2005. (VIII. 24.) EüM ren de let,

107. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek kel
kap cso la tos egyes en ge dé lye zé si el já rá sok so rán fi ze ten dõ 
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 32/2005. (VIII. 11.)
EüM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

108. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2005. (VIII. 2.) EüM
ren de let,

109. a koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá -
si, for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr -
zé sé rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 29/2005. (VIII. 2.) EüM ren de let,

110. a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök for gal ma zá sá nak, ja -
ví tá sá nak, köl csön zé sé nek szak mai kö ve tel mé nye i rõl
 szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
28/2005. (VII. 21.) EüM ren de let,

111. az or vo si re ha bi li tá ció cél já ból tár sa da lom biz to sí -
tá si tá mo ga tás sal igény be ve he tõ gyó gyá sza ti el lá tá sok ról
 szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
27/2005. (VII. 18.) EüM ren de let,

112. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let és a szer zett im mun hi á nyos tü net cso port ki -
ala ku lá sát oko zó fer tõ zés ter je dé sé nek meg elõ zé se ér de -
ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl és a szû rõ vizs gá la tok el -
vég zé sé nek rend jé rõl  szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/2005. (VII. 13.) EüM ren -
de let,

113. a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ, il -
let ve köl csö nöz he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rõl, a tá -
mo ga tás össze gé rõl és mér té ké rõl, va la mint a ren de lés,
for gal ma zás, köl csön zés és ja ví tás szak mai kö ve tel mé nye -
i rõl  szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM ren de let mó do sí tá -
sá ról és a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök for gal ma zá sá nak,
ja ví tá sá nak, köl csön zé sé nek szak mai kö ve tel mé nye i rõl
 szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
25/2005. (VI. 29.) EüM ren de let,

114. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 24/2005. (VI. 29.) EüM–FVM együt -
tes ren de let,

115. a törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp -
lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba  való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2005.
(VI. 27.) EüM ren de let,

116. a rez gés ex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo -
nat ko zó mi ni má lis egész sé gi és mun ka biz ton sá gi kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM ren de let 10.  §
(3)–(4) be kez dé se,

117. az egyes sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan ága za ti
(egész ség ügyi, szak mai) ada tok kö ré nek meg ha tá ro zá sá ra, 
gyûj té sé re, fel dol go zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok -
ról  szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 19/2005. (VI. 7.) EüM ren de let,

118. a köz pon ti gya kor no ki rend szer be  való fel vé tel
sza bá lya i ról  szóló 36/2001. (X. 17.) EüM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 18/2005. (V. 19.) EüM ren de let,

119. az egész ség ügyi gáz mes te ri te vé keny ség rõl, va la -
mint az egész ség ügyi gáz mes ter szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 19/1997. (VII. 4.) NM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2005. (V. 19.) EüM ren de let
4.  §-a, 5.  § (2) be kez dé se,

120. az egész ség ügyi szol gál ta tók szak mai fel ügye le té -
rõl  szóló 15/2005. (V. 2.) EüM ren de let 11.  § (2)–(5) be -
kez dé se,
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121. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük -
sé ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2005.
(V. 2.) EüM ren de let,

122. az egész ség ügyi el lá tás fo lya ma tos mû köd te té sé -
nek egyes szer ve zé si kér dé se i rõl  szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2005. (IV. 19.)
EüM ren de let,

123. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a
biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 11/2005. (IV. 13.)
EüM ren de let 4.  § (2)–(3) be kez dé se,

124. a rend kí vü li ese mé nyek kel, ka taszt ró fák kal kap -
cso la tos be je len tés és adat köz lés rend jé rõl  szóló 10/2005.
(IV. 12.) EüM ren de let 13.  § (2) be kez dé se,

125. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) EüM–FVM együt tes 
ren de let,

126. a pros ti tu ál tak ré szé re ki adan dó or vo si iga zo lás ról
 szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
6/2005. (III. 23.) EüM ren de let 1–4.  §-a, 5.  § (2) be kez dé -
se, mel lék le te,

127. a gyógy sze rek kel foly ta tott nagy ke res ke del mi és
pár hu za mos im port te vé keny ség rõl  szóló 53/2004. (VI. 2.) 
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2005. (III. 3.)
EüM ren de let,

128. az em be ri vér és vér kom po nen sek gyûj té sé re, vizs -
gá la tá ra, fel dol go zá sá ra, tá ro lá sá ra és el osz tá sá ra vo nat ko -
zó mi nõ sé gi és biz ton sá gi elõ írásokról, va la mint ezek
egyes tech ni kai kö ve tel mé nye i rõl  szóló 3/2005. (II. 10.)
EüM ren de let 26.  § (2)–(3) be kez dé se,

129. a Szab vá nyos Vény min ták Gyûj te mé nye VII. ki -
adá sa al kal ma zá sá ról  szóló 64/2004. (VII. 27.) ESZCSM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2005. (II. 4.) EüM ren de let,

130. a fog lal ko zá si ere de tû rák kel tõ anya gok el le ni vé -
de ke zés rõl és az ál ta luk oko zott egész ség ká ro so dá sok
meg elõ zé sé rõl  szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM ren de let, va -
la mint a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2005. (I. 7.) EüM ren de let
1–5.  §-a, 6.  § (3) be kez dé se,

131. az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti -
cid ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2004.
(XII. 28.) EüM ren de let,

132. az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes
ké szít mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá -
to zá sá ról  szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2004. (XII. 25.)
EüM–KvVM együt tes ren de let,

133. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
12/2004. (XII. 25.) EüM ren de let,

134. a törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp -
lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si

tá mo ga tás ba  való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2004.
(XII. 15.) EüM ren de let 1–18.  §-a, 19.  § (2)–(4) be kez dé se, 
19.  § (7) be kez dé se, 1–4/b. mel lék le te,

135. a gyó gyá sza ti se géd esz köz for gal ma zó szak ké pe -
sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló
54/1999. (XI. 12.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
9/2004. (XII. 15.) EüM ren de let,

136. az egyes ve szé lyes anya gok és ve szé lyes ké szít mé -
nyek ki vi te lé vel, il let ve be ho za ta lá val össze füg gõ be je len -
té si el já rás rész le tes sza bá lya i ról  szóló 8/2004. (XII. 1.)
EüM–FVM–KvVM–GKM együt tes ren de let 6.  § (2) be -
kez dé se,

137. a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök for gal ma zá sá nak, ja -
ví tá sá nak, köl csön zé sé nek szak mai kö ve tel mé nye i rõl
 szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM ren de let 8.  § (6) be kez dé se,

138. az or vo si re ha bi li tá ció cél já ból tár sa da lom biz to sí -
tá si tá mo ga tás sal igény be ve he tõ gyó gyá sza ti el lá tá sok ról
 szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM ren de let 17.  § (2)–(4) be kez -
dé se,

139. a koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá -
si, for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr -
zé sé rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 3/2004. (XI. 17.) EüM ren de let,

140. az egész ség ügyi szol gál ta tók és mû kö dé si en ge dé -
lyük nyil ván tar tá sá ról, va la mint az egész ség ügyi szak mai
jegy zék rõl  szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM ren de let 10.  §
(3)–(5) be kez dé se,

141. a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 1/2004. (XI. 5.) EüM–FVM együt tes
ren de let,

142. a szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és
kli ni kai szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl
 szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 30/2002. (V. 24.) EüM ren de let,

143. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el -
ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993.
évi LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
42/1996. (XI. 29.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
27/2002. (V. 14.) EüM–SZCSM együt tes ren de let,

144. a be teg szál lí tás ról  szóló 19/1998. (VI. 3.) NM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2002. (V. 14.) EüM ren de let,

145. az em be ren vég zett or vos tu do má nyi ku ta tá sok ról
 szóló 23/2002. (V. 9.) EüM ren de let 21.  § (2) be kez dé se,

146. az ápo lá si asszisz tens szak ké pe sí tés szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 22/2002. (V. 3.) 
EüM ren de let 2.  § (3) be kez dé se,

147. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló
14/1994. (IX. 15.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
21/2002. (V. 3.) EüM ren de let,

148. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
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NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2002. (IV. 25.) EüM
ren de let,

149. a kül sõ mun ka vál la lók mun ka he lyi su gár vé del mé -
rõl  szóló 30/2001. (X. 3.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 18/2002. (IV. 12.) EüM ren de let,

150. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
17/2002. (IV. 12.) EüM ren de let,

151. a te le pü lé si szi lárd és fo lyé kony hul la dék kal kap -
cso la tos köz egész ség ügyi kö ve tel mé nyek rõl  szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

152. az egész ség ügyi szak el lá tá si kö te le zett ség rõl, to -
váb bá egyes egész ség ügyet érin tõ tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2001. évi XXXIV. tör vény egyes ren del ke zé se i -
nek vég re haj tá sá ról  szóló 11/2002. (III. 26.) EüM ren de let
7.  § (2) be kez dé se,

153. a fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg elõ zé se ér -
de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl  szóló
18/1998. (VI. 3.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2002. 
(III. 12.) EüM ren de let,

154. az egész ség ügyi in téz mé nyek ben ke let ke zõ hul la -
dék ke ze lé sé rõl  szóló 1/2002. (I. 11.) EüM ren de let 9.  §
(3) be kez dé se,

155. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be
ve he tõ med dõ ség ke ze lé si el já rá sok ról  szóló 49/1997.
(XII. 17.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 50/2001.
(XII. 28.) EüM ren de let 1.  §-a,

156. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 45/2001. (XII. 22.) EüM
ren de let,

157. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 44/2001. (XII. 18.) EüM
ren de let,

158. a koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá -
si, for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr -
zé sé rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let 15.  § (2) be -
kez dé se,

159. a köz pon ti gya kor no ki rend szer be  való fel vé tel
sza bá lya i ról  szóló 36/2001. (X. 17.) EüM ren de let 9.  §
(2) be kez dé se,

160. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 34/2001. (X. 17.) EüM
ren de let,

161. az egész ség ügyi el lá tás ban hasz nált szak mai kód -
rend sze rek és fi nan szí ro zá si pa ra mé te rek kar ban tar tá sá -
nak jogi sza bá lyo zá sá ról  szóló 6/1998. (III. 11.) NM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/2001. (VIII. 2.) EüM ren de -
let,

162. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2001. (VII. 5.) EüM
ren de let,

163. a fül il lesz ték-ké szí tõ és az egész ség ügyi szak -
asszisz tens (kar di o ló gi ai szak asszisz tens) szak ké pe sí té sek 

szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló
20/1997. (VII. 4.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/2001. (IV. 27.) EüM ren de let,

164. az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes
ké szít mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá -
to zá sá ról  szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2001. (IV. 20.)
EüM–KöM együt tes ren de let,

165. a he lyes la bo ra tó ri u mi gya kor lat al kal ma zá sá ról és
el len õr zé sé rõl  szóló 9/2001. (III. 30.) EüM–FVM együt tes 
ren de let 7.  § (3) be kez dé se,

166. a há zi or vo si, házi gyer mek or vo si és fog or vo si te -
vé keny ség rõl  szóló 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 8/2001. (III. 2.) EüM ren de let,

167. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2001. (III. 2.) EüM
ren de let,

168. az egész ség ügyi köz ve tí tõi el já rás sal kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 4/2001. (II. 20.) EüM–IM együt -
tes ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

169. a köz al kal ma zot tak ál tal be tölt he tõ egyes mun ka -
kö rök köz al kal ma zot ti osz tály ba so ro lá sá ról  szóló 3/2001. 
(II. 20.) EüM ren de let 5.  § (2), (3) be kez dé se,

170. a szak or vo si szak ké pe sí tés meg szer zé sé vel kap -
cso la tos egész ség ügyi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról 
 szóló 1/2001. (II. 14.) EüM ren de let,

171. a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
ren de let 12.  § (2) be kez dé se,

172. az élel mi sze rek ve gyi szennye zett sé gé nek meg en -
ged he tõ mér té ké rõl  szóló 17/1999. (VI. 16.) EüM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 40/2000. (XII. 20.) EüM ren de let,

173. a fer tõ zõ be teg sé gek je len té sé nek rend jé rõl  szóló
63/1997. (XII. 21.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
36/2000. (XII. 8.) EüM ren de let,

174. a mun ka kö ri, szak mai, il let ve sze mé lyi hi gi é nés al -
kal mas ság or vo si vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl  szóló
33/1998. (VI. 24.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
27/2000. (IX. 30.) EüM ren de let,

175. a mun ka he lyek ké mi ai biz ton sá gá ról  szóló
25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együt tes ren de let 15.  §
(2) be kez dé se,

176. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
24/2000. (IX. 1.) EüM ren de let,

177. a mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi
LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 32/1992.
(XII. 23.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/2000.
(VI. 29.) EüM ren de let,

178. az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 16/2000.
(VI. 8.) EüM ren de let 30.  § (5), (6) be kez dé se,

179. a szü lész nõ kép zés szak mai kö ve tel mé nye i rõl
 szóló 20/1994. (XI. 15.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/2000. (V. 12.) EüM ren de let,
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180. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2000. (V. 12.) EüM
ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (2)–(5) be kez dé se, 1–6. szá mú mel -
lék le te,

181. a há zi or vo si, házi gyer mek or vo si és fog or vo si te -
vé keny ség rõl  szóló 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let 19.  §
(3), (5)–(6) be kez dé se,

182. a köz te rü let-fel ügye lõk egész sé gi, fi zi kai és pszi -
chi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 78/1999.
(XII. 29.) EüM–BM együt tes ren de let 16.  § (2), (3) be kez -
dé se,

183. a ter mé szet gyó gyá sza ti te vé keny ség gya kor lá sá -
nak egyes kér dé se i rõl  szóló 11/1997. (V. 28.) NM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 75/1999. (XII. 28.) EüM ren de let,

184. a ter mé sze tes gyógy té nye zõk rõl  szóló 74/1999.
(XII. 25.) EüM ren de let 24.  § (5) be kez dé se,

185. az egész ség ügyi el lá tás ban hasz nált szak mai kód -
rend sze rek és fi nan szí ro zá si pa ra mé te rek kar ban tar tá sá -
nak jogi sza bá lyo zá sá ról  szóló 6/1998. (III. 11.) NM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 67/1999. (XII. 25.) EüM ren de -
let,

186. a szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és
kli ni kai szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl
 szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let 7.  § (2)–(4) be kez -
dé se,

187. a bi o ló gi ai té nye zõk ha tá sá nak ki tett mun ka vál la -
lók egész sé gé nek vé del mé rõl  szóló 61/1999. (XII. 1.)
EüM ren de let 18.  §-a,

188. a vá sá ri, pi a ci és vá sár csar no ki áru sí tás köz egész -
ség ügyi sza bá lya i ról  szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM ren de -
let 25.  § (2) be kez dé se,

189. a gyó gyá sza ti se géd esz köz for gal ma zó szak ké pe -
sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló
54/1999. (XI. 12.) EüM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

190. a kór há zi fel ügye lõ ta nács ról  szóló 23/1998.
(XII. 27.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 46/1999.
(X. 1.) EüM ren de let,

191. az or to pé di ai ci pész és az or to pé di ai mû sze rész
szak ké pe sí té sek re szer vez he tõ mes ter kép zés szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 1/1998.
(VII. 24.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/1999.
(IX. 10.) EüM ren de let,

192. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vénynek a szerv- és szö vet át ül te tés re, va la mint -tá ro lás ra
és egyes kór szö vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei vég re haj tá sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/1999. (VIII. 26.) EüM ren de -
let,

193. az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés -
rõl és to vább kép zés rõl  szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 36/1999. (VIII. 13.) EüM ren de -
let,

194. az egész ség ügyi szak ké pe sí té sek szak mai és vizs -
ga kö ve tel mé nye it meg ha tá ro zó egyes mi nisz te ri ren de le -

tek mó do sí tá sá ról  szóló 33/1999. (VIII. 13.) EüM ren de let
2.  § (2) be kez dé se,

195. a fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg elõ zé se ér -
de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl  szóló
18/1998. (VI. 3.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
32/1999. (VIII. 6.) EüM ren de let,

196. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/1999. (VI. 18.) EüM
ren de let,

197. az ott ho ni szak ápo lá si te vé keny ség rõl  szóló
20/1996. (VII. 26.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/1999. (VI. 9.) EüM ren de let,

198. az is ko la-egész ség ügyi el lá tás ról  szóló 26/1997.
(IX. 3.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/1999.
(V. 14.) EüM ren de let,

199. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/1999. (IV. 7.) EüM
ren de let,

200. az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat át szer ve zé sé vel kap cso la tos egyes mi nisz te ri ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 6/1999. (IV. 2.) EüM ren de let,

201. a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gál ta tás ról  szóló
27/1995. (VII. 25.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/1999. (I. 27.) EüM ren de let,

202. a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gál ta tás ról  szóló
27/1995. (VII. 25.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
30/1998. (XII. 27.) EüM ren de let,

203. az örök le tes vér zé keny be te gek kont rol lált ott ho ni
ke ze lé sé rõl  szóló 24/1998. (XII. 27.) EüM ren de let 10.  §
(2) be kez dé se,

204. a kór há zi fel ügye lõ ta nács ról  szóló 23/1998.
(XII. 27.) EüM ren de let 8.  § (2)–(4) be kez dé se,

205. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vénynek a szerv- és szö vet át ül te tés re, va la mint -tá ro lás ra
és egyes kór szö vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei vég re haj tá sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren -
de let 18.  § (3) be kez dé se,

206. a kór há zi eti kai bi zott sá gok ról  szóló 14/1998.
(XII. 11.) EüM ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

207. az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés -
rõl és to vább kép zés rõl  szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM ren -
de let 12.  § (2)–(4) be kez dé se,

208. az Egész ség ügyi Szak kép zé si és To vább kép zé si
Ta nács szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl  szóló 10/1998.
(XII. 11.) EüM ren de let 12.  § (2) be kez dé se,

209. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló
14/1994. (IX. 15.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
9/1998. (XII. 2.) EüM ren de let,

210. a szü lész nõ kép zés szak mai kö ve tel mé nye i rõl
 szóló 20/1994. (XI. 15.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/1998. (XII. 2.) EüM ren de let, va la mint

211. a ke szon mun kák ról  szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM
ren de let 4.  § má so dik mon da ta.
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6.  §

Ha tá lyát vesz ti az egyes épü let szer ke ze tek és azok lét -
re ho zá sá nál fel hasz ná lás ra ke rü lõ ter mé kek kö te le zõ al -
kal mas sá gi ide jé rõl  szóló 11/1985. (VI. 22.)
ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM együt tes ren de let 4.  §
(2) be kez dé se.

7.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. az egyes élel mi szer-el len õr zé si igaz ga tá si szol gál ta -
tá so kért fi ze ten dõ dí jak ról, va la mint a dí jak és a mi nõ ség -
vé del mi bír ság meg fi ze té sé nek és fel hasz ná lá sá nak mód -
já ról  szóló 55/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM–PM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 48/1998. (VI. 24.)
FM–IKIM–NM–PM együt tes ren de let,

2. a rend kí vü li ál la pot ide jén nél kü löz he tet len had kö te -
le sek meg ha gyá sá ról  szóló 27/1994. (V. 31.) FM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 43/1998. (VI. 16.) FM ren de let,

3. a va dá sza ti és ha lá sza ti fel ügye lõ sé gek mû kö dé sé -
nek fel té te le i rõl  szóló 35/1998. (V. 15.) FM ren de let,

4. az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/1998. (V. 6.) 
FM ren de let,

5. a föld mû ve lés ügyi ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té -
sek re szer vez he tõ mes ter kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 27/1996. (X. 4.) FM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 19/1998. (IV. 8.) FM ren de let,

6. a föld mû ve lés ügyi ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té -
sek re szer vez he tõ mes ter kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 27/1996. (X. 4.) FM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 3/1998. (I. 16.) FM ren de let,

7. a mes ter sé ges ter mé ke nyí tés rõl, az emb rió át ül te tés -
rõl, az ál la ti sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról, fel kí ná lá sá -
ról, for gal ma zá sá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 39/1994.
(VI. 28.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 100/1997.
(XII. 10.) FM ren de let,

8. az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet fel -
adat- és ha tás kö ré nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 49/1997.
(VII. 4.) FM ren de let,

9. a te nyész té si ha tó ság ál tal díj fi ze tés el le né ben vég -
zett fel ada tok kö ré nek és a fi ze ten dõ díj mér té ké nek meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 33/1994. (VI. 28.) FM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 47/1997. (VII. 4.) FM ren de let 1–3.  §-a, 4.  §
(2) be kez dé se, mel lék le te,

10. a ta kar má nyok ha tó sá gi vizs gá la ta i ért fi ze ten dõ dí -
jak ról  szóló 26/1997. (IV. 18.) FM ren de let 7.  § (2) be kez -
dé se,

11. a föld mû ve lés ügyi ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té -
sek re szer vez he tõ mes ter kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 27/1996. (X. 4.) FM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 25/1997. (IV. 4.) FM ren de let,

12. a föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 16/1997.
(III. 5.) FM ren de let 36.  § (2) be kez dé se,

13. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott 24/1992.
(XII. 18.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/1997. (I. 30.)
FM ren de let,

14. az Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat lét re ho zá sá ról és
szer ve ze té rõl  szóló 37/1996. (XII. 29.) FM ren de let,

15. az Or szá gos Bor mi nõ sí tõ In té zet rõl  szóló 65/1994.
(XII. 24.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/1995.
(VII. 12.) FM ren de let,

16. az ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo -
má sok ról  szóló 23/1995. (VII. 12.) FM ren de let,

17. az Or szá gos Bor mi nõ sí tõ In té zet rõl  szóló 65/1994.
(XII. 24.) FM ren de let,

18. a mes ter sé ges ter mé ke nyí tés rõl, az emb rió át ül te tés -
rõl, az ál la ti sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról, fel kí ná lá sá -
ról, for gal ma zá sá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 39/1994.
(VI. 28.) FM ren de let 10.  §-t kö ve tõ al cí me, 28.  §
(2)–(3) be kez dé se,

19. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 24/1992. (XII. 18.)
FM ren de let 14.  § (2) be kez dé se,

20. a ló ver seny fo ga dás sza bá lya i ról  szóló 20/1991.
(XI. 5.) FM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
23/1991. (XII. 4.) FM–PM együt tes ren de let,

21. az Er dé sze ti Biz ton sá gi sza bály zat ki adá sá ról  szóló 
15/1989. (X. 8.) MÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
17/1991. (VII. 22.) FM ren de let, va la mint

22. a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet lé te sí té sé rõl
és fel ada ta i ról  szóló 6/1988. (V. 19.) MÉM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 7/1991. (II. 16.) FM ren de let.

8.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. 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 mó do sí tá sá ról  szóló 8/2006. (V. 22.) FMM ren de -
let 1–3.  §-a, 4.  § (2)–(6) be kez dé se,

2. az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lé si Igaz ga tó sá ga 
és az Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram iro da Tár sa -
dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság köz re mû kö dõ szer -
ve zet té tör té nõ ki je lö lé sé rõl, va la mint a 2004–2006. évi
Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram köz ok ta tá -
si, szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz ke dé se i nek vég re haj -
tá sá ról  szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együt tes ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2006. (V. 18.) FMM–OM együt -
tes ren de let 2–6.  §-a, 8.  §-a, 10.  §-a, 11.  §-a, 12.  § (2) be -
kez dé se,

3. a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi 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
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 szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 6/2006. (V. 17.) FMM ren de let,

4. a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 5/2006. (V. 12.) FMM ren de let,

5. a kol lek tív szer zõ dé sek be je len té sé nek és nyil ván -
tar tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 2/2004. (I. 15.)
FMM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2006. (III. 17.) FMM 
ren de let,

6. az egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a ren de zett mun -
ka ügyi kap cso la tok kö ve tel mé nyé vel össze füg gõ mó do sí -
tá sá ról  szóló 2/2006. (II. 2.) FMM ren de let,

7. az ál lás ke re sõ ként  való nyil ván tar tás ba vé tel rõl, a
nyil ván tar tás ból  való tör lés rõl, va la mint az ál lás ke re sé si
meg ál la po dás ról  szóló 18/2005. (X. 18.) FMM ren de let,
to váb bá a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la -
mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely -
ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2005.
(XII. 27.) FMM ren de let,

8. a mun ka esz kö zök és hasz ná la tuk biz ton sá gi és
egész ség ügyi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint jé rõl
 szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 22/2005. (XII. 21.) FMM ren de let,

9. a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap rész is ko -
la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zé si célú ke re té nek fel hasz -
ná lá sá ról  szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 21/2005. (XI. 18.) FMM ren de let,

10. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la -
mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely -
ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM ren de let, a mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok -
ról, va la mint az azok hoz kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga -
tá sok ról  szóló 30/2000. (IX. 15.) GM ren de let és a mun ka -
ügyi köz pon tok fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós el já rá sá ról, va -
la mint a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka nél kü li ek
fog lal koz ta tá sát elõ se gí tõ egyes tá mo ga tá sok ról  szóló
11/1998. (IV. 29.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2005. (X. 27.) FMM ren de let 1–28.  §-a, 1.  §-t, 18.  §-t,
26.  §-t meg elõ zõ al cí me, 29.  § (2)–(5), (7)–(8) be kez dé se,
1., 2. szá mú mel lék le te,

11. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vénnyel  való
össz hang meg te rem té se ér de ké ben egyes fel nõtt kép zé si
tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 19/2005.
(X. 21.) FMM ren de let 1–10.  §-a,

12. a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Miniszté -
rium ügy kö rét érin tõ szak te rü le te ken a szak ér tõi te vé keny -
ség sza bá lyo zá sá ról  szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2005. (IX. 2.) FMM ren de let,

13. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal -
koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás meg ál la -
pí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 15/2005. (IX. 2.)
FMM ren de let 7.  §-t kö ve tõ al cí me, 9.  § (3)–(4) be kez dé se,

14. a re ha bi li tá ci ós akk re di tá ci ós el já rás és kö ve tel -
mény rend szer sza bá lya i ról  szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM
ren de let 13.  § (3) be kez dé se,

15. a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 12/2005. (VII. 29.) FMM ren de let,

16. az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló
4/2002. (X. 17.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2005. (VII. 27.) FMM ren de let,

17. az al kal mi mun ka vál la lói könyv for má já ról, ki töl -
té sé rõl, el ké szí té sé rõl és el osz tá sá ról  szóló 10/2005.
(VII. 25.) FMM ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

18. a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi 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  szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 9/2005. (VII. 15.) FMM ren de let,

19. a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap rész is -
ko la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zé si célú ke re té nek fel -
hasz ná lá sá ról  szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 7/2005. (VI. 1.) FMM ren de let,

20. az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló
4/2002. (X. 17.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
6/2005. (IV. 6.) FMM ren de let,

21. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la -
mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely -
ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2005.
(III. 18.) FMM ren de let,

22. a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter
ál tal ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 1/2003. (I. 6.)
FMM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2005. (II. 22.) FMM
ren de let,

23. a kol lek tív szer zõ dé sek be je len té sé nek és nyil ván -
tar tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 2/2004. (I. 15.)
FMM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2005. (I. 28.) FMM
ren de let,

24. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
31/2004. (XII. 21.) FMM ren de let 1–11.  §-a, 1.  §-t, 3.  §-t
és 12.  §-t meg elõ zõ al cí me, 12.  § (2)–(3) be kez dé se, mel -
lék le te,

25. a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi 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  szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM ren de let 2.  §
(2) be kez dé se,

26. a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2004.
(XII. 20.) FMM ren de let,

27. a 2005. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend -
rõl  szóló 25/2004. (VIII. 30.) FMM ren de let,

28. a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt -
kép zé si prog ra mok akk re di tá ci ós el já rá si dí já nak mér té ké -
rõl és fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 7/2002. (XII. 6.) 
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FMM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2004. (VI. 22.)
FMM ren de let,

29. a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 21/2004. (IV. 28.) FMM ren de let,

30. az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé nye i rõl és meg -
fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 2/2002. (II. 7.) SZCSM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/2004. (IV. 25.) FMM ren -
de let,

31. a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Miniszté -
rium ügy kö rét érin tõ szak te rü le te ken a szak ér tõi te vé keny -
ség sza bá lyo zá sá ról  szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2004. (IV. 25.) FMM ren de let,

32. az Egy sé ges Mun ka ügyi Nyil ván tar tás ke re té ben
hasz nált azo no sí tó kó dok kép zé sé re, ki adá sá ra és al kal ma -
zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 18/2004. (IV. 25.)
FMM ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

33. a mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok ról, va la mint az
azok hoz kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló
30/2000. (IX. 15.) GM ren de let, va la mint az Ál la mi Fog -
lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló 4/2002. (X. 17.) FMM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2004. (IV. 24.) FMM ren de -
let,

34. a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2004.
(IV. 19.) FMM ren de let,

35. a mun ka he lyen al kal ma zan dó biz ton sá gi és egész -
ség vé del mi jel zé sek rõl  szóló 2/1998. (I. 16.) MüM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2004. (IV. 19.) FMM ren de let,

36. a mun ka esz kö zök és hasz ná la tuk biz ton sá gi és egész -
ség ügyi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint jé rõl  szóló
14/2004. (IV. 19.) FMM ren de let 60.  § (3) be kez dé se,

37. az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló,
ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza -
bá lya i ról és az Eu ró pai Bi zott ság nak, ille tõ leg az Eu ró pai
Unió tag ál la ma i nak  való be je len té sé rõl, va la mint a ki je lö -
lé si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról  szóló 
13/2004. (IV. 19.) FMM ren de let 23.  § (4) be kez dé se,

38. a Fog lal koz ta tá si Hi va tal nak a 2004–2006. évi Hu -
mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram vég re haj tá sa
so rán el lá tan dó fel ada ta i ról és köz re mû kö dõ szer ve zet té
tör té nõ ki je lö lé sé rõl, va la mint az Or szá gos Fog lal koz ta tá -
si Köz ala pít vány nak a 2004–2006. évi EQUAL Kö zös sé gi 
Kez de mé nye zés vég re haj tá sá ba köz re mû kö dõ ként tör té nõ 
be vo ná sá ról  szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM ren de let „A Fog -
lal koz ta tá si Hi va tal köz re mû kö dõ szer ve ze ti fel ada tai az
„1.1. a mun ka nél kü li ség meg elõ zé se és ke ze lé se” címû in -
téz ke dés (köz pon ti prog ram) vég re haj tá sá ban”, „A Fog lal -
koz ta tá si Hi va tal mo ni tor ing te vé keny ség gel kap cso la tos
fel ada tai”, „A Fog lal koz ta tá si Hi va tal mo ni tor ing fel ada -
tai „1.1. A mun ka nél kü li ség meg elõ zé se és ke ze lé se” címû 
in téz ke dés te kin te té ben”, „A Fog lal koz ta tá si Hi va tal el já -
rás ren di és tel je sí té si mo ni tor ing fel ada tai” szö veg ré sze,
„A köz pon ti prog ram ki je lö lé se”, „Prog ram ter vek ki dol -
go zá sa”, „A prog ram ter vek jó vá ha gyá sa, az ér té ke lés fo -

lya ma ta”, „Szer zõ dés kö tés” al cí me, III. Fe je ze te, IV. Fe je -
zet meg je lö lé se és címe, „El len õr zés”, „Fe lek együtt mû -
kö dé se a sza bály ta lan ság ke ze lé se te rén”, „Tá jé koz ta tás és 
nyil vá nos ság biz to sí tá sa”, „A je len tés té tel rend sze re”,
„Az adat ke ze lés és adat szol gál ta tás rend je, az adat vé del mi 
elõ írások”, „A Fog lal koz ta tá si Hi va tal fel ada tai el lá tá sá -
hoz szük sé ges pénz ügyi esz kö zök ren del ke zés re bo csá tá -
sá nak mód ja” al cí me,

39. a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap rész is ko -
la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zé si célú ke re té nek fel hasz -
ná lá sá ról  szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 8/2004. (III. 26.) FMM ren de let,

40. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ egyes kér dé -
sek rõl  szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 6/2004. (III. 10.) FMM ren de let,

41. a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás -
ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2001.
(XII. 29.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2004.
(II. 24.) FMM ren de let,

42. az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló
4/2002. (X. 17.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/2004. (II. 6.) FMM ren de let,

43. a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt -
kép zé si prog ra mok akk re di tá ci ós el já rá si dí já nak mér té ké -
rõl és fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 7/2002. (XII. 6.) 
FMM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2003. (X. 29.)
FMM ren de let,

44. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint 
a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2003. (X. 10.)
FMM ren de let,

45. a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap rész is ko -
la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zé si célú ke re té nek fel hasz -
ná lá sá ról  szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 12/2003. (IX. 19.) FMM ren de let,

46. a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Miniszté -
rium ügy kö rét érin tõ szak te rü le te ken a szak ér tõi te vé keny -
ség sza bá lyo zá sá ról  szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM ren de -
let 9.  § (2)–(4) be kez dé se,

47. a po ten ci á li san rob ba nás ve szé lyes kör nye zet ben
levõ mun ka he lyek mi ni má lis mun ka vé del mi kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 3/2003. (III. 11.) FMM–ESZCSM együt tes
ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

48. az Ak tív fog lal koz ta tá si cé lok tá mo ga tá sa fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 21/1999. (IV. 28.) GM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2003. (III. 4.) FMM ren de let
1–3.  §-a,

49. a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2002.
(XII. 28.) FMM ren de let,

50. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ egyes kér dé -
sek rõl  szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 8/2002. (XII. 19.) FMM ren de let,
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51. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint 
a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let, to váb bá a mun ka ügyi köz pon tok fog lal ko -
zá si re ha bi li tá ci ós el já rá sá ról, va la mint a meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû mun ka nél kü li ek fog lal koz ta tá sát elõ se -
gí tõ egyes tá mo ga tá sok ról  szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2002. (XI. 28.) FMM ren -
de let,

52. a mun ka vé del mi jel le gû bír sá gok pá lyá za ti, va la -
mint in for má ci ós célú fel hasz ná lá sá ról  szóló 5/2002.
(XI. 12.) FMM ren de let 20.  § (2) be kez dé se, va la mint

53. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
1/2002. (VIII. 23.) FMM ren de let.

9.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. az élel mi sze rek je lö lés érol  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM együt tes ren de let
1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (2) be kez dé se, mel lék le te,

2. a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok tá mo ga tá sá -
ról  szóló 28/2008. (III. 18.) FVM ren de let 7.  § (3) be kez -
dé se,

3. a ga bo na in ter ven ci ó já ról  szóló 24/2008. (III. 7.)
FVM ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

4. a tör té nel mi bá zis jo go sult ság ról  szóló 106/2007.
(IX. 24.) FVM ren de let 10.  § (2)–(9) be kez dé se,

5. a ter me lõi cso por tok ról  szóló 81/2004. (V. 4.) FVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 95/2007. (IX. 4.) FVM ren -
de let 1–10.  §-a, 11.  § (2) be kez dé se, 12.  §-a,

6. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga -
tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 92/2007. (VIII. 24.) FVM
ren de let 1–9.  §-a, 10.  § (2)–(7) be kez dé se, 1–2. szá mú
mel lék le te,

7. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez nyúj -
tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 52/2007.
(VI. 28.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 90/2007.
(VIII. 23.) FVM ren de let,

8. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
a me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té sé hez nyúj tan dó tá mo -
ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM ren de let 16.  § (2) be kez dé se,

9. a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl  szóló 40/2004.
(IV. 7.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 87/2007.
(VIII. 17.) FVM ren de let 1–2.  §-a, 3.  § (2) be kez dé se,
4.  §-a, 1–2. szá mú mel lék le te,

10. az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 86/2007. (VIII. 17.) FVM–EüM–SZMM együt tes
ren de let 1–4.  §-a, 5.  § (5) be kez dé se,

11. az egyes gén tech no ló gi á val mó do sí tott ta kar má -
nyok be ho za ta lá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együt tes ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 85/2007. (VIII. 10.) FVM ren de let,

12. a te nyész ál lat, il let ve sza po rí tó anyag be ho za ta lá -
nak és ki vi te lé nek szak mai elõ írásairól  szóló 129/2004.
(VIII. 25.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 84/2007.
(VIII. 10.) FVM ren de let,

13. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 82/2007. (VIII. 3.)
FVM ren de let,

14. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 81/2007. (VIII. 3.)
FVM ren de let,

15. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a rö vid vá gás for du ló jú fás szá rú ener gia ül tet vé nyek te -
le pí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes
fel té te le i rõl  szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM ren de let
11.  §-a,

16. a bor for ga lom ba ho za ta li já ru lék meg fi ze té sé nek,
ke ze lé sé nek és fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló
70/2007. (VII. 27.) FVM ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

17. az egyes ál la tok sza po rí tá sá nak, a sza po rí tó anyag
fel hasz ná lá sá nak, va la mint be ho za ta lá nak és ki vi te lé nek
ál lat egész ség ügyi fel té te le i rõl  szóló 61/2002. (VIII. 1.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 69/2007. (VII. 27.)
FVM ren de let,

18. az élel mi szer-elõ ál lí tás és for ga lom ba ho za tal
egyes élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl és az élel mi sze rek
ha tó sá gi el len õr zé sé rõl  szóló 68/2007. (VII. 26.)
FVM–EüM–SZMM együt tes ren de let 15.  § (2)–(3) be kez -
dé se,

19. a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 65/2007. (VII. 23.) FVM ren de let,

20. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 63/2007. (VII. 13.)
FVM ren de let 1–6.  §-a, 1–3. szá mú mel lék le te,

21. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló, az Eu ró pai Unió kör nye zet vé del mi,
ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írásainak  való meg fe le lés hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 62/2007. (VII. 13.) FVM ren de let,

22. a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény vég re haj tá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 79/2004. (V. 4.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 61/2007. (VII. 13.) FVM ren de let,
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23. az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si rend szer alap -
ján tá mo ga tás ra jo go sult me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek
nyúj tott el kü lö ní tett cu kor tá mo ga tás ról  szóló 48/2006.
(VI. 22.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 60/2007.
(VII. 11.) FVM ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (2)–(3) be kez dé se,

24. az egyes ál lat egész ség ügyi tár gyú mi nisz te ri ren de -
le tek nek Bul gá ria és Ro má nia Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ
csat la ko zá sá ból ere dõ ki egé szí té sé rõl  szóló 58/2007.
(VII. 9.) FVM ren de let,

25. a Ma gyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át -
vé te lét meg valósító kö te le zõ elõ írásairól  szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 57/2007.
(VII. 6.) FVM ren de let mel lék let 1., 2. pont ja,

26. az anya kecs ke tar tás „de mi ni mis” tá mo ga tá sá ról
 szóló 56/2007. (VII. 2.) FVM ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

27. az anya juh tar tás „de mi ni mis” tá mo ga tá sá ról  szóló
55/2007. (VII. 2.) FVM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

28. a nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló
2006. évi LXXXVIII. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i -
ról  szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 51/2007. (VI. 27.) FVM ren de let 1–9.  §-a, 10.  §
(2) be kez dé se, 1–7. szá mú mel lék le te,

29. az egyes me zõ gaz da sá gi ál lat fa jok sper ma tá ro ló
köz pont ja i nak lé te sí té sé rõl és üze mel te té sük nek rend jé rõl
 szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM ren de let 14.  §-a, 15.  §-a,

30. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból és az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan -
szí ro zott egyes tá mo ga tá sok te kin te té ben át ru há zott, va la -
mint egyéb, szak ér tõ szer ve ze tek köz re mû kö dé sé vel el lá -
tott fel ada tok ról  szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM ren de let
10.  § (2) be kez dé se,

31. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból ön ál ló, épí tés sel nem járó gé pek, tech no ló gi ai be ren de -
zé sek be szer zé sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel -
té te le i rõl  szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 47/2007. (VI. 11.) FVM ren de let 1.  §-a,

32. a föld hi va ta lok ról  szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 46/2007. (VI. 11.) FVM ren -
de let,

33. a fás szá rú ener ge ti kai ül tet vé nyek te le pí té sé nek en -
ge dé lye zé se, te le pí té se, mû ve lé se és meg szün te té se rész le -
tes sza bá lya i ról, va la mint ezen el já rá sok igaz ga tá si szol -
gál ta tá si díj ár ól  szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM ren de let 7.  § 
(2)–(3) be kez dé se,

34. az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) ese tén al kal -
ma zan dó egyes sza bá lyok ról, va la mint egyes ag rár tár gyú
mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 44/2007.
(VI. 8.) FVM ren de let 5.  § (2) be kez dé se, 6.  §-a, 7.  §-a,

35. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz -
ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 35/1997. (V. 13.) FM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2007. (V. 23.) FVM ren -
de let,

36. a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szer rõl
 szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 41/2007. (V. 18.) FVM ren de let,

37. a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 40/2007. (V. 17.) FVM ren de let,

38. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 39/2007. (V. 15.) FVM 
ren de let 1–6.  §-a, 7.  § (2)–(3) be kez dé se, 1., 2. szá mú mel -
lék le te,

39. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/2007. (V. 15.) FVM 
ren de let 1–7.  §-a, mel lék le te,

40. a szõ lõ ül tet vé nyek ki vá gá sá hoz nyúj tott tá mo ga tá -
sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 37/2007. (V. 11.) FVM
ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

41. az eu ró pai kö zös sé gi jog ha tá lya alá tar to zó ál lat or -
vo si ok le ve lek el ne ve zé sé rõl  szóló 120/2004. (VII. 21.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 36/2007. (V. 10.) FVM 
ren de let,

42. a bo rok ere det vé del mi sza bá lya i ról  szóló 97/2004.
(VI. 3.) FVM ren de let, va la mint a szõ lé sze ti és bo rá sza ti
adat szol gál ta tás rend jé rõl és a nem hegy köz sé gi te le pü lé -
se ken a köz igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó hegy köz sé gek
meg ha tá ro zá sá ról  szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 35/2007. (V. 4.) FVM ren de let,

43. a bor ké szí tés re al kal mas szõ lõ faj ták osz tály ba so ro -
lá sá ról  szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 34/2007. (V. 4.) FVM ren de let,

44. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló, az Eu ró pai Unió kör nye zet vé del mi,
ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írásainak  való meg fe le lés hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 32/2007. (IV. 25.) FVM ren de let 1.  §-a,

45. a fel szá mo lás alatt lévõ Pá pai Hús Zrt. ki egyen lí tet -
len kö ve te lés sel ren del ke zõ élõ ál lat be szál lí tó i nak de mi -
ni mis ál la mi tá mo ga tá sá ról  szóló 31/2007. (IV. 24.) FVM
ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

46. a Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram alap ján
2006/2007. évi vég re haj tá si idõ szak ban nyújt ha tó mé hé -
sze ti tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 81/2006. (XI. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 30/2007. (IV. 20.) FVM ren de let,

47. az egyes ten ge ri pu ha tes tû ál la to kat érin tõ egyes be -
teg sé gek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 14/2004. (II. 6.) FVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2007. (IV. 14.) FVM ren -
de let,

48. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján az Eu ró pai
Unió ál tal társ fi nan szí ro zott me zõ gaz da sá gi te rü le tek er -
dõ sí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes 
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sza bá lya i ról  szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 21/2007. (III. 30.) FVM ren de let,

49. a Ma gyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át -
vé te lét meg valósító kö te le zõ elõ írásairól  szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2007.
(III. 29.) FVM ren de let 1.  §-a, 3.  §-a, mel lék let I. pont ja,

50. a cu kor ipar szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tá sá nak
egyes kér dé se i rõl  szóló 80/2006. (XI. 23.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 18/2007. (III. 23.) FVM ren de let,

51. a szõ lõ ter me lé si po ten ci ál ra, a szõ lõ ül tet vé nyek
szer ke zet át ala kí tá sá ra és -át ál lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo -
zás ról  szóló 7/2007. (I. 30.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 16/2007. (III. 22.) FVM ren de let 1.  §-a,

52. a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 15/2007. (III. 20.) FVM ren de let,

53. a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 12/2007. (II. 28.) FVM ren de let,

54. a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 43/2003. (IV. 26.) FVM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 11/2007. (II. 20.) FVM ren de let 1–7.  §-a,
9.  §-a,

55. a Ma gyar Ta kar mány kó dex kö te le zõ elõ írásairól
 szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 10/2007. (II. 20.) FVM ren de let 1–3.  §-a, 5.  §-a,
1–4. szá mú mel lék le te,

56. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló, az Eu ró pai Unió kör nye zet vé del mi,
ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írásainak  való meg fe le lés hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 9/2007. (II. 20.) FVM ren de let 1–4.  §-a,

57. az egyes nö vény vé dõ sze rek for gal ma zá sá val, il let -
ve fel hasz ná lá sá val kap cso lat ban kül föl dön szer zett szak -
mai gya kor la ton ala pu ló ké pe sí tés el is me ré sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 8/2007. (I. 31.) FVM ren de let 6–8.  §-a,
mel lék le te,

58. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
6/2007. (I. 24.) FVM ren de let 1–6.  §-a, 7.  § (2) be kez dé se,
mel lék le te,

59. a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 5/2007. (I. 22.) FVM ren de let,

60. az in ter ven ci ós cu kor rak tá rak kal szem be ni kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 33/2005. (IV. 12.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 3/2007. (I. 16.) FVM ren de let,

61. a har ma dik or szá gok ból az Eu ró pai Unió te rü le té re
be hoz ni kí vánt ter mé kek ál lat egész ség ügyi el len õr zé sé rõl
 szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2/2007. (I. 10.) FVM ren de let,

62. az ál lat lét szám hoz kö tött tá mo ga tá si jo go sult ság or -
szá gos tar ta lé ká ról  szóló 93/2005. (X. 21.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 1/2007. (I. 9.) FVM ren de let,

63. az ál lat lét szám hoz kö tött tá mo ga tá si jo go sult ság ról
 szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 84/2006. (XII. 12.) FVM ren de let,

64. a ba rom fi hús- és to jás ága zat rend kí vü li pi ac tá mo ga -
tá si in téz ke dé se i rõl  szóló 64/2006. (IX. 11.) FVM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 82/2006. (XI. 29.) FVM ren de let
1.  §-a, 2.  § (2) be kez dé se,

65. a Ma gyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át vé te -
lét meg valósító kö te le zõ elõ írásairól  szóló 56/2004. (IV. 24.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 79/2006. (XI. 17.) FVM
ren de let 1.  §-a, 3.  §-a, mel lék let 1–8. pont ja,

66. a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 78/2006. (XI. 17.) FVM ren de let,

67. a vá gó ál la tok le vá gá sá nak és le ölé sé nek ál lat vé del -
mi sza bá lya i ról  szóló 9/1999. (I. 27.) FVM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 77/2006. (XI. 3.) FVM ren de let,

68. a ter mõ föld re vo nat ko zó elõ vá sár lá si és elõ ha szon -
bér le ti jog gya kor lá sá val össze füg gõ igaz ga tá si szol gál ta -
tá si díj ról  szóló 55/2006. (VII. 27.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 76/2006. (X. 20.) FVM ren de let,

69. a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 74/2006. (X. 19.) FVM ren de let,

70. a Me zõ gaz da sá gi Biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá ról
 szóló 16/2001. (III. 3.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
72/2006. (X. 13.) FVM ren de let,

71. a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ha -
tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló
szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl
 szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 71/2006. (IX. 28.) FVM ren de let,

72. a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl és a sza po rí tó -
anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
egyes mi nisz te ri ren de le tek jog har mo ni zá ci ós célú mó do -
sí tá sá ról  szóló 70/2006. (IX. 27.) FVM ren de let 1–8.  §-a,
9.  § (2)–(3) be kez dé se, 1–5. szá mú mel lék le te,

73. a szõ lõ fel dol go zás és a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ
mel lék ter mé kek le pár lá sá ról és ki vo ná sá ról  szóló
75/2004. (V. 4.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
69/2006. (IX. 25.) FVM ren de let,

74. a szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga -
tá sa 2004/2005. gaz da sá gi év tõl tör té nõ igény lé sé nek ál ta -
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lá nos fel té te le i rõl  szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 68/2006. (IX. 25.) FVM ren de let,

75. az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He -
lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He -
lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg -
ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 67/2006. (IX. 15.) FVM ren de let,

76. az ál la ti ere de tû élel mi sze rek re vo nat ko zó egyes
élel mi szer-hi gi é ni ai sza bá lyok ról  szóló 66/2006. (IX. 15.)
FVM ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

77. a ked ve zõ ga bo na ter més bõl szár ma zó elõ nyök ki -
hasz ná lá sa ér de ké ben az ag rár ter me lõk ré szé re ér vé nye sít -
he tõ ál la mi se gít ség fel té te le i rõl  szóló 149/2004. (X. 1.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 65/2006. (IX. 11.)
FVM ren de let,

78. a ba rom fi hús- és to jás ága zat rend kí vü li pi ac tá mo ga tá si 
in téz ke dé se i rõl  szóló 64/2006. (IX. 11.) FVM ren de let,

79. a szõ lé sze ti és bo rá sza ti adat szol gál ta tás rend jé rõl és 
a nem hegy köz sé gi te le pü lé se ken a köz igaz ga tá si fel ada -
to kat el lá tó hegy köz sé gek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
96/2004. (VI. 3.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
63/2006. (IX. 7.) FVM ren de let,

80. a ter mé sze tes ás vány víz, a for rás víz, az ivó víz, az
ás vá nyi anyag gal dú sí tott ivó víz és az íze sí tett víz pa lac -
ko zá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak sza bá lya i ról  szóló
65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 59/2006. (VIII. 14.)
FVM–EüM–SZMM együt tes ren de let 1–5.  §-a, 7.  § (2),
(4) be kez dé se, 8.  §-a,

81. a Ma gyar Ta kar mány kó dex kö te le zõ elõ írásairól
 szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 58/2006. (VIII. 11.) FVM ren de let,

82. a Ma gyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át -
vé te lét meg valósító kö te le zõ elõ írásairól  szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 57/2006.
(VIII. 4.) FVM ren de let 1.  §-a, 2.  § (2) be kez dé se, 3.  §-a,
mel lék let I. pont ja,

83. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 56/2006. (VIII. 1.) FVM ren de let,

84. a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 54/2006. (VII. 26.) FVM ren de let,

85. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 52/2006. (VII. 17.) FVM ren de let,

86. a do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo -
go sult ság ról  szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let 7.  §
(2) be kez dé se,

87. a to jó tyúk tar tó te le pek nyil ván tar tás ba vé te lé nek
sza bá lya i ról  szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 49/2006. (VI. 28.) FVM ren de let,

88. az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si rend szer alap -
ján tá mo ga tás ra jo go sult me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek
nyúj tott el kü lö ní tett cu kor tá mo ga tás ról  szóló 48/2006.
(VI. 22.) FVM ren de let 2., 3. szá mú mel lék le te,

89. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Orientá -
ciós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá -
ban meg valósuló, a ter me lõi cso por tok lét re ho zá sá hoz és
mû köd te té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 47/2006. (VI. 22.) FVM ren de let,

90. az ön ál ló in gat la nok hely raj zi szá mo zá sá ról és az al -
rész le tek meg je lö lé sé rõl  szóló 44/2006. (VI. 13.) FVM
ren de let 25.  § (2)–(5) be kez dé se,

91. az Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram vég -
re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet ként el já ró Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ál tal vég zett fel ada tok -
ról  szóló 110/2004. (VI. 21.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 43/2006. (V. 31.) FVM ren de let,

92. a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény vég re haj tá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 79/2004. (V. 4.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 42/2006. (V. 31.) FVM ren de let 1–12.  §-a,

93. az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 41/2006.
(V. 26.) FVM ren de let,

94. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
40/2006. (V. 24.) FVM ren de let,

95. a me zei õr szol gá lat meg ala kí tá sá hoz, fenn tar tá sá -
hoz nyúj tan dó ál la mi hoz zá já ru lás igény be vé te lé nek rend -
jé rõl és fel té te le i rõl  szóló 39/2006. (V. 19.) FVM–PM
együt tes ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

96. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 106/1999.
(XII. 28.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/2006.
(V. 18.) FVM ren de let,

97. a ter més nö ve lõ anya gok en ge dé lye zé sé rõl, tá ro lá sá -
ról, for gal ma zá sá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 36/2006.
(V. 18.) FVM ren de let 18.  § (2) be kez dé se,

98. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló, az Eu ró pai Unió kör nye zet vé del mi,
ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írásainak  való meg fe le lés hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i -
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ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 33/2006. (V. 2.) FVM ren de let 1–6.  §-a,

99. a 2003. év ben fagy kárt és aszály kárt szen ve dett me -
zõ gaz da sá gi ter me lõk kár eny hí tõ tá mo ga tá sá ra fel vett hi -
te lek fu tam ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról  szóló 32/2006.
(V. 2.) FVM ren de let 2.  §-a, 3.  § (5) be kez dé se, 4.  §-a,

100. az egyes gén tech no ló gi á val mó do sí tott ta kar má -
nyok be ho za ta lá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együt tes ren de let
11.  § (2) be kez dé se,

101. a ta laj ta ni szak vé le mény ké szí té sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 29/2006. (IV. 10.) FVM ren de let 4.  §-a,
4. szá mú mel lék le te,

102. az ál lat lét szám hoz kö tött tá mo ga tá si jo go sult ság -
ról  szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 28/2006. (IV. 7.) FVM ren de let,

103. a 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek fel té te le i -
rõl  szóló 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 23/2006. (III. 23.) FVM ren de let,

104. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2006. (III. 17.) FVM ren de let,

105. a zöld ség sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga -
lom ba ho za ta lá ról  szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 18/2006. (II. 28.) FVM ren de let,

106. a szán tó föl di nö vény fa jok ve tõ mag va i nak elõ ál lí -
tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2006. (II. 28.) FVM
ren de let,

107. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 16/2006. (II. 24.) FVM ren de let,

108. a föld mû ve lés ügyi ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té -
sek re szer vez he tõ mes ter kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 27/1996. (X. 4.) FM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 15/2006. (II. 22.) FVM ren de let,

109. a bo rok ere det vé del mi sza bá lya i ról  szóló 97/2004.
(VI. 3.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2006. (II. 3.)
FVM ren de let,

110. a bo rá sza ti ter mé kek egy sé ges bi zony la to lá si, nyil -
ván tar tá si és el szá mo lá si rend jé rõl  szóló 52/2001.
(VIII. 2.) FVM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/2006. (I. 27.) FVM–PM együt tes ren de let,

111. a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló
78/1997. (XI. 4.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2006.
(I. 20.) FVM ren de let,

112. az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 5/2006. (I. 20.) FVM–EüM–ICSSZEM együt tes ren -
de let,

113. a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé -
dõ sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí -
tá sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 2/2006. (I. 18.) FVM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  §
(2) be kez dé se,

114. a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé nek és vizs gá la tá -
nak díj té te le i rõl  szóló 106/2003. (IX. 16.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 122/2005. (XII. 26.) FVM ren de let,

115. a ve tõ mag vak és sza po rí tó anya gok mi nõ sí té sé nek
és vizs gá la tá nak díj té te le i rõl  szóló 107/2003. (IX. 16.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 121/2005. (XII. 26.)
FVM ren de let,

116. a szõ lõ fel dol go zás és a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ 
mel lék ter mé kek le pár lá sá ról és ki vo ná sá ról  szóló
75/2004. (V. 4.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
120/2005. (XII. 22.) FVM ren de let,

117. a föld hi va ta lok ról  szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 119/2005. (XII. 19.) FVM
ren de let,

118. az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi
CXLI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 109/1999. (XII. 29.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 117/2005. (XII. 19.)
FVM ren de let 1–50.  §-a, 51.  § (4)–(5) be kez dé se, 1–6. szá -
mú mel lék le te,

119. a nö vény vé del mi igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról
 szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 116/2005. (XII. 19.) FVM ren de let 1–9.  §-a, 10.  §
(2) be kez dé se, 1–4. szá mú mel lék le te,

120. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek
kom pen zá ci ós tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 151/2004. (X. 13.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 113/2005. (XI. 29.) FVM ren de let,

121. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló, az Eu ró pai Unió kör nye zet vé del mi,
ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írásainak  való meg fe le lés hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 112/2005. (XI. 29.) FVM ren de let 1–12.  §-a, 13.  §
(1) be kez dé se, mel lék le te,

122. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Orientá -
ciós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá -
ban meg valósuló, a ter me lõi cso por tok lét re ho zá sá hoz és
mû köd te té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 111/2005. (XI. 29.) FVM ren de let,

123. a Haj dú-Bét Rt. és a Par ma lat Hun gá ria Rt. me zõ -
gaz da sá gi alap anyag-be szál lí tói ál tal igény be vett egyes
köl csö nök tõ ke tör lesz tõ rész le te i nek rész le ges át vál la lá sá -
ról  szóló 109/2005. (XI. 24.) FVM ren de let,
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124. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
107/2005. (XI. 24.) FVM ren de let 1–6.  §-a, 3. szá mú mel -
lék le te,

125. a nem ha lász ha tó (hor gász ha tó) hal fa jok ról és ví zi -
ál la tok ról, va la mint az egyes hal fa jok sze rin ti ha lá sza ti ti -
lal mi idõk rõl  szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 104/2005. (XI. 11.)
FVM–KvVM együt tes ren de let,

126. a do hány ter mé kek gyár tá sá ról, for gal ma zá sá ról és
el len õr zé sé rõl  szóló 102/2005. (X. 31.) FVM ren de let
19.  § (2)–(3) be kez dé se,

127. a me zõ gaz da sá gi ter mé kek har ma dik or szá gok ban
és bel sõ pi a con tör té nõ meg is mer te té sé vel és pro mó ci ó já -
val kap cso la tos in téz ke dé sek rõl  szóló 46/2005. (V. 23.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 100/2005. (X. 28.)
FVM ren de let,

128. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te -
rü let ala pú tá mo ga tás 2005. évi igény be vé te lé vel kap cso la -
tos egyes kér dé sek rõl  szóló 18/2005. (III. 26.) FVM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 98/2005. (X. 28.) FVM ren de let,

129. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i val össze füg gõ egyes föld mû ve lés ügyi
ága za ti mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
97/2005. (X. 28.) FVM ren de let,

130. a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé -
dõ sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí -
tá sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 96/2005. (X. 27.) FVM ren de let,

131. a Ma gyar Ta kar mány kó dex kö te le zõ elõ írásairól
 szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 94/2005. (X. 21.) FVM ren de let,

132. az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 90/2005. (X. 13.) FVM–EüM–GKM együt tes ren de let,

133. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te -
rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2005. évi ki egé szí -
tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 88/2005. (X. 11.) FVM ren de let,

134. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló, az Eu ró pai Unió kör nye zet vé del mi,
ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írásainak  való meg fe le lés hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 86/2005. (IX. 27.) FVM ren de let 1–11.  §-a, 1.,
2. szá mú mel lék le te,

135. az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He -
lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He -
lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg -
ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 85/2005. (IX. 27.) FVM ren de let,

136. a te nyész ál la tok tel je sít mény vizs gá la tá ról és te -
nyész ér ték becs lé sé rõl  szóló 32/1994. (VI. 28.) FM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 84/2005. (IX. 27.) FVM ren de let,

137. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 81/2005. (IX. 13.) FVM ren de let,

138. az er dé sze ti ha tó sá gi el já rás ban fi ze ten dõ igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 56/1999. (VI. 16.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 80/2005. (IX. 13.) FVM ren de let,

139. a te nyész té si ha tó ság ál tal díj fi ze tés el le né ben vég -
zett fel ada tok kö ré nek és a fi ze ten dõ díj mér té ké nek meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 33/1994. (VI. 28.) FM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 79/2005. (IX. 13.) FVM ren de let,

140. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló, az Eu ró pai Unió kör nye zet vé del mi,
ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írásainak  való meg fe le lés hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 78/2005. (IX. 6.) FVM ren de let,

141. a me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti gép ke ze lõi jo go sít -
vány be ve ze té sé rõl és ki adá sá nak sza bá lya i ról  szóló
83/2003. (VII. 16.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
77/2005. (IX. 1.) FVM ren de let,

142. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te -
rü let ala pú tá mo ga tá sok nak az ener ge ti kai cél ból ter mesz -
tett ener gia nö vé nyek hez kap cso ló dó 2005. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé se i rõl  szóló 74/2005. (VIII. 22.) FVM ren de let,

143. a szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo -
ga tá sa 2004/2005. gaz da sá gi év tõl tör té nõ igény lé sé nek
ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 73/2005. (VIII. 19.) FVM ren de let,

144. a Ma gyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át -
vé te lét meg valósító kö te le zõ elõ írásairól  szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 72/2005.
(VIII. 15.) FVM ren de let 1.  §-a, 2.  § (2) be kez dé se, 3.  §-a,
mel lék let 1., 2. pont ja,

145. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
71/2005. (VIII. 11.) FVM ren de let 1–5.  §-a, 6.  § (2) be kez -
dé se,

146. a ked ve zõ ga bo na ter més bõl szár ma zó elõ nyök ki -
hasz ná lá sa ér de ké ben az ag rár ter me lõk ré szé re ér vé nye sít -
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he tõ ál la mi se gít ség fel té te le i rõl  szóló 149/2004. (X. 1.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 70/2005. (VIII. 9.)
FVM ren de let,

147. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján az Eu ró -
pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott me zõ gaz da sá gi te rü le tek
er dõ sí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 69/2005. (VIII. 5.) FVM ren de let,

148. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te -
rü let ala pú tá mo ga tás 2005. évi igény be vé te lé vel kap cso la -
tos egyes kér dé sek rõl  szóló 18/2005. (III. 18.) FVM ren de -
let, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és
Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé -
ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2005. évi ki -
egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 64/2005. (VII. 12.) FVM ren de let,

149. a gyü mölcs és zöld ség el len õr zé sé rõl  szóló
82/2004. (V. 11.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
63/2005. (VII. 12.) FVM ren de let,

150. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 62/2005. (VII. 8.) FVM ren de let
1–7.  §-a, 8.  § (4)–(5), (7) be kez dé se, 9.  §-a, 1., 2., 4. szá mú
mel lék le te,

151. a nö vény vé del mi te vé keny ség rõl  szóló 5/2001.
(I. 16.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 61/2005.
(VII. 7.) FVM ren de let,

152. a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény vég re haj tá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 79/2004. (V. 4.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 56/2005. (VI. 25.) FVM ren de let,

153. a szõ lõ fel dol go zás és a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ 
mel lék ter mé kek le pár lá sá ról és ki vo ná sá ról  szóló
75/2004. (V. 4.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
55/2005. (VI. 18.) FVM ren de let,

154. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló, a fé lig ön el lá tó me zõ gaz da sá gi üze -
mek szer ke ze té nek át ala kí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás
igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 145/2004.
(IX. 30.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 54/2005.
(VI. 17.) FVM ren de let,

155. a szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo -
ga tá sa 2004/2005. gaz da sá gi év tõl tör té nõ igény lé sé nek
ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 50/2005. (VI. 1.) FVM ren de let,

156. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek
kom pen zá ci ós tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 151/2004. (X. 13.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 49/2005. (V. 31.) FVM ren de let,

157. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 48/2005. (V. 28.) FVM ren de let,

158. a juh- és kecs ke fa jok egye de i nek Egy sé ges Nyil -
ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 47/2005.
(V. 23.) FVM ren de let 23.  §-a,

159. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te -
rü let ala pú tá mo ga tás 2005. évi igény be vé te lé vel kap cso la -
tos egyes kér dé sek rõl  szóló 18/2005. (III. 18.) FVM ren de -
let, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és
Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé -
ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2005. évi ki -
egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 45/2005. (V. 11.) FVM ren de let,

160. a me zõ- és er dõ gaz da sá gi légi mun ka vég zés rõl
 szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együt tes ren -
de let 18.  §-a,

161. az egyes, a szá mí tó gé pes adat bá zis ból tör té nõ le -
kér de zés út ján szol gál tat ha tó in gat lan-nyil ván tar tá si ada -
tok igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól és az adat át vi te li vo na -
lon tör té nõ adat szol gál ta tás ról  szóló 41/2002. (V. 14.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 43/2005. (V. 5.) FVM
ren de let,

162. a ter me lõi cso por tok ról  szóló 81/2004. (V. 4.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2005. (IV. 29.)
FVM ren de let,

163. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján az Eu ró -
pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott me zõ gaz da sá gi te rü le tek
er dõ sí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 40/2005. (IV. 27.) FVM ren de let
1–8.  §-a, 1., 2. szá mú mel lék le te,

164. a me zõ- és er dõ gaz dál ko dá si, va la mint az élel mi -
szer-ipa ri te vé keny ség hez kap cso ló dó szak ér tõi mû kö dés
en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos el já rás ról  szóló 61/1994.
(XI. 8.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 39/2005.
(IV. 27.) FVM ren de let 1–7.  §-a, 1–4. szá mú mel lék le te,

165. az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 38/2005. (IV. 27.) FVM–EüM–GKM együt tes ren -
de let,

166. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 37/2005. (IV. 27.) FVM ren de let,

167. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek
kom pen zá ci ós tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 151/2004. (X. 13.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 35/2005. (IV. 15.) FVM ren de let,

168. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
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zá sá ban meg valósuló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
34/2005. (IV. 15.) FVM ren de let,

169. a ki sa já tí tá si terv el ké szí té sé rõl és fe lül vizs gá la tá -
ról  szóló 11/1977. (III. 11.) MÉM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 31/2005. (IV. 1.) FVM ren de let 1–3.  §-a, 4.  §
(2)–(3) be kez dé se,

170. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te -
rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2005. évi ki egé szí -
tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM ren de let,

171. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló, a fé lig ön el lá tó me zõ gaz da sá gi üze -
mek szer ke ze té nek át ala kí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás
igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 145/2004.
(IX. 30.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 27/2005.
(III. 31.) FVM ren de let,

172. a ga bo na és rizs in ter ven ci ó já ról  szóló 66/2004.
(IV. 29.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2005.
(III. 26.) FVM ren de let,

173. a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl  szóló 40/2004. 
(IV. 7.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2005.
(III. 22.) FVM ren de let,

174. a szán tó föl di nö vény fa jok ve tõ mag va i nak elõ ál lí -
tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2005. (III. 22.)
FVM ren de let,

175. a Ma gyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át -
vé te lét meg valósító kö te le zõ elõ írásairól  szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/2005.
(III. 22.) FVM ren de let 1.  §-a, 2.  § (2) be kez dé se, 3.  §-a,
mel lék let 1., 2. pont ja,

176. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let -
ala pú tá mo ga tás 2005. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 18/2005. (III. 18.) FVM ren de let,

177. az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He -
lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He -
lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg -
ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 16/2005. (III. 8.) FVM ren de let,

178. a vá gó ju hok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és ke res ke del -
mi osz tály ba so ro lá sá ról  szóló 16/1998. (IV. 3.) FM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 15/2005. (III. 8.) FVM ren de let,

179. a vá gó ser té sek vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és a ha sí -
tott fél tes tek ke res ke del mi osz tály ba so ro lá sá ról  szóló
15/1998. (IV. 3.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/2005. (III. 8.) FVM ren de let,

180. az Eu ró pa terv Ag rár hi tel prog ram já ról  szóló
6/2004. (I. 22.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
13/2005. (III. 3.) FVM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a,

181. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek
kom pen zá ci ós tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 151/2004. (X. 13.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 12/2005. (II. 28.) FVM ren de let,

182. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2005. (II. 28.) FVM ren de let,

183. a Ma gyar Élel mi szer könyv nem ze ti ter mék le írá so -
kat tar tal ma zó kö te le zõ elõ írásairól  szóló 57/2004.
(IV. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2005.
(II. 25.) FVM ren de let 1.  §-a,

184. a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel ügye le te alá tar to zó szer vek ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 42/2001.
(VI. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2005.
(II. 18.) FVM ren de let,

185. a me zõ õrök és hegy õrök szol gá la ti vi szo nyá ról
 szóló 29/1998. (IV. 30.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/2005. (II. 11.) FVM ren de let,

186. a ter me lõi cso por tok ról  szóló 81/2004. (V. 4.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2005. (I. 24.) FVM
ren de let,

187. a Haj dú-Bét Rt. és a Par ma lat Hun gá ria Rt. me zõ -
gaz da sá gi alap anyag-be szál lí tói ré szé re biz to sí tott ked -
vez mé nyes hi tel igény be vé te lé nek fel té te le i rõl  szóló
107/2004. (VI. 8.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/2005. (I. 18.) FVM ren de let,

188. a szõ lõ fel dol go zás és a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ 
mel lék ter mé kek le pár lá sá ról és ki vo ná sá ról  szóló
75/2004. (V. 4.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
4/2005. (I. 18.) FVM ren de let,

189. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján az Eu ró -
pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott me zõ gaz da sá gi te rü le tek
er dõ sí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 3/2005. (I. 11.) FVM ren de let,

190. a Ma gyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át -
vé te lét meg valósító kö te le zõ elõ írásairól  szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2005.
(I. 11.) FVM ren de let 1.  §-a, 2.  § (2) be kez dé se, mel lék let
1–5. pont ja,

191. a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé -
dõ sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí -
tá sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 1/2005. (I. 7.) FVM ren de let,

192. a vá gó ál la tok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl  szóló
75/2003. (VII. 4.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
177/2004. (XII. 30.) FVM ren de let,
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193. a vá gó mar hák vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és a ha sí -
tott fél tes tek ke res ke del mi osz tály ba so ro lá sá ról  szóló
14/1998. (IV. 3.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
176/2004. (XII. 30.) FVM ren de let,

194. a vá gó ser té sek vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és a ha sí -
tott fél tes tek ke res ke del mi osz tály ba so ro lá sá ról  szóló
15/1998. (IV. 3.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
175/2004. (XII. 30.) FVM ren de let,

195. a vá gó ju hok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és ke res ke -
del mi osz tály ba so ro lá sá ról  szóló 16/1998. (IV. 3.) FM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 174/2004. (XII. 30.) FVM
ren de let,

196. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te -
rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2004. évi ki egé szí -
tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 87/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 169/2004. (XII. 6.) FVM ren de let,

197. a Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um szol gá la ti ti tok -
kö ré nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2/1996. (I. 9.) FM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 168/2004. (XI. 29.) FVM ren de let,

198. az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 167/2004. (XI. 29.) FVM–EüM–GKM együt tes ren -
de let 1–5.  §-a, 6.  § (3)–(4) be kez dé se, 1., 2. szá mú mel lék -
le te,

199. a föld hi va ta lok ról  szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 166/2004. (XI. 25.) FVM
ren de let,

200. a nö vény vé del mi igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról
 szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM ren de let 13.  § (2) be kez dé se,

201. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti 
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló, a fé lig ön el lá tó me zõ gaz da sá gi üze -
mek szer ke ze té nek át ala kí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás
igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 145/2004.
(IX. 30.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 164/2004.
(XI. 19.) FVM ren de let,

202. a föld mé ré si és tér ké pé sze ti ál la mi alap ada tok ke -
ze lé sé rõl, szol gál ta tá sá ról és egyes igaz ga tá si szol gál ta tá si 
dí jak ról  szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együt tes 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 161/2004. (XI. 8.)
FVM–HM–PM együt tes ren de let 1–10.  §-a, 1–4. szá mú
mel lék le te,

203. az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He -
lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He -
lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg -
ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 156/2004. (X. 27.) FVM ren de let,

204. a te nyész té si ha tó ság ál tal díj fi ze tés el le né ben vég -
zett fel ada tok kö ré nek és a fi ze ten dõ díj mér té ké nek meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 33/1994. (VI. 28.) FM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 154/2004. (X. 21.) FVM ren de let,

205. az ál la mi tej kvó ta-ér té ke sí tés rõl és -bér be adás ról
 szóló 122/2004. (VII. 29.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 144/2004. (IX. 30.) FVM ren de let,

206. a gén tech no ló gi ai te vé keny ség en ge dé lye zé sé ért
fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 138/2004.
(IX. 23.) FVM ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

207. a bo rá sza ti ter mé kek egy sé ges bi zony la to lá si, nyil -
ván tar tá si és el szá mo lá si rend jé rõl  szóló 52/2001.
(VIII. 2.) FVM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
136/2004. (IX. 18.) FVM–PM együt tes ren de let 1–11.  §-a, 
1–5. szá mú mel lék le te,

208. a faj ta tisz ta ebek te nyész té si sza bá lya i ról  szóló
64/1998. (XII. 31.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
135/2004. (IX. 18.) FVM ren de let,

209. a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ha -
tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló
szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl
 szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

210. a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján az Eu ró -
pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott me zõ gaz da sá gi te rü le tek
er dõ sí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM ren de let
26.  § (2) be kez dé se,

211. a tej és tej ter mé kek pi a ci sza bá lyo zá sá ról  szóló
68/2004. (IV. 29.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
124/2004. (VIII. 3.) FVM ren de let,

212. a gyü mölcs és zöld ség el len õr zé sé rõl  szóló
82/2004. (V. 11.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
123/2004. (VII. 29.) FVM ren de let,

213. az ál la mi tej kvó ta-ér té ke sí tés rõl és -bér be adás ról
 szóló 122/2004. (VII. 29.) FVM ren de let 3.  § (3) be kez dé -
se, 4.  § (6)–(7) be kez dé se, 7.  § (2)–(3) be kez dé se,

214. a rend kí vü li ál la pot ide jén nél kü löz he tet len had kö te -
le sek meg ha gyá sá ról  szóló 27/1994. (V. 31.) FM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 121/2004. (VII. 21.) FVM ren de let,

215. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 119/2004. (VII. 12.) FVM ren de let,

216. a ve tõ mag vak és sza po rí tó anya gok mi nõ sí té sé nek
és vizs gá la tá nak díj té te le i rõl  szóló 107/2003. (IX. 16.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 117/2004. (VII. 9.)
FVM ren de let,

217. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk föld hasz ná la tá nak és ál -
lat tar tá sá nak tá mo ga tá sá ról  szóló 41/2004. (IV. 7.) FVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 113/2004. (VII. 6.) FVM ren -
de let,

218. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te -
rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2004. évi ki egé szí -
tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 87/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 112/2004. (VI. 21.) FVM ren de let,

219. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te -
rü let ala pú tá mo ga tás 2004. évi igény be vé te lé vel kap cso la -
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tos egyes kér dé sek rõl  szóló 86/2004. (V. 15.) FVM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 111/2004. (VI. 21.) FVM ren de let,

220. a szár ma zá si bi zo nyít vá nyok ki ál lí tá sá ról és iga zo -
lá sá ról  szóló 106/2004. (VI. 8.) FVM ren de let,

221. a föld hi va ta lok ról  szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 105/2004. (VI. 8.) FVM ren -
de let,

222. a szõ lõ ül tet vé nyek or szá gos tér in for ma ti kai nyil -
ván tar tá sá ról (VINGIS) címû 102/2004. (VI. 3.) FVM ren -
de let 8.  §-a,

223. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk föld hasz ná la ti és ál lat -
tar tá si tá mo ga tá sá nak elõ fi nan szí ro zá sá ról  szóló 91/2004.
(V. 20.) FVM ren de let,

224. a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé -
dõ sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí -
tá sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let 40.  § (2) be -
kez dé se, 42.  §-a, 44.  §-a,

225. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te -
rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2004. évi ki egé szí -
tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 87/2004. (V. 15.) FVM ren de let 17.  §-a,
III. Fe je ze te,

226. az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let -
ala pú tá mo ga tás 2004. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 86/2004. (V. 15.) FVM ren de let,

227. a te nyész té si ha tó ság ál tal díj fi ze tés el le né ben vég -
zett fel ada tok kö ré nek és a fi ze ten dõ díj mér té ké nek meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 33/1994. (VI. 28.) FM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 85/2004. (V. 14.) FVM ren de let,

228. a ta kar má nyok ha tó sá gi vizs gá la ta i ért fi ze ten dõ dí -
jak ról  szóló 26/1997. (IV. 18.) FM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 84/2004. (V. 14.) FVM ren de let,

229. a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé nek és vizs gá la tá -
nak díj té te le i rõl  szóló 106/2003. (IX. 16.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 83/2004. (V. 14.) FVM ren de let,

230. a gyü mölcs és zöld ség el len õr zé sé rõl  szóló
82/2004. (V. 11.) FVM ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

231. a ter me lõi cso por tok ról  szóló 81/2004. (V. 4.)
FVM ren de let 13.  § (2) be kez dé se,

232. az egyes ál lat-egész ség ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá -
sok díj ár ól  szóló 46/1999. (V. 19.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 78/2004. (V. 4.) FVM ren de let,

233. a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló
78/1997. (XI. 4.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
77/2004. (V. 4.) FVM ren de let,

234. az er dé sze ti ha tó sá gi el já rás ban fi ze ten dõ igaz ga tá -
si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 56/1999. (VI. 16.) FVM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 76/2004. (V. 4.) FVM ren de let,

235. a szõ lõ fel dol go zás és a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ 
mel lék ter mé kek le pár lá sá ról és ki vo ná sá ról  szóló
75/2004. (V. 4.) FVM ren de let 15.  § (3) be kez dé se,

236. a me zõ gaz da sá gi ha szon ál la tok tar tá sá nak ál lat vé -
del mi sza bá lya i ról  szóló 32/1999. (III. 31.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 72/2004. (IV. 29.) FVM ren de let,

237. a ter mé sze tes ás vány víz, a for rás víz, az ivó víz, az
ás vá nyi anyag gal dú sí tott ivó víz és az íze sí tett víz pa lac -
ko zá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak sza bá lya i ról  szóló
65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de -
let 12.  §-t kö ve tõ al cí me,

238. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 63/2004. (IV. 27.) FVM ren de let,

239. a dísz nö vény sza po rí tó anya gok for ga lom ba ho za -
ta lá ról  szóló 62/2004. (IV. 27.) FVM ren de let,

240. a Ma gyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át -
vé te lét meg valósító kö te le zõ elõ írásairól  szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

241. az egyes élõ ál la tok és ter mé kek Eu ró pai Uni ón be -
lü li ke res ke del mé vel kap cso la tos ál lat-egész ség ügyi és ál -
lat te nyész té si el len õr zé sek rõl  szóló 54/2004. (IV. 24.)
FVM ren de let 17.  § (2) be kez dé se, 18.  §-a,

242. a har ma dik or szá gok ból az Eu ró pai Unió te rü le té re 
be hoz ni kí vánt ter mé kek ál lat-egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM ren de let 27.  § (2) be kez -
dé se,

243. az ál la ti ere de tû ter mé kek Eu ró pai Uni ón be lü li ke -
res ke del mé nek ál lat-egész ség ügyi el len õr zé sé rõl  szóló
52/2004. (IV. 24.) FVM ren de let 14.  § (2) be kez dé se,

244. az egyes, a szá mí tó gé pes adat bá zis ból tör té nõ le kér -
de zés út ján szol gál tat ha tó in gat lan-nyil ván tar tá si ada tok
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól és az adat át vi te li vo na lon tör -
té nõ adat szol gál ta tás ról  szóló 41/2002. (V. 14.) FVM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 49/2004. (IV. 21.) FVM ren de let
1–6.  §-a, 7.  § (2) be kez dé se, 8.  §-a, mel lék le te,

245. az Eu ró pa terv Ag rár-hi tel prog ram já ról  szóló
6/2004. (I. 22.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
46/2004. (IV. 15.) FVM ren de let,

246. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk föld hasz ná la tá nak és ál -
lat tar tá sá nak tá mo ga tá sá ról  szóló 41/2004. (IV. 7.) FVM
ren de let,

247. a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl  szóló 40/2004. 
(IV. 7.) FVM ren de let 29.  § (2) be kez dé se,

248. a me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti gép ke ze lõi jo go sít -
vány be ve ze té sé rõl és ki adá sá nak sza bá lya i ról  szóló
83/2003. (VII. 16.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
36/2004. (IV. 1.) FVM ren de let,

249. a „Ma gyar or szág SAPARD Ter ve 2000–2006” ki -
hir de té sé rõl  szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 35/2004. (III. 31.) FVM ren de let,

250. az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2004.
(III. 10.) FVM ren de let,

251. az egyes hor mon- vagy ti re osz ta ti kus ha tá sú anya -
gok és a bé ta-ago nis ták ál lat te nyész tés ben tör té nõ fel hasz -
ná lá sá nak ti lal má ról  szóló 24/2004. (III. 2.) FVM ren de let
13.  § (3) be kez dé se,

4346 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/71. szám



252. a fer tõ zõ szi va csos agy ve lõ bán tal mak meg elõ zé sé -
rõl, az el le nük  való vé de ke zés rõl, il let ve le küz dé sük rõl
 szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 22/2004. (II. 27.) FVM ren de let,

253. a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény vég -
re haj tá sá ra ki adott 43/2003. (IV. 26.) FVM ren de let, va la -
mint a ta kar má nyok ha tó sá gi vizs gá la ta i ért fi ze ten dõ dí -
jak ról  szóló 26/1997. (IV. 18.) FM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 21/2004. (II. 27.) FVM ren de let 1–19.  §-a, 20.  §
(3)–(4) be kez dé se, mel lék le te,

254. a Ma gyar Ta kar mány kó dex kö te le zõ elõ írásairól
 szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 20/2004. (II. 27.) FVM ren de let,

255. az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let 19.  § (2) be kez -
dé se,

256. a szar vas mar ha-fa jok egye de i nek je lö lé sé rõl, va la -
mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl 
 szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
12/2004. (I. 31.) FVM ren de let,

257. egyes ag rár tá mo ga tá si föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról és ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl  szóló 127/2003. (XII. 17.) FVM ren de let,

258. a friss hús elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá -
nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 100/2002.
(XI. 5.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 123/2003.
(XII. 4.) FVM ren de let,

259. a friss ba rom fi hús elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho -
za ta lá nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 70/2002.
(VIII. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 122/2003.
(XII. 4.) FVM ren de let,

260. a hús ké szít mé nyek és egyes egyéb ál la ti ere de tû ter -
mé kek elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak élel mi -
szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 20/2003. (II. 28.) FVM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 121/2003. (XII. 4.) FVM ren de let,

261. a ser té sek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván -
tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 116/2003.
(XI. 18.) FVM ren de let 34.  §-a,

262. a „Ma gyar or szág SAPARD Ter ve 2000–2006” ki -
hir de té sé rõl  szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 112/2003. (XI. 11.) FVM ren de let,

263. a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló
78/1997. (XI. 4.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
109/2003. (X. 10.) FVM ren de let,

264. a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé nek és vizs gá la tá -
nak díj té te le i rõl  szóló 106/2003. (IX. 16.) FVM ren de let
8.  § (2) be kez dé se,

265. a nö vény vé dõ szer rel szennye zett cso ma go ló esz -
köz-hul la dé kok ke ze lé sé rõl  szóló 103/2003. (IX. 11.)
FVM ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

266. a föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re -
haj tá sá ról  szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együt tes ren -

de let mó do sí tá sá ról  szóló 102/2003. (VIII. 22.) FVM–HM
együt tes ren de let,

267. az af ri kai ser tés pes tis el le ni vé de ke zés rõl  szóló
98/2003. (VIII. 22.) FVM ren de let 24.  § (3) be kez dé se,

268. a szal mo nel ló zis és a ba rom fi tí fusz el le ni vé de ke -
zés rõl és a men tes ség meg tar tá sá ról  szóló 49/2002.
(V. 24.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 97/2003.
(VIII. 19.) FVM ren de let,

269. a me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti gép ke ze lõi jo go sít -
vány be ve ze té sé rõl és ki adá sá nak sza bá lya i ról  szóló
83/2003. (VII. 16.) FVM ren de let 9.  § (2)–(3) be kez dé se,

270. a nö vény vé del mi te vé keny ség rõl  szóló 5/2001.
(I. 16.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 81/2003.
(VII. 9.) FVM ren de let,

271. a vá gó ju hok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és ke res ke -
del mi osz tály ba so ro lá sá ról  szóló 16/1998. (IV. 3.) FM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 78/2003. (VII. 4.) FVM ren -
de let,

272. a vá gó ser té sek vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és a ha sí -
tott fél tes tek ke res ke del mi osz tály ba so ro lá sá ról  szóló
15/1998. (IV. 3.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
77/2003. (VII. 4.) FVM ren de let,

273. a vá gó mar hák vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és a ha sí -
tott fél tes tek ke res ke del mi osz tály ba so ro lá sá ról  szóló
14/1998. (IV. 3.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
76/2003. (VII. 4.) FVM ren de let,

274. a vá gó ál la tok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl  szóló
75/2003. (VII. 4.) FVM ren de let 20.  § (2)–(3) be kez dé se,

275. a to jó tyúk tar tó te le pek nyil ván tar tás ba vé te lé nek
sza bá lya i ról  szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM ren de let 6.  §
(3) be kez dé se,

276. a jár vány ügyi in téz ke dés ese tén járó kár ta la ní tás
fel sõ ha tá rá ról  szóló 73/2003. (VI. 27.) FVM ren de let 2.  §
(2) be kez dé se,

277. az ál la ti hul la dé kok ke ze lé sé nek és a hasz no sí tá suk -
kal ké szült ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá nak ál lat-egész ség -
ügyi sza bá lya i ról  szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM ren de let
18.  § (1)–(2) be kez dé se, 27.  § (3) be kez dé se,

278. a méh ál lo má nyok vé del mé rõl és a mé ze lõ mé hek
egyes be teg sé ge i nek meg elõ zé sé rõl és le küz dé sé rõl  szóló
70/2003. (VI. 27.) FVM ren de let 41.  § (2)–(3) be kez dé se,

279. a fer tõ zõ szi va csos agy ve lõ bán tal mak meg elõ zé sé -
rõl, az el le nük  való vé de ke zés rõl, il let ve le küz dé sük rõl
 szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM ren de let 41.  § (2)–(4) be kez -
dé se,

280. az egyes ál lat-egész ség ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá -
sok díj ár ól  szóló 46/1999. (V. 19.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 65/2003. (VI. 19.) FVM ren de let 1–4.  §-a,
5.  § (2) be kez dé se, mel lék le te,

281. az egyes ál lat fa jok egye de i nek Egy sé ges Nyil ván -
tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 29/2000. (VI. 9.)
FVM ren de let, va la mint a mar ha le vél ki vál tá sá ról és ke ze -
lé sé rõl  szóló 21/1996. (VII. 9.) FM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 64/2003. (VI. 16.) FVM ren de let,

282. az er dé sze ti ha tó sá gi el já rás ban fi ze ten dõ igaz ga tá -
si-szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 56/1999. (VI. 16.) FVM ren -
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de let mó do sí tá sá ról  szóló 55/2003. (V. 20.) FVM ren de let
1–5.  §-a, 1., 2. szá mú mel lék le te,

283. a bir tok hasz no sí tá si bi zott ság lét re ho zá sá nak és mû -
kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 108/2002. (XII. 13.) FVM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 46/2003. (IV. 29.) FVM ren de let,

284. a Ma gyar Ta kar mány kó dex kö te le zõ elõ írásairól
 szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM ren de let 3.  § (3)–(4), (6) be -
kez dé se,

285. a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 43/2003. (IV. 26.) FVM ren de let 45.  §
(3), (7) be kez dé se,

286. az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 40/2003.
(IV. 16.) FVM ren de let,

287. a föld hi va ta lok ról  szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 39/2003. (IV. 16.) FVM ren -
de let,

288. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 37/2003. (IV. 4.) FVM ren de let,

289. a ser tés ál lo má nyok Au jesz ky-fé le be teg ség tõl  való 
men te sí té sé nek sza bá lya i ról és a men tes ség fenn tar tá sá ról
 szóló 36/2003. (III. 31.) FVM ren de let 24.  § (2) be kez dé se,

290. a föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 16/1997.
(III. 5.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2003.
(III. 21.) FVM ren de let,

291. az 1999. évi költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott
16 mil li árd fo rint össze gû ag rár hi tel hez kap cso ló dó ke zes -
ség vál la lás fel hasz ná lá sá ról, a szar vas mar ha ága zat fej -
lesz té sé rõl  szóló 7/2000. (II. 29.) FVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 23/2003. (III. 4.) FVM ren de let,

292. az egyes ál lat-egész ség ügyi jog sza bá lyok mó do sí -
tá sá ról  szóló 19/2003. (II. 25.) FVM ren de let,

293. a „Ma gyar or szág SAPARD Ter ve 2000–2006” ki -
hir de té sé rõl  szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 18/2003. (II. 25.) FVM ren de let,

294. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el -
ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993.
évi LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
106/1999. (XII. 28.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2003. (I. 21.) FVM ren de let,

295. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk éven be lü li le já ra tú hi -
te le i nek adós ság ren de zé si prog ram ja vég re haj tá sá ról
 szóló 105/2002. (XII. 5.) FVM ren de let,

296. a szar vas mar ha-fa jok egye de i nek je lö lé sé rõl, va la -
mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl 
 szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM ren de let 41–43.  §-a,

297. a di gi tá lis föld mé ré si alap tér ké pi adat ál lo má nyok
ké szí té sé rõl és ke ze lé sé rõl  szóló 21/1995. (VI. 29.) FM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 98/2002. (X. 17.) FVM ren -
de let,

298. a föld hi va ta lok ról  szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 96/2002. (X. 11.) FVM ren de let,

299. a gü mõ kór el le ni vé de ke zés rõl  szóló 65/2002.
(VIII. 9.) FVM ren de let 20.  § (2) be kez dé se,

300. az egyes ál la tok sza po rí tá sá nak, a sza po rí tó anyag
fel hasz ná lá sá nak, va la mint be ho za ta lá nak és ki vi te lé nek
ál lat-egész ség ügyi fel té te le i rõl  szóló 61/2002. (VIII. 1.)
FVM ren de let 18.  § (2)–(3) be kez dé se,

301. a kí sér le ti ál la tok te nyész té sé nek (sza po rí tá sá nak),
tar tá sá nak, szál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak sza bá -
lya i ról  szóló 36/1999. (IV. 2.) FVM–KöM–GM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 58/2002. (VII. 17.)
FVM–KvVM–GKM együt tes ren de let,

302. a te nyész té si ha tó ság ál tal díj fi ze tés el le né ben vég -
zett fel ada tok kö ré nek és a fi ze ten dõ díj mér té ké nek meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 33/1994. (VI. 28.) FM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 52/2002. (VI. 18.) FVM ren de let,

303. a ma dár inf lu en za és a New cast le-be teg ség el le ni
vé de ke zés rõl  szóló 44/2002. (V. 17.) FVM ren de let 22.  §
(2) be kez dé se,

304. a föld hi va ta lok ról  szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2002. (V. 14.) FVM ren -
de let,

305. az egyes, a szá mí tó gé pes adat bá zis ból tör té nõ le -
kér de zés út ján szol gál tat ha tó in gat lan-nyil ván tar tá si ada -
tok igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól és az adat át vi te li vo na -
lon tör té nõ adat szol gál ta tás ról  szóló 41/2002. (V. 14.)
FVM ren de let 13.  § (2) be kez dé se,

306. az egyes ál lat be teg sé gek Eu ró pai Kö zös ség nek
tör té nõ be je len té si sza bá lya i ról  szóló 30/2002. (IV. 19.)
FVM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

307. a Szak ta nács adói Név jegy zék rõl  szóló 95/1999.
(XI. 5.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2002.
(IV. 17.) FVM ren de let,

308. a vá gó ál la tok le vá gá sá nak és le ölé sé nek ál lat vé -
del mi sza bá lya i ról  szóló 9/1999. (I. 27.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 26/2002. (IV. 13.) FVM ren de let,

309. a me zõ gaz da sá gi ha szon ál la tok tar tá sá nak ál lat vé -
del mi sza bá lya i ról  szóló 32/1999. (III. 31.) FVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 20/2002. (III. 14.) FVM ren de let
1–16.  §-a, 17.  § (4)–(5), (7) be kez dé se, 1–5. szá mú mel lék -
le te,

310. az 1999. évi költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott
16 mil li árd fo rint össze gû ag rár hi tel hez kap cso ló dó ke zes -
ség vál la lás fel hasz ná lá sá ról, a szar vas mar ha ága zat fej -
lesz té sé rõl  szóló 7/2000. (II. 29.) FVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 8/2002. (I. 21.) FVM ren de let,

311. az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2002. (I. 15.)
FVM ren de let,

312. a nem ha lász ha tó (hor gász ha tó) hal fa jok ról és ví zi -
ál la tok ról, va la mint az egyes hal fa jok sze rin ti ha lá sza ti ti -
lal mi idõk rõl  szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2002. (I. 12.) FVM–KöM
együt tes ren de let,
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313. az egyes épí tés ügyi jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 2/2002. (I. 7.) FVM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (2) be -
kez dé se, mel lék le te,

314. az egyes ál lat-egész ség ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá -
sok díj ár ól  szóló 46/1999. (V. 19.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 99/2001. (XI. 30.) FVM ren de let 1–3.  §-a,
mel lék le te,

315. a faj ta tisz ta ebek te nyész té si sza bá lya i ról  szóló
64/1998. (XII. 31.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
94/2001. (XI. 17.) FVM ren de let,

316. az in ter ven ci ós üszõ ne ve lõ te le pek ki ala kí tá sá nak
tá mo ga tá sá ról, a szar vas mar ha ága zat fej lesz té sé rõl, va la -
mint az 1999. évi költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott
16 mil li árd fo rint össze gû ke zes ség vál la lá si ke ret fel hasz -
ná lá sá ról  szóló 25/2000. (V. 26.) FVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 91/2001. (XI. 7.) FVM ren de let,

317. a te nyész té si ha tó ság ál tal díj fi ze tés el le né ben vég -
zett fel ada tok kö ré nek és a fi ze ten dõ díj mér té ké nek meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 33/1994. (VI. 28.) FM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 77/2001. (X. 17.) FVM ren de let,

318. az épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó köz tiszt vi -
se lõk to vább kép zé sé rõl  szóló 6/1998. (III. 16.) KTM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 60/2001. (X. 3.) FVM ren de let,

319. a me zõ- és er dõ gaz dál ko dá si, va la mint az élel mi -
szer-ipa ri te vé keny ség hez kap cso ló dó szak ér tõi mû kö dés
en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos el já rás ról  szóló 61/1994.
(XI. 8.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 55/2001.
(VIII. 31.) FVM ren de let,

320. a bo rá sza ti ter mé kek egy sé ges bi zony la to lá si, nyil -
ván tar tá si és el szá mo lá si rend jé rõl  szóló 52/2001.
(VIII. 2.) FVM–PM együt tes ren de let 15.  § (2) be kez dé se,

321. a Szak ta nács adói Név jegy zék rõl  szóló 95/1999.
(XI. 5.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 51/2001.
(VII. 31.) FVM ren de let,

322. a föld mû ve lés ügyi ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té -
sek re szer vez he tõ mes ter kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 27/1996. (X. 4.) FM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 30/2001. (IV. 9.) FVM ren de let,

323. a nö vény- és ta laj vé del mi szol gá la tok ról  szóló
21/2001. (III. 9.) FVM ren de let,

324. az Ál lat-egész ség ügyi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló
41/1997. (V. 28.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2001. (III. 9.) FVM ren de let,

325. a te rü le ti fõ épí té szek rõl  szóló 21/1992. (XII. 4.)
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2001. (II. 9.) FVM
ren de let,

326. a ta kar má nyok ha tó sá gi vizs gá la ta i ért fi ze ten dõ dí -
jak ról  szóló 26/1997. (IV. 18.) FM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 9/2001. (II. 1.) FVM ren de let 1–5.  §-a, 1–3. szá mú
mel lék le te,

327. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
70.  § (2) be kez dé se,

328. a nö vény vé del mi te vé keny ség rõl  szóló 5/2001.
(I. 16.) FVM ren de let 30.  §-t kö ve tõ al cí me, 40.  § (2),
(4) be kez dé se,

329. az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2001. (I. 10.)
FVM ren de let,

330. a föld hi va ta lok ról  szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2001. (I. 10.) FVM ren de -
let,

331. a kí sér le ti célú tér sé gi ter me lé si in teg rá ció ki ala kí -
tá sá nak tá mo ga tá sá ról, a szar vas mar ha ága zat fej lesz té sé -
rõl, va la mint az 1999. évi költ ség ve té si tör vény ben jó vá -
ha gyott 16 mil li árd fo rint össze gû ke zes ség vál la lá si ke ret
fel hasz ná lá sá ról  szóló 96/2000. (XII. 29.) FVM ren de let,

332. a föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re -
haj tá sá ról  szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 95/2000. (XII. 21.) FVM–HM
együt tes ren de let,

333. az 1999. évi költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott
16 mil li árd fo rint össze gû ag rár hi tel hez kap cso ló dó ke zes -
ség vál la lás fel hasz ná lá sá ról, a szar vas mar ha ága zat fej -
lesz té sé rõl  szóló 7/2000. (II. 29.) FVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 94/2000. (XII. 18.) FVM ren de let,

334. a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló
78/1997. (XI. 4.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
90/2000. (XI. 14.) FVM ren de let,

335. a te lek ala kí tás ról  szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM ren -
de let 17.  § (2) be kez dé se,

336. az egyes ál lat-egész ség ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá -
sok díj ár ól  szóló 46/1999. (V. 19.) FVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 80/2000. (X. 11.) FVM ren de let,

337. a mes ter sé ges meg ter mé ke nyí tés rõl, az emb rió át -
ül te tés rõl, az ál la ti sza po rí tó anyag elõ ál lí tá sá ról, fel kí ná lá -
sá ról, for gal ma zá sá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 39/1994.
(VI. 28.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 78/2000.
(X. 11.) FVM ren de let,

338. a te rü let ren de zé si és te le pü lés ren de zé si ter ve zé si
jo go sult ság ról  szóló 53/2000. (VIII. 11.) FVM ren de let
12.  § (2)–(3) be kez dé se,

339. az Ön tö zé si Ku ta tó in té zet meg szün te té sé rõl  szóló
50/2000. (VIII. 4.) FVM ren de let,

340. az in ter ven ci ós üszõ ne ve lõ te le pek ki ala kí tá sá nak
tá mo ga tá sá ról, a szar vas mar ha ága zat fej lesz té sé rõl, va la -
mint az 1999. évi költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott
16 mil li árd fo rint össze gû ke zes ség vál la lá si ke ret fel hasz -
ná lá sá ról  szóló 25/2000. (V. 26.) FVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 47/2000. (VII. 28.) FVM ren de let,

341. a mér nö ki és épí tész ka ma rák, va la mint az épí tés -
fel ügye le ti szer vek ál tal le foly ta tott egyes el já rá sok igaz -
ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 46/2000. (VII. 21.) FVM
ren de let 5.  § har ma dik mon da ta,

342. az Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat lét re ho zá sá ról és
szer ve ze té rõl  szóló 37/1996. (XII. 29.) FM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 45/2000. (VII. 21.) FVM ren de let,

343. az 1999. évi költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott
16 mil li árd fo rint össze gû ag rár hi tel hez kap cso ló dó ke zes -
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ség vál la lás fel hasz ná lá sá ról, a szar vas mar ha ága zat fej -
lesz té sé rõl  szóló 7/2000. (II. 29.) FVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 41/2000. (VII. 21.) FVM ren de let,

344. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a
biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 35/1997. (V. 13.)
FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 32/2000. (VI. 28.) FVM
ren de let,

345. az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 29/1997.
(IV. 30.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2000.
(VI. 26.) FVM ren de let,

346. az egyes ál lat fa jok egye de i nek Egy sé ges Nyil ván -
tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 29/2000. (VI. 9.)
FVM ren de let II. Fe je ze te,

347. az in ter ven ci ós üszõ ne ve lõ te le pek ki ala kí tá sá nak tá -
mo ga tá sá ról, a szar vas mar ha ága zat fej lesz té sé rõl, va la mint
az 1999. évi költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott 16 mil li -
árd fo rint össze gû ke zes ség vál la lá si ke ret fel hasz ná lá sá ról
szó ló 25/2000. (V. 26.) FVM ren de let,

348. az 1999. évi költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott
16 mil li árd fo rint össze gû ag rár hi tel hez kap cso ló dó ke zes -
ség vál la lás fel hasz ná lá sá ról, a szar vas mar ha ága zat fej -
lesz té sé rõl  szóló 7/2000. (II. 29.) FVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 14/2000. (III. 31.) FVM ren de let,

349. az 1999. évi költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott
16 mil li árd fo rint össze gû ag rár hi tel hez kap cso ló dó ke zes -
ség vál la lás fel hasz ná lá sá ról, a szar vas mar ha ága zat fej -
lesz té sé rõl  szóló 7/2000. (II. 29.) FVM ren de let,

350. a föld mi nõ sí tés rész le tes sza bá lya i ról  szóló
105/1999. (XII. 22.) FVM ren de let 22.  § (2) be kez dé se,

351. a Szak ta nács adói Név jegy zék rõl  szóló 95/1999.
(XI. 5.) FVM ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

352. a föld mé ré si és tér ké pé sze ti ál la mi alap ada tok ke -
ze lé sé rõl, szol gál ta tá sá ról és egyes igaz ga tá si szol gál ta tá si 
dí jak ról  szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együt tes 
ren de let 20.  § (2) be kez dé se,

353. a föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re -
haj tá sá ról  szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 58/1999. (VI. 18.) FVM–HM
együt tes ren de let,

354. a föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott 16/1997. 
(III. 5.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 50/1999. (V. 26.)
FVM ren de let,

355. az egyes ál lat-egész ség ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá -
sok díj ár ól  szóló 46/1999. (V. 19.) FVM ren de let 10.  §
(2) be kez dé se,

356. a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló
78/1997. (XI. 4.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/1999. (II. 5.) FVM ren de let 1.  §-a, va la mint

357. az ál lat te nyész tés rõl  szóló tör vény ha tá lya alá tar -
to zó kis ál lat fa jok kö ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
38/1994. (VI. 28.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
51/1998. (XI. 4.) FVM ren de let.

10.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a föld gáz biz ton sá gi kész let fel hasz ná lá sá ra vo nat -
ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 75/2007. (VIII. 17.) GKM
ren de let 9.  § (2)–(3) be kez dé se,

2. 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 mó do sí tá sá ról  szóló
71/2007. (VIII. 2.) GKM ren de let,

3. az au tó pá lyák, au tó utak és fõ utak hasz ná la tá nak díj ár ól
 szóló 36/2007. (III. 26.) GKM ren de let, va la mint a díj fi ze tés
el le né ben hasz nál ha tó au tó pá lyák ról, au tó utak ról és fõ utak -
ról  szóló 37/2007. (III. 26.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 68/2007. (VII. 18.) GKM ren de let,

4. az út bur ko la ti je lek ter ve zé si és lé te sí té si elõ írásairól 
 szóló 11/2001. (III. 13.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 65/2007. (VII. 2.) GKM ren de let 1.  §-a, mel lék le te,

5. a köz úti jel zõ táb lák mé re te i rõl és mû sza ki kö ve tel -
mé nye i rõl  szóló 4/2001. (I. 31.) Kö ViM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 64/2007. (VII. 2.) GKM ren de let 1–2.  §-a,
3.  § (2) be kez dé se, mel lék le te, füg ge lé ke,

6. a Bu dai MÁV Kór ház fek võ be teg és já ró be teg szak -
el lá tá si fel ada ta i nak ki szer ve zé sé rõl  szóló 63/2007.
(VI. 29.) GKM ren de let 3.  §-a,

7. a MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet fek võ -
be teg és já ró be teg szak el lá tá si fel ada ta i nak ki szer ve zé sé -
rõl  szóló 62/2007. (VI. 29.) GKM ren de let 3.  §-a,

8. a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás „A” és „B” Mel lék le té nek
bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló 61/2007. (VI. 29.) GKM
ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

9. a szám hor do zá si köz pon ti re fe ren cia adat bá zis ról
 szóló 55/2007. (V. 31.) GKM ren de let 12.  § (3) be kez dé se,

10. a he lyi köz utak ke ze lé sé nek szak mai sza bá lya i ról
 szóló 5/2004. (I. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
54/2007. (V. 30.) GKM ren de let,

11. a Kor mány egye di dön té sé vel meg ítél he tõ tá mo ga -
tá sok nyúj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 8/2007. (I. 24.) GKM 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 53/2007. (V. 17.) GKM ren -
de let 1–7.  §-a, 8.  § (2) be kez dé se,

12. az au di o vi zu á lis mû sor szá mok fel újí tá sá nak, va la -
mint szol gál ta tá sá nak mû sza ki, mi nõ sé gi és egyéb kö ve -
tel mé nye i rõl  szóló 52/2007. (V. 17.) GKM–OKM együt -
tes ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

13. a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -
kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2007. (IV. 4.) GKM ren -
de let,

14. a köz úti köz le ke dés sel kap cso la tos egyes bír sá gok
ki ve té sé nek rész le tes sza bá lya i ról és a bír sá gok fel hasz ná -
lá sá nak rend jé rõl  szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 41/2007. (IV. 4.) GKM ren de let,
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15. a bé relt jár mû vek kel vég zett köz úti áru szál lí tás kü -
lön fel té te le i rõl  szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 40/2007. (IV. 4.) GKM ren de let,

16. a köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti
köz le ke dé si szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i -
ról  szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 39/2007. (III. 28.) GKM ren de let,

17. a köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak -
em be rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 38/2007. (III. 28.) GKM ren de let,

18. a he lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív tá mo ga -
tá sá ról  szóló 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együt tes ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 35/2007. (III. 23.) GKM–ÖTM
együt tes ren de let,

19. a bel föl di me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás in -
gye nes uta zá sai után járó fo gyasz tói ár ki egé szí tés meg ál -
la pí tá sá ról  szóló 31/2007. (III. 13.) GKM ren de let 8.  §
(2) be kez dé se,

20. a szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás mér té ké nek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 30/2007. (III. 13.) GKM ren de let,

21. a fel ügye le ti díj mér té ké rõl és a fel ügye le ti díj jal
kap cso la tos adat szol gál ta tás ról és ha tó sá gi fel ada tok ról
 szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
29/2007. (III. 9.) GKM ren de let,

22. a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM
együt tes ren de let 25.  § (2)–(3) be kez dé se,

23. a nyil ván tar tás ba vé tel re kö te le zett áruk és szol gál -
ta tá sok kö ré rõl és az ezek re vo nat ko zó ke res ke del mi te vé -
keny ség gya kor lá sá nak fel té te le i rõl  szóló 25/2007.
(II. 28.) GKM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

24. az egyes elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek ha tó -
sá gi en ge dé lye zé si el já rá sa i nak igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
ja i ról és meg fi ze té sé nek mód já ról  szóló 24/2007. (II. 23.)
GKM ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

25. az egy sé ges eu ró pai se gély hí vó szám ra irá nyu ló se -
gély hí vá sok tá mo ga tá sa ér de ké ben a nyil vá nos te le fon há -
ló zat ra vo nat ko zó mû sza ki kö ve tel mé nyek rõl  szóló
23/2007. (II. 23.) GKM ren de let 4.  § (3) be kez dé se,

26. a szo ci á li san rá szo rult elõ fi ze tõk ré szé re az egye te -
mes elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás igény be vé te lé hez
nyújt ha tó tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló
19/2004. (VI. 12.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
21/2007. (II. 14.) GKM ren de let,

27. a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ál tal ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 19/2007. (II. 12.) GKM
ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

28. a fegy ve res erõk ré szé re tör té nõ köz úti jár mû ve ze tõ 
kép zés rõl, vizs gáz ta tás ról és az eh hez kap cso ló dó ve ze tõi
en ge dély ki adá sá ról  szóló 22/1992. (XI. 25.)
KHVM–HM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
18/2007. (II. 6.) GKM–HM–IRM együt tes ren de let,

29. az egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság fel ál lí tá sá val kap cso la tos mó do sí tá sá ról
 szóló 17/2007. (II. 2.) GKM–KvVM–PM együt tes ren de let,

30. a Kor mány egye di dön té sé vel meg ítél he tõ tá mo ga -
tá sok nyúj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 8/2007. (I. 24.) GKM 
ren de let 15.  § (2) be kez dé se,

31. az egyes köz le ke dé si tár gyú ren de le tek nek a Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság fel ál lí tá sá val kap cso la tos mó do -
sí tá sá ról  szóló 6/2007. (I. 18.) GKM–KvVM együt tes ren -
de let,

32. az egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság fel ál lí tá sá val kap cso la tos mó do sí tá sá ról
 szóló 5/2007. (I. 18.) GKM–EüM együt tes ren de let,

33. a bá nya fel ügye le ti ha tó sá gi el já rá sok ban a ha tó sá gi
köz ve tí tõ dí ja zá sá ról  szóló 4/2007. (I. 16.) GKM ren de let
2.  § (3) be kez dé se,

34. a táv hõ- és vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyek kel
ren del ke zõ en ge dé lyes ál tal köz vet le nül vagy köz vet ve la -
kos sá gi táv hõ-szol gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett me le gí tett víz 
és gõz ha tó sá gi árá nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1/2006.
(I. 18.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2007. (I. 9.)
GKM ren de let,

35. az egyes ha tó sá gi el já rá si dí jak ra vo nat ko zó mi nisz -
te ri ren de le tek nek a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság fel ál lí -
tá sá val kap cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló 97/2006.
(XII. 28.) GKM ren de let,

36. az egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság fel ál lí tá sá val kap cso la tos mó do sí tá sá ról
 szóló 95/2006. (XII. 27.) GKM ren de let,

37. a ha jó zá si ké pe sí té sek rõl  szóló 15/2001. (IV. 27.)
Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 93/2006. (XII. 27.)
GKM ren de let,

38. a pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat szak sze mély ze té nek 
szak szol gá la ti en ge dé lyé rõl és kép zé sé rõl  szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 92/2006.
(XII. 27.) GKM ren de let,

39. a ma gyar lég tér igény be vé te lé ért fi ze ten dõ díj ról
 szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 88/2006. (XII. 26.) GKM ren de let,

40. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ha -
tó sá gi jog kö re i vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 87/2006. (XII. 26.) GKM ren de let,

41. a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ha tó sá gi
jog kö ré vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 86/2006. (XII. 26.) GKM ren de let,

42. a lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tot el lá tó és a lé gi for -
gal mi szak sze mély zet kép zé sét vég zõ szer ve zet rõl  szóló
83/2006. (XII. 13.) GKM ren de let 4.  § (3)–(4) be kez dé se,
5.  §-a,

43. a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és
mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a
köz útkezelõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze tés fel -
té te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 82/2006. (XII. 13.) GKM ren de let,

44. a Ma gyar Pol gá ri Re pü lé sért Ér dem érem rõl  szóló
81/2006. (XI. 27.) GKM ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

45. 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
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19/2004. (II. 27.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
78/2006. (XI. 13.) GKM ren de let,

46. a köz le ke dé si ha tó ság ál tal vég zett vas úti ha tó sá gi
el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról  szóló 72/2006.
(IX. 29.) GKM ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

47. az egyes fo lyé kony tü ze lõ- és fû tõ anya gok kén tar -
tal má nak csök ken té sé rõl  szóló 17/2003. (IV. 4.)
GKM–KvVM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
68/2006. (IX. 27.) GKM–KvVM–PM együt tes ren de let,

48. az egye te mes és en ge dé lyes pos tai szol gál ta tók
szám vi te li nyil ván tar tá sai el kü lö ní tett ve ze té sé nek, va la -
mint a költ sé gek szá mí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
17/2004. (IV. 28.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
67/2006. (IX. 25.) GKM ren de let,

49. a ven dég lá tó üz le tek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint
ár tá jé koz ta tá sá ról  szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 66/2006. (IX. 20.) GKM ren de let,

50. a köz utak igaz ga tá sá ról  szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 65/2006. (IX. 15.)
GKM ren de let,

51. az egyes köz le ke dé si szak ké pe sí té sek szak mai vizs -
gá i nak szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló
64/2006. (IX. 7.) GKM ren de let 2.  § (4) be kez dé se,

52. a ked vez mé nyes gáz el lá tás igény be vé te lé rõl  szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
61/2006. (VIII. 28.) GKM ren de let,

53. a fém jel zé si, ne mes fém tar ta lom-vizs gá la ti és -hi te -
le sí té si te vé keny sé gért, va la mint az egyen ér té kû ség meg -
ál la pí tá si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jak ról  szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM ren de let 2.  § (2) be -
kez dé se,

54. a csepp fo lyós pro pán-, bu tán gá zok és ezek ele gyei
tar tály ban vagy pa lack ban tör té nõ for gal ma zá sá nak sza bá -
lya i ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 94/2003. (XII. 18.)
GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 55/2006. (VIII. 3.)
GKM ren de let,

55. a vas úti tár sa sá gok mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM ren de let 19.  §-a,

56. a Ma gyar Vas úti Hi va tal ré szé re fi ze ten dõ fel ügye -
le ti díj meg fi ze té sé nek mód já ról és fel té te le i rõl  szóló
42/2006. (VI. 29.) GKM ren de let 5.  § (2)–(5) be kez dé se,

57. a vas út biz ton sá gi ta nú sít vány ra, a biz ton sá gi en ge -
dély re, a biz ton ság irá nyí tá si rend sze rek re, a biz ton sá gi je -
len tés re, va la mint az egyes ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá -
sok ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 40/2006.
(VI. 26.) GKM ren de let 11.  § (2)–(4) be kez dé se,

58. a ten ge ri ha jók be je lent ke zé si és be je len té si kö te le -
zett sé gé rõl és a ha jó for ga lom meg fi gye lé sé re, tá jé koz ta tá -
sá ra és se gít ség nyúj tá sá ra szol gá ló rend szer lét re ho za ta lá -
ról  szóló 69/2004. (IV. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 39/2006. (VI. 26.) GKM ren de let,

59. a mé rés ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá sok igény be vé te -
lé ért fi ze ten dõ dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló 78/1997.
(XII. 30.) IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/2006.
(VI. 26.) GKM ren de let,

60. a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for -
ga lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val
és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny -
ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
díj ár ól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let, va la mint a
köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek rõl
 szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá ról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 35/2006. (VI. 15.) GKM ren de let,

61. a tex til ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá nak egyes kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 32/2006. (VI. 1.) GKM ren de let,

62. a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti ipar jog vé del mi
el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról  szóló 19/2005.
(IV. 12.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2006.
(V. 19.) GKM ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (3) be kez dé se,

63. a gáz sze re lõk nyil ván tar tá sá ról  szóló 28/2006. (V. 15.)
GKM ren de let 7.  § (2) be kez dé se, 9.  § (2) be kez dé se,

64. a köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek
és vízi lé te sít mé nyek épí tés fel ügye le ti szer ve i nek az épí té -
si mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé kek
ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada ta i ról, va la mint a
ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jak ról  szóló 9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 23/2006. (IV. 25.) GKM ren de let,

65. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ál tal
le foly ta tott egyes el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól
 szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 21/2006. (IV. 19.) GKM ren de let,

66. a pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat szak sze mély ze té nek 
szak szol gá la ti en ge dé lyé rõl és kép zé sé rõl  szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/2006.
(IV. 19.) GKM ren de let,

67. az egyes ha jó zá si tár gyú jog sza bá lyok mó do sí tá sá -
ról  szóló 16/2006. (IV. 6.) GKM ren de let,

68. a Köz le ke dé si Mi nisz te rek Eu ró pai Kon fe ren ci á ja
ál tal lét re ho zott köz le ke dé si en ge dé lyek hasz ná la tá nak
sza bá lya i ról  szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 15/2006. (III. 31.) GKM ren de let,

69. az Or szá gos Vas úti Sza bály zat II. kö te té nek ki adá -
sá ról  szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 14/2006. (III. 27.) GKM ren de let 1.  §-a,

70. a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for -
ga lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val
és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny -
ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
dí ja i ról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 11/2006. (III. 10.) GKM ren de let,

71. a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és
el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2006. (II. 24.)
GKM–BM–KvVM együt tes ren de let,

72. 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 mó do sí tá sá ról  szóló
2/2006. (I. 20.) GKM ren de let,

4352 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/71. szám



73. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ha -
tó sá gi jog kö re i vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 127/2005. (XII. 29.) GKM ren de let,

74. a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -
kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM
ren de let 16.  §-a, 1., 2. szá mú mel lék le te,

75. a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for -
ga lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val
és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny -
ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
díj ár ól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 119/2005. (XII. 27.) GKM ren de let,

76. a föld gáz el lá tás ban mû sza ki biz ton sá gi szem pont -
ból je len tõs mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges szak mai
ké pe sí tés rõl és gya kor lat ról  szóló 12/2004. (II. 13.) GKM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 118/2005. (XII. 27.) GKM
ren de let,

77. 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
mó do sí tá sá ról  szóló 117/2005. (XII. 27.) GKM ren de let,

78. a ma gyar lég tér hasz ná la tá val kap cso la tos egyes mi -
nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 115/2005.
(XII. 27.) GKM ren de let,

79. a nem la kos sá gi köz üze mi fo gyasz tók ré szé re a köz -
üze mi szol gál ta tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak
meg ál la pí tá sá ról  szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 114/2005. (XII. 23.) GKM ren de let,

80. a köz úti áru fu va ro zói és au tó bu szos sze mély szál lí -
tá si te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló en ge dé lye zé si el já rás
dí ja i ról  szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 109/2005. (XII. 21.) GKM ren de let,

81. az or szá gos köz utak ke ze lé sé nek sza bá lyo zá sá ról
 szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 103/2005. (XII. 7.) GKM ren de let,

82. a kedv te lé si célú vízi jár mû vek ter ve zé sé rõl, épí té -
sé rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 2/2000.
(VII. 26.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 102/2005.
(XI. 30.) GKM ren de let,

83. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ál tal
le foly ta tott egyes el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól
 szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

84. a légi köz le ke dés sel kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sok
dí ja i ról  szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 100/2005. (XI. 23.) GKM ren de let,

85. a Ro-Ro sze mély ha jók ra vo nat ko zó kü lö nös sta bi li tá si
kö ve tel mé nyek rõl  szóló 54/2004. (IV. 22.) GKM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 99/2005. (XI. 18.) GKM ren de let,

86. a légi köz le ke dés sel kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sok
dí ja i ról  szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 98/2005. (XI. 14.) GKM ren de let,

87. a nem zet kö zi ke res ke del mi re pü lõ tér légi jár mû ál tal 
tör té nõ igény be vé te lé ért fi ze ten dõ dí jak meg ál la pí tá sá nak
el ve i rõl és mód sze re i rõl  szóló 97/2005. (XI. 10.)
GKM–PM együt tes ren de let 11.  § (2)–(3) be kez dé se,
8. mel lék le te,

88. az út ügyi ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 95/2005.
(X. 31.) GKM ren de let,

89. a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ér tõk mû -
kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 92/2005. (X. 28.)
GKM–IHM–KvVM együt tes ren de let,

90. az egyes hasz nált vagy sé rült gép jár mû vek vám ke -
ze lé sét meg elõ zõ vizs gá lat ról  szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
91/2005. (X. 28.) GKM–KvVM–PM együt tes ren de let,

91. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ egyes köz le ke dé si tár gyú mi nisz te ri
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 89/2005. (X. 28.) GKM
ren de let,

92. a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti ipar jog vé del mi
el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról  szóló 19/2005.
(IV. 12.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 88/2005.
(X. 28.) GKM ren de let,

93. a ne mes fém tár gyak és ter mé kek vizs gá la tá nak, hi te -
le sí té sé nek és ne mes fém tar tal muk ta nú sí tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 87/2005. (X. 28.) GKM ren de let,

94. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 86/2005. (X. 21.) GKM ren de let,

95. az 50 MW és an nál na gyobb tel je sít mé nyû erõ mû vek
ener gia hor do zó-kész le té nek leg ki sebb mér té ké rõl és a kész -
le te zés rend jé rõl  szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 85/2005. (X. 21.) GKM ren de let,

96. a gáz el osz tó ve ze té kek biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl 
és a Gáz el osz tó Ve ze té kek Biz ton sá gi Sza bály za ta köz zé -
té te lé rõl  szóló 80/2005. (X. 11.) GKM ren de let 7.  § (2) be -
kez dé se,

97. a szén hid ro gén szál lí tó ve ze té kek biz ton sá gi kö ve -
tel mé nye i rõl és a Szén hid ro gén Szál lí tó ve ze té kek Biz ton -
sá gi Sza bály za ta köz zé té te lé rõl  szóló 79/2005. (X. 11.)
GKM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

98. a ha jó zá si ké pe sí té sek rõl  szóló 15/2001. (IV. 27.)
Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 76/2005. (X. 1.)
GKM ren de let,

99. a ha jó zá si ké pe sí té sek rõl  szóló 15/2001. (IV. 27.)
Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 74/2005. (IX. 28.)
GKM ren de let,

100. a lé gi köz le ke dé si szak sze mély zet szak szol gá la ti
en ge dé lye i rõl  szóló 5/2001. (II. 6.) Kö ViM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 73/2005. (IX. 28.) GKM ren de let,

101. a ven dég lá tó üz le tek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról, va la -
mint ár tá jé koz ta tá sá ról  szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 72/2005. (IX. 27.) GKM ren de let,

102. a fo gyasz tói for ga lom ba ke rü lõ áruk és szol gál ta tá -
sok árá nak fel tün te té sé rõl  szóló 7/2001. (III. 29.) GM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 70/2005. (IX. 17.)
GKM–ICSSZEM együt tes ren de let,
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103. a mé rés ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá sok igény be vé -
te lé ért fi ze ten dõ dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló 78/1997.
(XII. 30.) IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 69/2005.
(IX. 15.) GKM ren de let,

104. a vil la mos ener gia-rend szer irá nyí tá sá val, mû kö dé -
sé vel és hasz ná la tá val össze füg gõ egyes adat szol gál ta tá -
sok ról  szóló 36/2002. (XII. 19.) GKM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 62/2005. (VII. 26.) GKM ren de let,

105. a Fe szült ség Alat ti Mun ka vég zés Biz ton sá gi Sza -
bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 72/2003. (X. 29.) GKM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 60/2005. (VII. 18.) GKM ren de let,

106. a gaz da sá gi és köz le ke dé si fõ ügye le ti rend szer lét -
re ho zá sá ról, mû kö dé sé rõl, va la mint egyes be je len té si kö -
te le zett sé gek rõl  szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM ren de let
9.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja,

107. a bá nya fel ügye let ré szé re fi ze ten dõ igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jak ról, va la mint a fel ügye le ti díj fi ze té sé -
nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM
ren de let 6.  § (4) be kez dé se,

108. a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról
és el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–
BM–KvVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
55/2005. (VI. 30.) GKM–BM–KvVM együt tes ren de let,

109. a kon tin gen tált vál lal ko zá si ex port en ge dé lye zé sé -
nek rend jé rõl  szóló 53/1999. (IX. 24.) GM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 53/2005. (VI. 30.) GKM ren de let,

110. a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re
vo nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek ki -
hir de té sé rõl  szóló 4/1987. (V. 13.) KM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 47/2005. (VI. 29.) GKM ren de let 3.  §-a,

111. az Or szá gos Vas úti Sza bály zat II. kö te té nek ki adá -
sá ról  szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 44/2005. (VI. 17.) GKM ren de let 1–2.  §-a, mel -
lék le te,

112. a ha jó zá si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló
29/2001. (IX. 1.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
43/2005. (VI. 11.) GKM ren de let,

113. a köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti
köz le ke dé si szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i -
ról  szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 42/2005. (VI. 11.) GKM ren de let 3–5.  §-a, 7.  §
(2) be kez dé se, 1–6. szá mú mel lék le te,

114. a vas úti jár mû ve ze tõk és egyes gép ke ze lõk vizs ga -
dí ja i ról  szóló 41/2005. (VI. 11.) GKM ren de let 3.  § (3) be -
kez dé se,

115. a köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek 
és vízi lé te sít mé nyek épí tés fel ügye le ti szer ve i nek az épí té -
si mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé kek
ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada ta i ról, va la mint a
ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jak ról  szóló 9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 40/2005. (VI. 11.) GKM ren de let,

116. a ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó kép -
zé sé nek, vizs gáz ta tá sá nak sza bá lya i ról és dí ja i ról  szóló
8/2002. (I. 30.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
39/2005. (VI. 11.) GKM ren de let,

117. a nem zet kö zi köz úti áru- és sze mély szál lí tá si en ge -
dé lyek és meg ha tá ro zott ok má nyok ki adá sá nak dí ja i ról
 szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 38/2005. (VI. 11.) GKM ren de let,

118. a köz úti jár mû ve ze tõk pá lya al kal mas sá gi vizs gá la -
tá ról  szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 37/2005. (VI. 11.) GKM ren de let,

119. a sze mély gép ko csi val vég zett sze mély szál lí tá si szol -
gál ta tá sok en ge dé lye zé se el já rá sa i hoz kap cso ló dó igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 9/2000. (X. 30.) Kö ViM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 36/2005. (VI. 11.) GKM ren de let,

120. a köz utak igaz ga tá sá ról  szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM ren de let és az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye -
zé sé nek és meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló
15/2000. (XI. 16.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
34/2005. (VI. 11.) GKM ren de let,

121. a ve szé lyes áruk nem zet kö zi bel ví zi szál lí tá sá ról
 szóló sza bály zat ról  szóló 2/1982. (II. 22.) KPM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 32/2005. (VI. 2.) GKM ren de let,

122. a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és
mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a kö -
zút ke ze lõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze tés fel té -
te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 31/2005. (V. 19.) GKM ren de let,

123. a tex til ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá nak egyes kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let
16.  § (2) be kez dé se,

124. a köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si
szak em be rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de let 39.  §
(2) be kez dé se, 41.  § (3)–(4) be kez dé se,

125. a mé rõ esz kö zök rõl és azok mé rés ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 6/2001. (III. 19.) GM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 22/2005. (IV. 15.) GKM ren de let,

126. az egyes ter mé kek, be ren de zé sek meg fe le lõ ség ta -
nú sí tá sá ról  szóló mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 20/2005. (IV. 12.) GKM ren de let,

127. a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti ipar jog vé del -
mi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról  szóló
19/2005. (IV. 12.) GKM ren de let 27.  § (3) be kez dé se,

128. 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 mó do sí tá sá ról  szóló
18/2005. (IV. 8.) GKM ren de let,

129. a ha jó zás ra al kal mas, ille tõ leg ha jó zás ra al kal mas -
sá te he tõ ter mé sze tes és mes ter sé ges fel szí ni vi zek vízi
úttá nyil vá ní tá sá ról  szóló 17/2002. (III. 7.) Kö ViM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2005. (III. 4.) GKM ren de let,

130. a bel föl di köz for gal mú me net rend sze rin ti vas úti
sze mély szál lí tás leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 142/2004.
(XII. 20.) GKM ren de let,

131. a ked vez mé nyes gáz el lá tás igény be vé te lé rõl  szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
138/2004. (XII. 16.) GKM ren de let,
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132. az egyes ve szé lyes te vé keny sé gek biz ton sá gi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló sza bály za tok ki adá sá ról  szóló
17/1993. (VII. 1.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
136/2004. (XII. 16.) GKM ren de let,

133. az Eme lõ gép Biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá ról
 szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
135/2004. (XII. 16.) GKM ren de let,

134. a he gesz tõk mi nõ sí té sé rõl  szóló 6/1996. (II. 21.)
IKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 134/2004. (XII. 16.)
GKM ren de let,

135. a föld gáz ár sza bá lyo zá sá nak ke re te i rõl  szóló
69/2003. (X. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
132/2004. (XII. 14.) GKM ren de let,

136. a Vas- és Fém ipa ri Sze re lé si Biz ton sá gi Sza bály zat 
ki adá sá ról  szóló 31/1995. (VII. 25.) IKM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 131/2004. (XII. 14.) GKM ren de let,

137. a Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Biz ton sá gi
Sza bály zat ki adá sá ról  szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 130/2004. (XII. 14.) GKM ren -
de let,

138. 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 mó do sí tá sá ról  szóló
127/2004. (XII. 8.) GKM ren de let,

139. a nyo más tar tó és töl tõ lé te sít mé nyek mû sza ki-biz -
ton sá gi ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 63/2004. (IV. 27.)
GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 121/2004. (X. 15.)
GKM ren de let,

140. az egyes köz le ke dé si tár gyú díj jog sza bá lyok mó -
do sí tá sá ról  szóló 120/2004. (X. 6.) GKM ren de let,

141. az egyes he gesz tett szer ke ze tek gyár tá sát vég zõ
gaz dál ko dó szer ve ze tek al kal mas sá gá nak iga zo lá sá ról
 szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
119/2004. (IX. 30.) GKM ren de let,

142. a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té -
sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 111/2004.
(IX. 18.) GKM ren de let,

143. a nem zet kö zi köz úti áru- és sze mély szál lí tás vég -
zé sé nek egyes fel té te le i rõl  szóló 101/2003. (XII. 23.)
GKM ren de let, va la mint az au tó bu szok ra vo nat ko zó mû -
sza ki kö ve tel mé nye ket meg ha tá ro zó egyes to váb bi jog -
sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 105/2004. (IX. 11.) GKM
ren de let,

144. a gaz da sá gi és köz le ke dé si ága zat ka taszt ró fa vé -
del mi fel ada ta i ról  szóló 33/2003. (V. 20.) GKM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 102/2004. (VIII. 6.) GKM ren de let,

145. az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 15/2000.
(XI. 16.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 99/2004.
(VII. 24.) GKM ren de let,

146. a kedv te lé si célú vízi jár mû vek ter ve zé sé rõl, épí té -
sé rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 2/2000.
(VII. 26.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 96/2004.
(VII. 19.) GKM ren de let,

147. a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for -
ga lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val
és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny -
ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
díj ár ól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let 9.  § (3) be -
kez dé se,

148. a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról
és el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–
BM–KvVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
88/2004. (VI. 19.) GKM–BM–KvVM együt tes ren de let,

149. az egyes vil la mos sá gi ter mé kek biz ton sá gi kö ve -
tel mé nye i rõl és az azok nak  való meg fe le lõ ség ér té ke lé sé -
rõl  szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 86/2004. (VI. 10.) GKM ren de let,

150. az egyes köz le ke dé si tár gyú jog sza bá lyok mó do sí -
tá sá ról  szóló 84/2004. (VI. 4.) GKM ren de let,

151. a ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha -
jó zá si lé te sít mény lé te sí té sé rõl, hasz ná lat ba vé te lé rõl,
üzem ben tar tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 50/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 81/2004.
(V. 25.) GKM ren de let,

152. a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes
elõ irány za tai fel hasz ná lá sá ban, ke ze lé sé ben rész fel ada to -
kat el lá tó köz re mû kö dõ szer ve ze tek rõl  szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM ren de let 9.  § (2), (5)–(6) be kez dé se,

153. a ház tar tá si hû tõ szek ré nyek, fa gyasz tók és ezek
kom bi ná ci ó ja vil la mos ener gia ha té kony sá gá nak je lö lé sé -
rõl  szóló 1/1998. (I. 12.) IKIM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 78/2004. (V. 7.) GKM ren de let,

154. az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal kap cso la -
tos el já rá si rend rõl  szóló 40/2003. (VI. 19.) GKM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 77/2004. (IV. 29.) GKM ren de let,

155. a gép jár mû-haj tó anya gok mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl 
 szóló 5/2000. (II. 16.) GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
76/2004. (IV. 29.) GKM ren de let,

156. a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el -
len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 4/1999. (II. 24.) GM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 75/2004. (IV. 29.) GKM ren de let,

157. az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi
fu va ro zá sá ra vo nat ko zó vám egyez mény vég re haj tá sá ról
 szóló 19/2001. (V. 25.) Kö ViM–PM együt tes ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 73/2004. (IV. 28.) GKM–PM együt tes
ren de let,

158. a ten ge ri ha jók be je lent ke zé si és be je len té si kö te le -
zett sé gé rõl és a ha jó for ga lom meg fi gye lé sé re, tá jé koz ta tá sá ra 
és se gít ség nyúj tá sá ra szol gá ló rend szer lét re ho za ta lá ról
 szóló 69/2004. (IV. 28.) GKM ren de let 24.  § (2) be kez dé se,

159. az egyes fo lyé kony tü ze lõ- és fû tõ anya gok kén tar -
tal má nak csök ken té sé rõl  szóló 17/2003. (IV. 4.)
GKM–KvVM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
68/2004. (IV. 28.) GKM–KvVM–PM együt tes ren de let,

160. az áruk, szol gál ta tá sok és anya gi ér té ket kép vi se lõ
jo gok or szág ha tárt, il let ve vám ha tárt át lé põ ke res ke del mé -
rõl  szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. ren de let vég re haj tá sá -
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ról  szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM ren de let 14.  § (2) be kez -
dé se,

161. az új sze mély gép ko csik üzem anyag-gaz da sá gos sá -
gi és szén-di oxid-ki bo csá tá si ada ta i nak köz zé té te lé rõl
 szóló 12/2002. (III. 14.) GM–Kö ViM–KöM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 64/2004. (IV. 27.)
GKM–KvVM együt tes ren de let,

162. az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség rõl  szóló
31/1999. (VI. 11.) GM–KHVM együt tes ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 61/2004. (IV. 24.) GKM–IHM együt tes ren -
de let,

163. a raj nai ha jó zás ban  való rész vé te li jo go sult sá got
iga zo ló ok mány ki adá sá ról  szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM
ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

164. az ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro ló tar tá lya i -
ról  szóló 11/1994. (III. 25.) IKM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 58/2004. (IV. 24.) GKM ren de let,

165. a rend kí vü li ál la pot fel ada ta i nak el lá tá sá hoz nél kü -
löz he tet len had kö te le sek meg ha gyá sá val kap cso la tos kö -
ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 37/2003. (VI. 7.)
GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 57/2004. (IV. 24.)
GKM ren de let,

166. a gyer mek já ték sze rek biz ton sá gos sá gi kö ve tel mé -
nye i rõl, vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló 24/1998.
(IV. 29.) IKIM–NM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
56/2004. (IV. 24.) GKM–ESZCSM együt tes ren de let,

167. a ten ge ri sze mély ha jók ra vo nat ko zó biz ton sá gi kö -
ve tel mé nyek rõl  szóló 12/2002. (II. 7.) Kö ViM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 55/2004. (IV. 22.) GKM ren de let,

168. a ter mé kek ae ro szol cso ma go lá sá nak mû sza ki kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 52/2000. (XII. 27.) GM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 53/2004. (IV. 22.) GKM ren de let,

169. a légi jár mû vek és légi jár mû be ren de zé sek kar ban -
tar tá sá nak sze mé lyi jo go sí tá si és kép zé si kö ve tel mé nye i -
rõl  szóló 6/2004. (I. 30.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 50/2004. (IV. 22.) GKM ren de let 1–3.  §-a, 4.  §
(1) be kez dé se, mel lék le te,

170. a po ten ci á li san rob ba nás ve szé lyes kör nye zet ben
tör té nõ al kal ma zás ra szánt be ren de zé sek, vé del mi rend -
sze rek vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló 8/2002. (II. 16.)
GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/2004. (IV. 22.) GKM
ren de let,

171. az egyes hasz nált vagy sé rült gép jár mû vek vám ke -
ze lé sét meg elõ zõ vizs gá la tok ról  szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
45/2004. (IV. 15.) GKM–KvVM–PM együt tes ren de let
1–4.  §-a,

172. az or szá gos köz utak ke ze lé sé nek sza bá lyo zá sá ról
 szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 42/2004. (IV. 9.) GKM ren de let,

173. a köz úti jár mû ve ze tõk pá lya al kal mas sá gi vizs gá la -
tá ról  szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM ren de let 11.  §
(7)–(8) be kez dé se,

174. a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és
mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a kö -
zút ke ze lõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze tés fel té -

te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 40/2004. (IV. 7.) GKM ren de let,

175. a szál lít ha tó nyo más tar tó be ren de zé sek biz ton sá gi
kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ ség-ta nú sí tá sá ról  szóló
8/2003. (II. 19.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
39/2004. (IV. 7.) GKM ren de let,

176. a ház tar tá si fény for rá sok ener gia fel hasz ná lá sá nak
is mér ve i rõl  való tá jé koz ta tás ról  szóló 4/2002. (II. 15.) GM 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/2004. (IV. 6.) GKM ren -
de let,

177. a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló
vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün -
te té sé nek rész le tes mû sza ki sza bá lya i ról  szóló 18/1997.
(X. 11.) KHVM–KTM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 36/2004. (III. 31.) GKM–KvVM együt tes ren de let,

178. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ha -
tó sá gi jog kö re i vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 33/2004. (III. 26.) GKM ren de let,

179. az egyes gáz fo gyasz tó ké szü lé kek ki ala kí tá sá ról és 
meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 22/1998. (IV. 17.)
IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2004. (III. 16.)
GKM ren de let,

180. a gáz ne mû vagy fo lyé kony tü ze lõ anyag gal üze me -
lõ me leg víz ka zá nok ha tás fok-kö ve tel mé nye i rõl és meg fe -
le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2004. (III. 16.) GKM ren -
de let,

181. a gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és do -
lo gi fel té te le i rõl  szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 29/2004. (III. 12.) GKM ren de let,

182. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
24/2004. (III. 10.) GKM–KvVM együt tes ren de let,

183. az au tó busszal vég zett bel föl di és nem zet kö zi sze -
mély szál lí tás szak mai fel té te le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá -
sá ról  szóló 49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 22/2004. (II. 27.) GKM ren de let 1–11.  §-a,
12.  § (2) be kez dé se, mel lék le te,

184. a bel föl di és a nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zás
szak mai fel té te le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá sá ról  szóló
14/2001. (IV. 20.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
21/2004. (II. 27.) GKM ren de let 1–9.  §-a, 10.  § (2) be kez -
dé se, 10.  § (5) be kez dé se, 1–2. szá mú mel lék le te,

185. 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 10.  §-t kö ve tõ al cí me,

186. az ipa ri és me zõ gaz da sá gi gáz fo gyasz tó ké szü lé -
kek meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá si, il let ve jó vá ha gyá si rend -
jé re és for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó sza bá lyok ról
 szóló 13/2004. (II. 13.) GKM ren de let 7.  § (3) be kez dé se,

187. a föld gáz el lá tás ban mû sza ki biz ton sá gi szem pont -
ból je len tõs mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges szak mai
ké pe sí tés rõl és gya kor lat ról  szóló 12/2004. (II. 13.) GKM
ren de let 7.  § (2)–(3) be kez dé se,

188. a bel ví zi uta kon köz le ke dõ úszó lé te sít mé nyek ha -
jó zás ra al kal mas sá ga és meg fe le lõ sé ge fel té te le i rõl, az
üzem ké pes ség vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló
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13/2001. (IV. 10.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/2004. (II. 6.) GKM ren de let,

189. a légi jár mû vek és légi jár mû be ren de zé sek kar ban -
tar tá sá nak sze mé lyi jo go sí tá si és kép zé si kö ve tel mé nye i -
rõl  szóló 6/2004. (I. 30.) GKM ren de let 10.  §-t kö ve tõ „Jó -
vá ha gyott kar ban tar tás-ok ta tó szer ve zet”, „Mû kö dé si en -
ge dély ké rel me zé se, ki adá sa és fo lya ma tos sá ga”, „A mû -
kö dé si en ge dély vissza vo ná sa, fel füg gesz té se vagy kor lá -
to zá sa” al cí me, 16.  § (2), (9)–(12) be kez dé se,

190. a pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat szak sze mély ze té -
nek szak szol gá la ti en ge dé lyé rõl és kép zé sé rõl  szóló
3/2004. (I. 13.) GKM ren de let 17.  § (3)–(4), (6) be kez dé se,

191. a vil la mos ener gia, me le gí tett víz és gõz ha tó sá gi
ára it és dí ja it érin tõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá -
sá ról  szóló 107/2003. (XII. 29.) GKM ren de let,

192. az egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a csat la ko zás sal
össze füg gés ben szük sé ges mó do sí tá sá ról  szóló 104/2003.
(XII. 29.) GKM ren de let,

193. a nem zet kö zi köz úti áru- és sze mély szál lí tás vég -
zé sé nek egyes fel té te le i rõl  szóló 101/2003. (XII. 23.)
GKM ren de let 5.  § (3)–(4) be kez dé se, 6.  §-a,

194. a mé rés ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá sok igény be vé -
te lé ért fi ze ten dõ dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló 78/1997.
(XII. 30.) IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 99/2003.
(XII. 20.) GKM ren de let,

195. a ked vez mé nyes gáz el lá tás igény be vé te lé rõl  szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
97/2003. (XII. 18.) GKM ren de let,

196. a föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let 23.  § (3)–(4) be -
kez dé se,

197. a csepp fo lyós pro pán-, bu tán gá zok és ezek ele gyei
tar tály ban vagy pa lack ban tör té nõ for gal ma zá sá nak sza bá -
lya i ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 94/2003. (XII. 18.)
GKM ren de let 10.  § (2), (5) be kez dé se, mel lék le te,

198. az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal kap -
cso la tos el já rá si rend rõl  szóló 40/2003. (VI. 19.) GKM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 92/2003. (XII. 17.) GKM
ren de let,

199. az or szá gos köz utak épí tés fel ügye le ti el len õr zé si
el já rá sá ról és az el já rás sal össze füg gõ szak mai vizs gá lat -
ról  szóló 91/2003. (XII. 16.) GKM ren de let 7.  § (2) be kez -
dé se, 9.  §-a,

200. az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 15/2000.
(XI. 16.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 90/2003.
(XII. 16.) GKM ren de let,

201. a tex tí li ák nyers anyag-össze té te lé nek meg adá sá ról 
 szóló 5/1998. (I. 16.) IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
84/2003. (XII. 13.) GKM ren de let,

202. a gé pek biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé -
gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 83/2003. (XII. 11.) GKM ren de let,

203. a ten ge ri ha jók fel sze re lé se i rõl és ezek meg fe le lõ -
sé ge fel té te le i rõl és ta nú sí tá sá ról  szóló 11/2002. (II. 6.)

Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 82/2003. (XII. 10.)
GKM ren de let,

204. a láb be lik cím ké zé sé rõl  szóló 4/1998. (I. 16.) IKIM 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 80/2003. (XI. 28.) GKM ren -
de let,

205. a ját szó té ri esz kö zök biz ton sá gos sá gá ról  szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM ren de let 9.  § (1)–(2) be kez dé se,

206. az egyes kö ze pes pon tos sá gú ha sáb és hen ger ala kú 
sú lyok mû sza ki és met ro ló gi ai kö ve tel mé nye i rõl, vizs gá -
la tá ról és hi te le sí té sé rõl  szóló 6/2000. (II. 25.) GM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 77/2003. (XI. 26.) GKM ren de let,

207. a ha jó zá si ké pe sí té sek rõl  szóló 15/2001. (IV. 27.)
Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 76/2003. (XI. 24.)
GKM ren de let,

208. az ál lat szál lí tás ál lat vé del mi sza bá lya i ról  szóló
52/2003. (VIII. 15.) GKM–FVM együt tes ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 73/2003. (XI. 13.) GKM–FVM együt tes
ren de let,

209. a köz utak igaz ga tá sá ról  szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 63/2003. (X. 16.)
GKM ren de let,

210. a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ér tõk mû -
kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 61/2003. (X. 10.)
GKM ren de let,

211. az elõ re cso ma golt ipar cik kek és élel mi sze rek meg -
en ge dett tö meg- és tér fo gat ér té ke i rõl és azok el len õr zé si
mód sze re i rõl  szóló 25/2000. (VII. 26.) GM–FVM együt tes 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 60/2003. (X. 10.)
GKM–FVM együt tes ren de let,

212. 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 mó do sí tá sá ról  szóló 59/2003. (IX. 30.) GKM ren -
de let,

213. a Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá gok, va la mint 
a Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá gok mun ka szer ve ze -
te i nek fel ada ta i ról  szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 57/2003. (IX. 12.) GKM ren de let,

214. az egyes hasz nált vagy sé rült gép jár mû vek vám ke -
ze lé sét meg elõ zõ vizs gá la tok ról  szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
56/2003. (IX. 12.) GKM–KvVM–PM együt tes ren de let,

215. a ke res ke del mi és a fi ze tõ ven dég lá tó szál lás he lyek
osz tály ba so ro lá sá ról, va la mint a fa lu si szál lás he lyek mi -
nõ sí té sé rõl  szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 54/2003. (VIII. 29.) GKM ren de let
1–7.  §-a, 1–3. szá mú mel lék le te,

216. a fo gyasz tói szer zõ dés ke re té ben ér vé nye sí tett sza -
va tos sá gi és jót ál lá si igé nyek in té zé sé rõl  szóló 49/2003.
(VII. 30.) GKM ren de let 7.  § (2)–(3) be kez dé se,

217. a vil la mos ener gia és a me le gí tett víz ha tó sá gi ára it
és dí ja it meg ál la pí tó egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 46/2003. (VII. 24.) GKM ren de let,

218. az új sze mély gép ko csik üzem anyag-gaz da sá gos sá -
gi és szén-di oxid-ki bo csá tá si ada ta i nak köz zé té te lé rõl
 szóló 12/2002. (III. 14.) GM–Kö ViM–KöM együt tes ren -
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de let mó do sí tá sá ról  szóló 45/2003. (VII. 18.)
GKM–KvVM együt tes ren de let,

219. a 24 mé ter és an nál na gyobb hosszú sá gú ten ge ri
ha lász ha jók ra vo nat ko zó biz ton sá gi kö ve tel mé nyek rõl
 szóló 22/2002. (IV. 27.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 43/2003. (VII. 2.) GKM ren de let,

220. a for ga lom irá nyí tó jel zõ lám pák kö ve tel mé nye i rõl,
ter ve zé si, te le pí té si és üze mel te té si elõ írásairól  szóló
41/2003. (VI. 20.) GKM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

221. a vízi köz le ke dés rend jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.) 
GKM ren de let 4–7.  §-a,

222. a po ten ci á li san rob ba nás ve szé lyes kör nye zet ben
tör té nõ al kal ma zás ra szánt be ren de zé sek, vé del mi rend -
sze rek vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló 8/2002. (II. 16.)
GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2003. (V. 16.) GKM
ren de let,

223. 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 mó -
do sí tá sá ról  szóló 22/2003. (IV. 24.) GKM ren de let,

224. az utak for ga lom sza bá lyo zá sá ról és a köz úti jel zé -
sek el he lye zé sé rõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 18/2003. (IV. 9.) GKM ren de let
1–23.  §-a,

225. az egyes fo lyé kony tü ze lõ- és fû tõ anya gok kén tar -
tal má nak csök ken té sé rõl  szóló 17/2003. (IV. 4.)
GKM–KvVM–PM együt tes ren de let 9.  § (2) be kez dé se,
11–12.  §-a,

226. az Or szá gos Vas úti Sza bály zat II. kö te té nek ki adá -
sá ról  szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 14/2003. (III. 27.) GKM ren de let,

227. a szál lít ha tó nyo más tar tó be ren de zé sek biz ton sá gi
kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ ség-ta nú sí tá sá ról  szóló
8/2003. (II. 19.) GKM ren de let 14/A.  §-a,

228. a ha jó zá si ké pe sí té sek rõl  szóló 15/2001. (IV. 27.)
Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2003. (I. 30.)
GKM ren de let,

229. a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt álló szer vek köz al kal ma zot ta i nak va gyon nyi lat ko -
zat-té te lé rõl  szóló 4/2003. (I. 25.) GKM ren de let 2.  §
(4) be kez dé se,

230. a ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha -
jó zá si lé te sít mény lé te sí té sé rõl, hasz ná lat ba vé te lé rõl,
üzem ben tar tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 50/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let 47.  § (2) be kez dé se, 48.  §
(1)–(2) be kez dé se,

231. a ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha -
jó zá si lé te sít mé nyek ál ta lá nos üze mel te té si sza bá lya i ról,
va la mint az üze mel te té si sza bály za tok al kal ma zá sá ról
 szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM ren de let 23.  § (2)–(4) be -
kez dé se,

232. a nyo más tar tó be ren de zé sek és rend sze rek biz ton -
sá gi kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ ség ta nú sí tá sá ról  szóló
9/2001. (IV. 5.) GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 48/2002. 
(XII. 28.) GKM ren de let,

233. a gyer mek já ték sze rek biz ton sá gos sá gi kö ve tel mé -
nye i rõl, vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló 24/1998.

(IV. 29.) IKIM–NM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
46/2002. (XII. 28.) GKM–ESZCSM együt tes ren de let,

234. az 50 MW és an nál na gyobb tel je sít mé nyû erõ mû -
vek ener gia hor do zó-kész le té nek leg ki sebb mér té ké rõl és a 
kész le te zés rend jé rõl  szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM ren -
de let 5.  § (2) be kez dé se,

235. a bel föl di köz for gal mú me net rend sze rin ti vas úti
sze mély szál lí tás leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/2002.
(XII. 23.) GKM ren de let,

236. a mé rõ esz kö zök rõl és azok mé rés ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 6/2001. (III. 19.) GM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 33/2002. (XII. 17.) GKM ren de let,

237. a mé rés ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá sok igény be vé -
te lé ért fi ze ten dõ dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló 78/1997.
(XII. 30.) IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 32/2002.
(XII. 17.) GKM ren de let,

238. a ha jós és ten ge rész szol gá la ti könyv rõl  szóló
26/2002. (XI. 29.) GKM ren de let 10.  §-a,

239. 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 mó -
do sí tá sá ról  szóló 15/2002. (IX. 14.) GKM ren de let,

240. a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról
és el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–
KvVM együt tes ren de let 8.  § (7) be kez dé se, 15.  §-a,
16.  §-a,

241. a nyo más tar tó be ren de zé sek és rend sze rek biz ton -
sá gi kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ ség ta nú sí tá sá ról  szóló
9/2001. (IV. 5.) GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2002.
(VI. 21.) GKM ren de let,

242. a légi köz le ke dés sel kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sok 
dí ja i ról  szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM ren de let 5.  § (2) be -
kez dé se, va la mint

243. a kon tin gen tált vál lal ko zá si ex port en ge dé lye zé sé -
nek rend jé rõl  szóló 53/1999. (IX. 24.) GM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 1/2002. (VI. 14.) GKM ren de let.

11.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a po ten ci á li san rob ba nás ve szé lyes kör nye zet ben tör -
té nõ al kal ma zás ra szánt be ren de zé sek, vé del mi rend sze rek 
vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló 8/2002. (II. 16.) GM
ren de let 16.  §-a,

2. a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let,
az áruk, szol gál ta tá sok és anya gi ér té ket kép vi se lõ jo gok
ki vi te lé rõl, ille tõ leg be ho za ta lá ról  szóló 112/1990.
(XII. 23.) Korm. ren de let vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
6/1990. (XII. 29.) NGKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2002. (I. 29.) GM–KüM–ISM együt tes ren de let,

3. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint
a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
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MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2002. (I. 25.) GM
ren de let,

4. az Ak tív fog lal koz ta tá si cé lok tá mo ga tá sa fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 21/1999. (IV. 28.) GM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 33/2001. (XII. 20.) GM ren de let,

5. a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len -
õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 4/1999. (II. 24.) GM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 26/2001. (X. 4.) GM ren de let,

6. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint
a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let és a mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok ról, va la -
mint az azok hoz kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról
 szóló 30/2000. (IX. 15.) GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
23/2001. (IX. 7.) GM ren de let,

7. a Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá gok, va la mint a 
Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá gok munkaszerveze -
teinek fel ada ta i ról  szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 13/2001. (V. 25.) GM ren de let,

8. 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
mó do sí tá sá ról  szóló 11/2001. (IV. 19.) GM ren de let,

9. a nyo más tar tó be ren de zé sek és rend sze rek biz ton sá -
gi kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ ség ta nú sí tá sá ról  szóló
9/2001. (IV. 5.) GM ren de let 29.  § (2)–(7) be kez dé se,

10. a fo gyasz tói for ga lom ba ke rü lõ áruk és szol gál ta tá -
sok árá nak fel tün te té sé rõl  szóló 7/2001. (III. 29.) GM ren -
de let 8.  § (2) be kez dé se,

11. a szesz fok mé rõk, va la mint az al ko hol-sû rû ség mé -
rõk mû sza ki és met ro ló gi ai kö ve tel mé nye i rõl, vizs gá la tá -
ról és hi te le sí té sé rõl  szóló 35/2000. (X. 18.) GM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 5/2001. (II. 28.) GM ren de let,

12. a bá nya üze mek ben meg valósítandó biz ton sá gi és
egész ség vé del mi kö ve tel mé nyek mi ni má lis szint jé rõl
 szóló 4/2001. (II. 23.) GM ren de let 4.  § (3)–(4) be kez dé se,

13. 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
1.  §-t kö ve tõ al cí me, 3.  §-t kö ve tõ „A tá mo ga tá sok for -
mái”, „A tá mo ga tás mér té ke” al cí me, 6.  §-t kö ve tõ „A pá -
lyá za ti díj mér té ke”, „A pá lyá zat tar tal mi kö ve tel mé nyei”,
„A pá lyá za tok el bí rá lá sa”, „A szer zõ dés kö tés”, „A tá mo -
ga tá sok fo lyó sí tá sa”, „A tá mo ga tá si prog ram le zá rá sa”, „A 
tá mo ga tá sok el len õr zé si rend sze re” al cí me, 16.  §-t kö ve tõ
„A fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont elõ irány za tok ra vo -
nat ko zó sza bá lyok”, „A Szé che nyi Kár tya igény lé sé re és
fo lyó sí tá sá ra vo nat ko zó el té rõ ren del ke zé sek” al cí me,
23.  § (3) be kez dé se,

14. a mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok ról, va la mint az
azok hoz kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló
30/2000. (IX. 15.) GM ren de let 30.  § (2)–(3) be kez dé se,

15. a gé pek biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ -
sé gük ta nú sí tá sá ról  szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 29/2000. (IX. 13.) GM ren de let,

16. az egyes gáz fo gyasz tó ké szü lé kek ki ala kí tá sá ról és
meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 22/1998. (IV. 17.)

IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2000. (VIII. 29.)
GM ren de let,

17. az elõ re cso ma golt ipar cik kek és élel mi sze rek meg -
en ge dett tö meg- és tér fo gat ér té ke i rõl és azok el len õr zé si
mód sze re i rõl  szóló 25/2000. (VII. 26.) GM–FVM együt tes 
ren de let 10.  § (2)–(3) be kez dé se,

18. a köz igaz ga tá si fel ada tok nak a gaz da sá gi ka ma rák -
tól a Gaz da sá gi Mi nisz té ri um En ge dé lye zé si és Köz igaz -
ga tá si Hi va ta lá nak tör té nõ át adá sá val kap cso la tos egyes
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 24/2000. (VII. 26.) GM
ren de let,

19. a ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges el he lye zé sé vel
kap cso la tos be szál lí tá si díj té te lek rõl  szóló 27/1999.
(VI. 4.) GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2000. (V. 2.)
GM ren de let,

20. az Ak tív fog lal koz ta tá si cé lok tá mo ga tá sa fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 21/1999. (IV. 28.) GM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2000. (III. 3.) GM ren de let,

21. a gép jár mû-haj tó anya gok mi nõ sé gi kö ve tel mé nye -
i rõl  szóló 5/2000. (II. 16.) GM ren de let 7.  §-a,

22. a Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá gok, va la mint
a Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá gok mun ka szer ve ze -
te i nek fel ada ta i ról  szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 4/2000. (II. 2.) GM ren de let,

23. a gáz üze mû vagy fo lyé kony tü ze lõ anyag gal üze -
me lõ me leg víz ka zá nok ha tás fok-kö ve tel mé nye i rõl és
meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 20/1998. (IV. 17.)
IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2000. (I. 31.) GM
ren de let,

24. a ven dég lá tó üz le tek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról, va la -
mint ár tá jé koz ta tá sá ról  szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 76/1999. (XII. 21.) GM ren de let,

25. az egyes gáz fo gyasz tó ké szü lé kek ki ala kí tá sá ról és
meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 22/1998. (IV. 17.)
IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 67/1999. (XII. 15.)
GM ren de let,

26. a Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá gok, va la mint
a Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá gok mun ka szer ve ze -
te i nek fel ada ta i ról  szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 66/1999. (XII. 13.) GM ren de let,

27. a gé pek biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ -
sé gük ta nú sí tá sá ról  szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 60/1999. (XII. 1.) GM ren de let,

28. az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség rõl  szóló
31/1999. (VI. 11.) GM–KHVM együt tes ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 58/1999. (X. 27.) GM–KHVM együt tes ren -
de let,

29. a kon tin gen tált vál lal ko zá si ex port en ge dé lye zé sé -
nek rend jé rõl  szóló 53/1999. (IX. 24.) GM ren de let 9.  §
(3) be kez dé se,

30. az egyes ipa ri, ke res ke del mi és ide gen for gal mi te -
vé keny sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí té sek rõl
 szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
50/1999. (IX. 10.) GM ren de let,

31. az ipa ri, ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 48/1999. (VIII. 6.) GM ren de let,
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32. az Eme lõ gép Biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá ról
 szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

33. a Vas- és Fém ipa ri Sze re lé si Biz ton sá gi Sza bály zat
ki adá sá ról  szóló 31/1995. (VII. 25.) IKM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 45/1999. (VIII. 4.) GM ren de let,

34. a Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Biz ton sá gi Sza -
bály zat ki adá sá ról  szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 44/1999. (VIII. 4.) GM ren de let,

35.  az Ak tív fog lal koz ta tá si cé lok tá mo ga tá sa fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 21/1999. (IV. 28.) GM ren de -
let 16.  § (1) be kez dé se, 16/A.  § (1) be kez dé se,

36. a Ke res ke del mi Szol gá lat tá mo ga tá sa fe je ze ti ke ze -
lé sû cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek sza -
bá lya i ról  szóló 40/1997. (VII. 10.) IKIM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 19/1999. (IV. 28.) GM ren de let,

37. a gé pek biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ -
sé gük ta nú sí tá sá ról  szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 14/1999. (III. 31.) GM ren de let,

38. a köz rak tá rak igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól és a fel -
ügye le ti el já rá si díj be fi ze té sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 21/1998. (XII. 17.) GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
7/1999. (III. 5.) GM ren de let,

39. az egyes gáz fo gyasz tó ké szü lé kek ki ala kí tá sá ról és
meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 22/1998. (IV. 17.)
IKIM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/1999. (II. 5.) GM
ren de let,

40. a ven dég lá tó üz le tek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról, va la -
mint ár tá jé koz ta tá sá ról  szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/1999. (I. 29.) GM ren de let,

41. a gé pek biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ -
sé gük ta nú sí tá sá ról  szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 27/1998. (XII. 19.) GM ren de let,

42. a köz rak tá rak igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól és a fel -
ügye le ti el já rá si díj be fi ze té sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 21/1998. (XII. 17.) GM ren de let 10.  § (3) be kez dé se,

43. a Gáz pa lack Biz ton sá gi Sza bály zat ról  szóló
14/1998. (XI. 27.) GM ren de let 3.  § (2)–(3) be kez dé se,

44. a mo tor haj tó anya gok és egyes kõ olaj ter mé kek bel -
föl di for gal ma zá sá ról  szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/1998. (XI. 23.) GM ren de let,

45. az ipa ri, ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/1998. (XI. 6.) GM ren de let,
va la mint

46. a mé rõ edény ként hasz nált pa lac kok for ga lom ba ho -
za ta lá ról  szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 7/1998. (X. 14.) GM ren de let.

12.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a gyer mek-, if jú sá gi és sport mi nisz ter ál tal ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 6/2004. (IV. 14.) GYISM
ren de let 4.  § (5) be kez dé se, 8.  § (2) be kez dé se,

2. a gyer mek-, if jú sá gi és sport mi nisz ter fel ügye le te
alatt álló költ ség ve té si szer vek köz al kal ma zot ta i nak va -

gyon nyi lat ko zat té te lé rõl  szóló 4/2004. (III. 31.) GYISM
ren de let 3.  § (2) be kez dé se, va la mint

3. a Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram és a Re gi o ná lis If -
jú sá gi Iro dák mû kö dé sé rõl  szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2003. (II. 4.) GYISM ren de let.

13.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a vé del mi cé lo kat szol gá ló föld mé ré si és tér ké pé sze -
ti szak igaz ga tá si fel ada tok ról, va la mint a hon vé del mi célú
tér kép el lá tás ról  szóló 35/2000. (XII. 20.) HM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 30/2007. (VII. 18.) HM ren de let,

2. a Ma gyar Hon véd ség kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ és
kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya de vi -
za el lát má nyá ról és egyes el lát má nyon kí vü li pénz be li já -
ran dó sá ga i ról  szóló 26/2007. (VI. 20.) HM ren de let 74.  §
(3) be kez dé se, 75.  §-a,

3. a Ma gyar Hon véd ség ka to nai nyo mo zó ha tó sá ga i ról
és a bûn cse lek mé nyek pa rancs no ki nyo mo zá sá ról  szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 25/2007. (VI. 6.) HM–IRM együt tes ren de let,

4. a Ma gyar Hon véd ség egyes be osz tá sa i hoz kap cso ló -
dó mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló 20/2002. (IV. 10.)
HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2007. (V. 30.) HM
ren de let,

5. a do hány zás ról, a do hány zó he lyek ki je lö lé sé rõl és a
do hány ter mé kek for gal ma zá sá ról  szóló 14/1999. (X. 27.)
HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2007. (V. 30.) HM
ren de let,

6. a Ma lé ter Pál Em lék érem ala pí tá sá ról  szóló 15/1998. 
(X. 6.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2007. (V. 30.)
HM ren de let,

7. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek mû sza ki vizs gá la tá -
ról, va la mint kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el len -
õr zé sé rõl  szóló 7/1992. (IV. 7.) HM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 21/2007. (V. 30.) HM ren de let,

8. az or szág gyû lé si biz tos nak a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um és a Ma gyar Hon véd ség mû kö dé sé re szol gá ló te rü le -
te i re tör té nõ be lé pé sé rõl  szóló 11/1996. (IX. 25.) HM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2007. (V. 21.) HM ren de let,

9. a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos ál lo má nyú tag jai
nyug el lá tá sá nak, a szer zõ dé ses ka to nák rok kant sá gi és
bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tá sá nak, va la mint a hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák bal ese ti já ra dé ká nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 8/2002. (II. 15.) HM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 16/2007. (V. 11.) HM ren de let,

10. a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és
mé re tet meg ha la dó hon véd sé gi jár mû vek köz úti köz le ke -
dé sé rõl  szóló 32/2000. (XI. 22.) HM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 15/2007. (V. 11.) HM ren de let,

11. az élel mi szer-utal vánnyal  való el lá tás ról  szóló
15/2000. (VI. 20.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/2007. (V. 11.) HM ren de let,
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12. a Ma gyar Hon véd ség kör nye zet vé del mi meg bí zot -
ta i nak al kal ma zá si és ké pe sí té si fel té te le i rõl  szóló
24/1997. (XI. 6.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
13/2007. (V. 11.) HM ren de let,

13. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé -
sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl
 szóló 6/1992. (IV. 7.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
10/2007. (V. 11.) HM ren de let,

14. a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002.
(V. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2007. (III. 23.) 
HM ren de let,

15. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet fel ügye le tét el -
lá tó szerv egyes bel sõ el len õr zé si jo go sít vá nya i nak át ru há -
zá sá ról  szóló 23/2004. (IX. 3.) HM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 8/2007. (III. 13.) HM ren de let,

16. a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2007. (II. 23.) HM ren de let,

17. a Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá nak ki -
adá sá ról  szóló 24/2005. (VI. 30.) HM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 6/2007. (II. 14.) HM ren de let,

18. a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szol gá la ti
gép jár mû vei for ga lom ba he lye zé se elõt ti és idõ sza kos mû -
sza ki vizs gá la tá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val,
va la mint a gép jár mû vek ha tó sá gi en ge déllyel és jel zés sel
tör té nõ el lá tá sá val kap cso la tos kü lön sza bá lyok ról  szóló
5/1998. (III. 6.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2007.
(II. 13.) HM ren de let,

19. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról
 szóló 7/1991. (X. 16.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
4/2007. (II. 13.) HM ren de let,

20. a Ma gyar Hon véd ség jel ké pe i rõl és jel zé se i rõl
 szóló 3/1996. (IV. 12.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2007. (I. 18.) HM ren de let,

21. a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá -
sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2006.
(XII. 19.) HM ren de let,

22. a Ma gyar Hon véd ség ka to nai nyo mo zó ha tó sá ga i -
ról és a bûn cse lek mé nyek pa rancs no ki nyo mo zá sá ról
 szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együt tes ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 24/2006. (IX. 7.) HM–IRM együt tes ren de let
1–11.  §-a, 12.  § (2)–(3) be kez dé se,

23. a mun ka ügyi el len õr zé sek Ma gyar Hon véd ség nél
tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 23/2006. (VIII. 30.) HM ren -
de let 5.  § (3) be kez dé se,

24. az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi
Be ru há zá si Prog ram ja ma gyar or szá gi vég re haj tá si rend jé -
rõl és sza bá lya i ról  szóló 31/2000. (X. 27.) HM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 20/2006. (VIII. 2.) HM ren de let,

25. a Ma gyar Hon véd ség fel ada tá val kap cso la tos köz -
egész ség ügyi-jár vány ügyi kö ve tel mé nyek rõl, azok el lá tá -
sá nak, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo -
si Szol gá lat tal  való együtt mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló
21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együt tes ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 19/2006. (VII. 24.) HM–EüM együt tes ren -
de let,

26. a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2006. (V. 15.) HM ren de let,

27. a ka to nai to bor zás rend jé rõl  szóló 23/2002.
(IV. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2006.
(IV. 29.) HM ren de let,

28. a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ke re té ben tel je sí tett kül -
föl di szol gá lat el lá tá sa so rán fel me rült fe gyel mi kér dé sek -
kel kap cso la tos kü lö nös sza bá lyok ról  szóló 14/2006.
(IV. 20.) HM ren de let 18.  § (2) be kez dé se, 19.  §-a,

29. a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá -
sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let, to váb bá a fo ko zot tan ve szé -
lyes, va la mint az egész ség ká ro sí tó be osz tá sok kö ré rõl, az
azok hoz kap cso ló dó rész le tes, va la mint a csök ken tett napi
szol gá la ti idõ re vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2004.
(XII. 6.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2006.
(IV. 19.) HM ren de let,

30. az élel mi szer-utal vánnyal  való el lá tás ról  szóló
15/2000. (VI. 20.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2006. (IV. 10.) HM ren de let,

31. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ren del ke zé se alatt lévõ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2006. (III. 27.) HM ren de -
let 52.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

32. a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002.
(V. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2006. (III. 23.) 
HM ren de let,

33. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé -
sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl
 szóló 6/1992. (IV. 7.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/2006. (III. 21.) HM ren de let,

34. a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra, va la -
mint a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má nyok ra  való
egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság el bí rá lá sá ról,
to váb bá az egész ség ügyi sza bad ság, a szol gá lat men tes ség
és a csök ken tett napi szol gá la ti idõ en ge dé lye zé sé nek sza -
bá lya i ról  szóló 7/2006. (III. 21.) HM ren de let 50.  §-a,

35. a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, va -
la mint a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ ség té rí té -
se i rõl  szóló 21/2002. (IV. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 5/2006. (II. 17.) HM ren de let,

36. az ál la mi re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben vég -
re haj tott re pü lé sek sza bá lya i ról  szóló 3/2006. (II. 2.) HM
ren de let 85.  § (3)–(4) be kez dé se,

37. a Ma gyar Hon véd ség egyes be osz tá sa i hoz kap cso -
ló dó mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló 20/2002.
(IV. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2006. (I. 30.)
HM ren de let 1–5.  §-a, 1–2. szá mú mel lék le te,

38. a ka to nai lég ügyi ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló
9/2004. (IV. 16.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2006. 
(I. 6.) HM ren de let,

39. a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, va -
la mint a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ ség té rí té -
se i rõl  szóló 21/2002. (IV. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 46/2005. (XII. 22.) HM ren de let,
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40. a sze mé lyi ál lo mány pi hen te té sé vel és a szo ci á lis
gon dos ko dás sal kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 31/2002.
(V. 3.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 45/2005.
(XII. 15.) HM ren de let,

41. a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá -
sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló
43/2005. (XII. 6.) HM ren de let,

42. a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak
ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 42/2005. (XI. 29.) HM ren de let,

43. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet fel ügye le tét el -
lá tó szerv egyes bel sõ el len õr zé si jo go sít vá nya i nak át ru há -
zá sá ról  szóló 23/2004. (IX. 3.) HM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 39/2005. (X. 11.) HM ren de let,

44. a fo ko zot tan ve szé lyes, va la mint az egész ség ká ro sí -
tó be osz tá sok kö ré rõl, az azok hoz kap cso ló dó rész le tes,
va la mint a csök ken tett napi szol gá la ti idõ re vo nat ko zó
sza bá lyok ról  szóló 30/2004. (XII. 6.) HM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 38/2005. (X. 5.) HM ren de let,

45. a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a mi nisz ter köz vet -
len irá nyí tá sa (fel ügye le te) alá tar to zó szer ve ze tek hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyá nak be osz tá si ka te gó ri á ba
tör té nõ rész le tes be so ro lá sá ról, il let ve az ezen be osz tá sok -
ban el ér he tõ rend fo ko za tok ról  szóló 30/2001. (XII. 27.)
HM ren de let, to váb bá a ka to nák il let mé nyé rõl és il let -
mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju -
tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 37/2005. (IX. 29.) HM ren de let,

46. a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a mi nisz ter köz vet -
len irá nyí tá sa (fel ügye le te) alá tar to zó szer ve ze tek hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyá nak be osz tá si ka te gó ri á ba
tör té nõ rész le tes be so ro lá sá ról, il let ve az ezen be osz tá sok -
ban el ér he tõ rend fo ko za tok ról  szóló 30/2001. (XII. 27.)
HM ren de let, va la mint a ka to nák il let mé nyé rõl és il let -
mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju -
tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 35/2005. (IX. 15.) HM ren de let,

47. a ka to nai szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 15/2004. (VI. 18.) HM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 34/2005. (VIII. 24.) HM ren de let,

48. a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002.
(V. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 32/2005.
(VIII. 9.) HM ren de let,

49. a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2005. (VIII. 5.) HM ren de let,

50. a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a mi nisz ter köz vet -
len irá nyí tá sa (fel ügye le te) alá tar to zó szer ve ze tek hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyá nak be osz tá si ka te gó ri á ba
tör té nõ rész le tes be so ro lá sá ról, il let ve az ezen be osz tá sok -
ban el ér he tõ rend fo ko za tok ról  szóló 30/2001. (XII. 27.)
HM ren de let, va la mint a ka to nák il let mé nyé rõl és il let -
mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju -
tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let ki egé szí -
té sé rõl  szóló 30/2005. (VIII. 5.) HM ren de let,

51. a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás egyes ha -
tó sá gi el já rá sa i ról és a nem pol gá ri célú frek ven cia sá vok

fel hasz ná lá si sza bá lya i ról  szóló 29/2005. (VII. 27.) HM
ren de let 47.  § (2) be kez dé se,

52. a hon vé del mi vo nat ko zá sú szol gá la ti ti tok kör rõl
 szóló 11/1995. (XI. 14.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
28/2005. (VII. 14.) HM ren de let,

53. a Ma gyar Hon véd ség bel föl di fu tár szol gá la ti te vé -
keny sé gé rõl  szóló 6/2003. (II. 7.) HM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 27/2005. (VII. 12.) HM ren de let,

54. a szo ros fel ügye let alá he lye zés vég re haj tá sá nak,
va la mint a ka to ná val szem ben el ren delt lak hely el ha gyá si
ti la lom el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló 46/2002.
(X. 10.) HM–BM–IM–MeHVM együt tes ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 26/2005. (VII. 11.) HM–BM–IM–MeHVM 
együt tes ren de let,

55. a hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé -
nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM ren de let 37.  § (2) be kez dé se, 39.  §-a,

56. az ál la mi célú légi köz le ke dés ben foly ta tott szak -
szol gá la ti te vé keny ség re pü lõ egész sé gi fel té te le i rõl  szóló
22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együt tes ren de let 21.  §
(4)–(5) be kez dé se,

57. a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2005. (V. 26.) HM ren de let,

58. a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, va -
la mint a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ ség té rí té -
se i rõl  szóló 21/2002. (IV. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 18/2005. (V. 5.) HM ren de let,

59. a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá -
sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2005.
(IV. 22.) HM ren de let,

60. az ál la mi célú légi köz le ke dés szak sze mély ze té nek
kép zé sé rõl  szóló 5/2003. (II. 1.) HM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 13/2005. (IV. 21.) HM ren de let,

61. a ka to nai kö zép is ko lák mû kö dé sé nek sa já tos sza bá -
lya i ról  szóló 19/1997. (VIII. 29.) HM–MKM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2005. (IV. 14.) HM–OM
együt tes ren de let,

62. a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2005. (IV. 14.) HM ren de let,

63. a Ma gyar Hon véd ség nek a hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to ná i val szem ben fenn ál ló kár té rí té si fe le lõs -
sé ge egyes sza bá lya i ról  szóló 18/2002. (IV. 5.) HM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2005. (III. 25.) HM ren de let,

64. a nem pol gá ri célú frek ven ci át hasz ná ló rá dió be ren de -
zé sek meg fe le lõ ség iga zo lá sá ról  szóló 2/2005. (II. 1.) HM
ren de let 8.  § (2) be kez dé se, 8.  § (3) be kez dés b) pont ja,

65. a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá -
sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2005.
(II. 1.) HM ren de let,

66. a fo ko zot tan ve szé lyes, va la mint az egész ség ká ro sí -
tó be osz tá sok kö ré rõl, az azok hoz kap cso ló dó rész le tes,
va la mint a csök ken tett napi szol gá la ti idõ re vo nat ko zó
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sza bá lyok ról  szóló 30/2004. (XII. 6.) HM ren de let 16.  §
(2)–(4) be kez dé se,

67. a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2004. (XI. 17.) HM ren de let,

68. a sze mé lyi ál lo mány pi hen te té sé vel és a szo ci á lis
gon dos ko dás sal kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 31/2002.
(V. 3.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/2004.
(IX. 27.) HM ren de let,

69. a ka to nai to bor zás rend jé rõl  szóló 23/2002. (IV. 10.) 
HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2004. (IX. 8.) HM
ren de let,

70. a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá -
sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2004.
(VIII. 21.) HM ren de let 1–8.  §-a, 9.  § (4) be kez dé se,
1–3. szá mú mel lék le te,

71. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ren del ke zé se alatt lévõ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2004. (VIII. 16.) HM ren -
de let 38.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

72. a ka to nai szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 15/2004. (VI. 18.) HM ren de -
let 3.  § (2) be kez dé se,

73. a Ma gyar Hon véd ség jel ké pe i rõl és jel zé se i rõl  szóló
3/1996. (IV. 12.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/2004. (VI. 14.) HM ren de let 1–8.  §-a,

74. a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002.
(V. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2004.
(IV. 22.) HM ren de let 2–7.  §-a, 8.  § (3) be kez dé se,
2–3. szá mú mel lék le te,

75. a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2004. (III. 4.) HM ren de let,

76. a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2004. (III. 2.) HM ren de let,

77. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról
 szóló 7/1991. (X. 16.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2004. (I. 28.) HM ren de let,

78. a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá -
sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 35/2003.
(XII. 31.) HM ren de let,

79. a Ma gyar Hon véd ség egyes be osz tá sa i hoz kap cso -
ló dó mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló 20/2002.
(IV. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 34/2003.
(XII. 13.) HM ren de let,

80. a hon vé del mi vo nat ko zá sú szol gá la ti ti tok kö rök rõl
 szóló 11/1995. (XI. 14.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2003. (XII. 9.) HM ren de let,

81. a ka to nai to bor zás rend jé rõl  szóló 23/2002. (IV. 10.) 
HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 32/2003. (X. 16.) HM
ren de let,

82. a Ma gyar Hon véd ség ka to nai nyo mo zó ha tó sá ga i ról 
és a bûn cse lek mé nyek pa rancs no ki nyo mo zá sá ról  szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együt tes ren de let 31.  § (2) be kez -
dé se,

83. a hon vé del mi ága zat ban be kö vet ke zett bal ese tek be -
je len té sé rõl, ki vizs gá lá sá ról és nyil ván tar tá sá ról  szóló
18/2003. (V. 7.) HM ren de let 23.  § (2) be kez dé se,

84. a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002.
(V. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2003. (V. 6.)
HM ren de let 1–6.  §-a, 9.  §-a, 1–6. szá mú mel lék le te,

85. a va gyon nyi lat ko zat-té te lé re kö te le zett köz al kal ma -
zot ti mun ka kö rök rõl  szóló 13/2003. (III. 24.) HM ren de let,

86. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról
 szóló 7/1991. (X. 16.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
12/2003. (III. 13.) HM ren de let,

87. a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá -
sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2003.
(II. 20.) HM ren de let,

88. az ál la mi célú lé gi köz le ke dés szak sze mély ze té nek
kép zé sé rõl  szóló 5/2003. (II. 1.) HM ren de let 15.  §
(2)–(4) be kez dé se,

89. a hi va tá sos, szer zõ dé ses és nyug ál lo má nyú ka to nák, 
va la mint a hon vé del mi ága zat ban fog lal koz ta tott köz tiszt -
vi se lõk és köz al kal ma zot tak iga zol vá nya i ról  szóló
24/2002. (IV. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/2003. (I. 25.) HM ren de let,

90. a hon vé del mi vo nat ko zá sú szol gá la ti ti tok kö rök rõl
 szóló 11/1995. (XI. 14.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
49/2002. (XII. 5.) HM ren de let,

91. a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá -
sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let és a kép zé si tá mo ga tás vissza -
té rí té sé rõl  szóló 6/2002. (I. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 47/2002. (XI. 9.) HM ren de let,

92. a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má nyoz -
ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 42/2002. (VIII. 12.) HM ren de let,

93. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról
 szóló 7/1991. (X. 16.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
40/2002. (VII. 24.) HM ren de let,

94. az egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 39/2002. (VI. 25.) HM ren de let,

95. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek kel kap cso la tos egyes
hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
36/2002. (V. 16.) HM ren de let,

96. az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
hon véd sé gi al kal ma zá sá ról  szóló 33/2002. (V. 3.) HM ren -
de let 18.  § (2), (4)–(6), (8) be kez dé se,

97. a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák más ke re sõ fog -
lal ko zá sá ról  szóló 28/2002. (IV. 17.) HM ren de let 10.  §
(2)–(3) be kez dé se,

98. a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren -
de let 67.  § (1)–(6) be kez dé se, 68.  § (2) be kez dé se,

99. a hi va tá sos, szer zõ dé ses és nyug ál lo má nyú ka to nák,
va la mint a hon vé del mi ága zat ban fog lal koz ta tott köz tiszt vi -
se lõk és köz al kal ma zot tak iga zol vá nya i ról  szóló 24/2002.
(IV. 10.) HM ren de let 14.  §-a, 15.  § (2) be kez dé se,

100. a Ma gyar Hon véd ség egyes be osz tá sa i hoz kap cso -
ló dó mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló 20/2002.
(IV. 10.) HM ren de let 12.  § (6)–(7) be kez dé se,
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101. a kár té rí té si fe le lõs ség kö ré ben meg nem té rü lõ kár
le írá sá nak és tör lé sé nek egyes sza bá lya i ról  szóló 19/2002.
(IV. 5.) HM ren de let 14.  § (3) be kez dé se,

102. a Ma gyar Hon véd ség nek a hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo má nyú ka to ná i val szem ben fenn ál ló kár té rí té si fe -
le lõs sé ge egyes sza bá lya i ról  szóló 18/2002. (IV. 5.) HM
ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

103.  az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi
Be ru há zá si Prog ram ja ma gyar or szá gi vég re haj tá si rend jé -
rõl és sza bá lya i ról  szóló 31/2000. (X. 27.) HM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 12/2002. (III. 28.) HM ren de let,

104. a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí -
té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról, va -
la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges
nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de -
let 141.  § (2)–(4) be kez dé se, 142–143.  §-a, 148.  §
(2)–(4) be kez dé se,

105. a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos ál lo má nyú tag jai
nyug el lá tá sá nak, a szer zõ dé ses ka to nák rok kant sá gi és
bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tá sá nak, va la mint a hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák bal ese ti já ra dé ká nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 8/2002. (II. 15.) HM ren de let 23.  § (2) be -
kez dé se,

106. a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá -
sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let 7.  §-t kö ve tõ al cí me, 112.  §
(3) be kez dé se, XI. Fe je ze te,

107. az ál la mi re pü lé sek cél já ra szol gá ló re pü lõ tér és a
ka to nai re pü lés cél já ra föl dön te le pí tett lé gi na vi gá ci ós be -
ren de zés üzem ben tar tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 27/2001.
(XI. 23.) HM ren de let 19.  § (2) be kez dé se,

108. az ál la mi célú lé gi köz le ke dés szak sze mély ze té nek
szak szol gá la ti en ge dé lye i rõl  szóló 16/1998. (X. 28.)
HM–EüM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2001.
(V. 30.) HM–EüM együt tes ren de let,

109. a hon vé del mi vo nat ko zá sú szol gá la ti ti tok kör rõl
 szóló 11/1995. (XI. 14.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
6/2000. (II. 29.) HM ren de let,

110. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek mû sza ki vizs gá la tá -
ról, va la mint kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el len -
õr zé sé rõl  szóló 7/1992. (IV. 7.) HM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 9/1999. (VII. 16.) HM ren de let,

111. a hon vé del mi vo nat ko zá sú szol gá la ti ti tok kör rõl
 szóló 11/1995. (XI. 14.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/1999. (V. 7.) HM ren de let,

112. 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 66.  § (2)–(3) be kez -
dé se,

113. a ka to nai kö zép is ko lák mû kö dé sé nek sa já tos sza -
bá lya i ról  szóló 19/1997. (VIII. 29.) HM–MKM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/1998. (XII. 19.) HM–OM
együt tes ren de let,

114. az ál la mi célú légi köz le ke dés szak sze mély ze té nek 
szak szol gá la ti en ge dé lye i rõl  szóló 16/1998. (X. 28.)
HM–EüM együt tes ren de let V. Fe je ze te, 131.  § (1) be kez -
dé se,

115. a ka to nai kö zép is ko lák mû kö dé sé nek sa já tos sza -
bá lya i ról  szóló 19/1997. (VIII. 29.) HM–MKM együt tes
ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

116. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról
 szóló 7/1991. (X. 16.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
18/1997. (VII. 24.) HM ren de let,

117. a hon vé del mi vo nat ko zá sú szol gá la ti ti tok kö rök rõl 
 szóló 11/1995. (XI. 14.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/1997. (IV. 15.) HM ren de let,

118. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról
 szóló 7/1991. (X. 16.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/1996. (IV. 12.) HM ren de let,

119. a hon véd sé gi köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról
 szóló 7/1991. (X. 16.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
13/1994. (X. 26.) HM ren de let,

120. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ren del ke zé se alatt
lévõ la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va -
la mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.)
HM ren de let 198.  §-a,

121. a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let 36.  § má so dik mon -
da ta, va la mint

122. a ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz -
ta tá sá nak és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló 
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 3/1992. (II. 21.) HM–IM együt tes ren de let.

14.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a be teg jo gi, az el lá tott jo gi és a gyer mek jo gi kép vi se -
lõ mû kö dé sé nek fel té te le i rõl  szóló 1/2004. (I. 5.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2006. (VI. 8.)
ICSSZEM–EüM együt tes ren de let,

2. a szo ci á lis in téz mé nyen be lü li fog lal koz ta tás szak mai
kö ve tel mé nye i rõl, sze mé lyi és tár gyi fel té te le i rõl és a sze mé -
lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyek szak mai fel -
ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 1/2000. (I. 7.)
SZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2006. (V. 17.)
ICSSZEM ren de let 6.  §-a, 7.  § (2)–(3) be kez dé se,

3. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé -
nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2006. (IV. 14.) ICSSZEM ren de let,

4. az egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter
ha tás kö ré be tar to zó szo ci á lis 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  szóló 69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 9/2005. (XII. 21.) ICSSZEM ren de let,

5. a Tu risz ti kai Cél elõ irány zat if jú sá gi tu riz mus cél já ra 
for dí tan dó ke re té nek fel hasz ná lá si sza bá lya i ról  szóló
8/2005. (XI. 10.) ICSSZEM–TNM együt tes ren de let 5.  §
(2) be kez dé se,
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6. az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi 
mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó szak mai el is me ré sek rõl
 szóló 5/2005. (VI. 16.) ICSSZEM ren de let 14.  §
(2)–(3) be kez dé se,

7. az Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj ala pí tá sá ról és ado -
má nyo zá sá ról  szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2005. (V. 13.)
ICSSZEM–BM együt tes ren de let, va la mint

8. az egyes mi nisz te ri ren de le tek szo ci á lis szak vizs gáz -
ta tás sal össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló 1/2005. (I. 26.)
ICSSZEM ren de let.

15.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a vé del mi fel ada tok ban részt vevõ elekt ro ni kus hír -
köz lé si, il let ve pos tai szol gál ta tók ki je lö lé sé rõl és fel ké -
szü lé si fel ada ta ik meg ha tá ro zá sá ról  szóló 24/2004.
(VIII. 16.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2006.
(V. 17.) IHM ren de let,

2. az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai
vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló
23/2004. (VIII. 11.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/2006. (V. 17.) IHM ren de let,

3. a táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len -
õr zé sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 7/2006. (V. 17.) IHM ren de let,

4. a rá dió ama tõr szol gá lat ról  szóló 6/2006. (V. 17.)
IHM ren de let 21.  § (3) be kez dé se, 9. mel lék le te,

5. a frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg ál -
la pí tá sá ról  szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 2/2006. (III. 21.) IHM ren de let,

6. a szo ci á li san rá szo rult elõ fi ze tõk ré szé re az egye te -
mes elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás igény be vé te lé hez
nyújt ha tó tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló
19/2004. (VI. 12.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2006. (II. 28.) IHM ren de let,

7. az in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si, to váb bá a
pos tai ága zat ügye le ti rend sze ré nek lét re ho zá sá ról, mû -
köd te té sé rõl, ha tás kö ré rõl, va la mint a ki je lölt szol gál ta tók
be je len té si és kap cso lat tar tá si kö te le zett sé ge i rõl  szóló
27/2004. (X. 6.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/2005. (XII. 27.) IHM ren de let,

8. a rá dió és te le ví zió mû sor szó rás leg ma ga sabb dí ja i -
ról  szóló 2/2003. (II. 7.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
16/2005. (XII. 21.) IHM ren de let,

9. az egyes hír köz lé si és in for ma ti kai ter mé kek meg fe -
le lõ sé gét vizs gá ló vagy el len õr zõ, ille tõ leg ta nú sí tó szer -
ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
13/2003. (X. 3.) IHM ren de let és a rá dió be ren de zé sek rõl
és az elekt ro ni kus hír köz lõ vég be ren de zé sek rõl, va la mint
meg fe le lõ sé gük köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló 5/2004.
(IV. 13.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2005.
(X. 31.) IHM ren de let,

10. az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok hoz szük -
sé ges azo no sí tók le kö té sé nek és hasz ná la tá nak díj ár ól

 szóló 11/2005. (IX. 28.) IHM ren de let 6.  § (1) be kez dés
má so dik mon da ta,

11. a frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 10/2005. (VIII. 24.) IHM ren de let,

12. az elekt ro ni kus alá írá si ter mé kek ta nú sí tá sát vég zõ
szer ve ze tek rõl, il let ve a ki je lö lé sük re vo nat ko zó sza bá -
lyok ról  szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM ren de let 14.  § (2) be -
kez dé se, 15.  §-a,

13. a fel ügye le ti díj mér té ké rõl és a fel ügye le ti díj jal
kap cso la tos adat szol gál ta tás ról és ha tó sá gi fel ada tok ról
 szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
4/2005. (IV. 4.) IHM ren de let,

14. az elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tá -
sok ra és ezek szol gál ta tó i ra vo nat ko zó rész le tes kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 3/2005. (III. 18.) IHM ren de let 45.  §
(2) be kez dé se,

15. a frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let
10–11.  §-a,

16. a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si
Iro da köz al kal ma zot ta i nak jog ál lá sát érin tõ kér dé sek rõl
 szóló 33/2004. (XII. 28.) IHM ren de let,

17. a rá dió és te le ví zió mû sor szó rás leg ma ga sabb dí ja i -
ról  szóló 2/2003. (II. 7.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
32/2004. (XII. 26.) IHM ren de let,

18. a pi ac meg ha tá ro zás, a pi ac elem zés és a je len tõs
 piaci erõ vel ren del ke zõ szol gál ta tók azo no sí tá sa, va la mint 
a rá juk vo nat ko zó kö te le zett sé gek elõ írása so rán al kal ma -
zan dó alap el vek rõl  szóló 16/2004. (IV. 24.) IHM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 31/2004. (XII. 16.) IHM ren de let,

19. a frek ven cia le kö tés és -hasz ná lat díj ár ól  szóló
6/1997. (IV. 22.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
26/2004. (VIII. 31.) IHM ren de let,

20. a frek ven cia gaz dál ko dás sal össze füg gõ egyes mi -
nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 25/2004.
(VIII. 19.) IHM ren de let,

21. az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai
vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló
23/2004. (VIII. 11.) IHM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

22. az Egye te mes Elekt ro ni kus Hír köz lé si Tá mo ga tá si
Kasszá ba fi ze ten dõ hoz zá já ru lás, va la mint a tel je sít he tõ
tá mo ga tás mér té ké rõl, ille tõ leg meg ha tá ro zá suk mód já ról
 szóló 18/2004. (IV. 29.) IHM ren de let 6.  § (2)–(4) be kez -
dé se,

23. az egye te mes és en ge dé lyes pos tai szol gál ta tók
szám vi te li nyil ván tar tá sai el kü lö ní tett ve ze té sé nek, va la -
mint a költ sé gek szá mí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
17/2004. (IV. 28.) IHM ren de let 20.  § (2) be kez dé se,
21.  §-a,

24. a fel ügye le ti díj mér té ké rõl és a fel ügye le ti díj jal
kap cso la tos adat szol gál ta tás ról és ha tó sá gi fel ada tok ról
 szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM ren de let 5.  § (2)–(3) be kez -
dé se,

25. a di gi tá lis te le ví zió mû sor szol gál ta tás sal össze füg -
gõ mû sza ki elõ írásokról  szóló 11/2004. (IV. 22.) IHM ren -
de let 5.  § (2) be kez dé se,
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26. az in ter fé szek be je len té sé rõl, mû sza ki le írá sá nak
tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl és az azok hoz  való hoz zá fé rés
elõ írásáról  szóló 9/2004. (IV. 22.) IHM ren de let 4.  §
(2) be kez dé se,

27. a pol gá ri frek ven cia gaz dál ko dás egyes ha tó sá gi el -
já rá sa i ról  szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM ren de let 33.  §
(2) be kez dé se, 35.  §-a,

28. a rá dió be ren de zé sek rõl és az elekt ro ni kus hír köz lõ
vég be ren de zé sek rõl, va la mint meg fe le lõ sé gük köl csö nös
el is me ré sé rõl  szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM ren de let 12.  §
(3)–(4) be kez dé se, 14.  §-a,

29. a táv be szé lõ-szol gál ta tá si pi a con je len tõs pi a ci erõ -
vel ren del ke zõ táv köz lé si szol gál ta tó ál tal nyúj tott táv be -
szé lõ-szol gál ta tás dí ja i ról, va la mint az egye te mes táv köz -
lé si szol gál ta tás sal kap cso la tos díj cso ma gok ról  szóló
3/2002. (I. 21.) MeHVM ren de let, va la mint az elekt ro ni -
kus hír köz lé si szol gál ta tá sok költ ség szá mí tá sá ra vo nat ko -
zó sza bá lyok ról  szóló 18/2003. (XII. 27.) IHM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 4/2004. (III. 24.) IHM ren de let,

30. a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság egyes el já rá sa i ért fi -
ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 20/2003.
(XII. 27.) IHM ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

31. az elekt ro ni kus hír köz lé si elõ fi ze tõi szer zõ dé sek re és
azok meg kö té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló
16/2003. (XII. 27.) IHM ren de let 21.  § (2) be kez dé se,

32. a rá dió és te le ví zió mû sor szó rás leg ma ga sabb dí ja i -
ról  szóló 2/2003. (II. 7.) IHM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/2003. (XII. 27.) IHM ren de let,

33. az egyes hír köz lé si és in for ma ti kai ter mé kek meg fe -
le lõ sé gét vizs gá ló vagy el len õr zõ, ille tõ leg ta nú sí tó szer -
ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
13/2003. (X. 3.) IHM ren de let 17.  § (2) be kez dé se,

34. a rá dió táv köz lés sel kap cso la tos egyes ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 12/2003. (IX. 30.) IHM ren de let,

35. a táv be szé lõ-szol gál ta tá si pi a con je len tõs pi a ci erõ -
vel ren del ke zõ táv köz lé si szol gál ta tó ál tal nyúj tott táv be -
szé lõ-szol gál ta tás dí ja i ról, va la mint az egye te mes táv köz -
lé si szol gál ta tás sal kap cso la tos díj cso ma gok ról  szóló
3/2002. (I. 21.) MeHVM ren de let, va la mint az Egye te mes
Táv köz lé si Tá mo ga tá si Alap ba fi ze ten dõ hoz zá já ru lás és a 
tel je sít he tõ tá mo ga tás mér té ké rõl, ille tõ leg meg ha tá ro zá -
sá nak mód já ról  szóló 4/2002. (I. 26.) MeHVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 10/2003. (VI. 27.) IHM ren de let,

36. az In ter net szol gál ta tás táv be szé lõ há ló za ton ke resz -
tül tör té nõ el éré sé nek árá ról, va la mint az In ter net szol gál -
ta tás táv köz lõ há ló za ton ke resz tül tör té nõ nyúj tá sa ese tén
a táv köz lõ szol gál ta tás dí já nak azon há nya dá ról, me lyet a
táv köz lé si szol gál ta tó átad az In ter net szol gál ta tó nak címû
30/2001. (XII. 23.) MeHVM ren de let, va la mint a há ló za ti
szol gál ta tá sok költ ség szá mí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok ról 
 szóló 1/2002. (I. 11.) MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 3/2003. (II. 7.) IHM ren de let,

37. az in for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia -
gaz dál ko dá si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM ren de -

let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2002. (XI. 22.) IHM ren de let, va -
la mint

38. az in for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia -
gaz dál ko dá si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2002. (X. 29.) IHM ren de let.

16.  §

Ha tá lyát vesz ti
1. az atom erõ mû ben, va la mint a ku ta tó és ok ta tó atom re -

ak tor ban fog lal koz ta tott mun ka vál la lók szak irá nyú kép zé sé -
rõl, to vább kép zé sé rõl és az atom ener gia al kal ma zá sá val
össze füg gõ te vé keny sé gek foly ta tá sá ra jo go sul tak kö ré rõl
 szóló 49/1998. (VI. 25.) IKIM–MKM együt tes ren de let 12.  §
(1) be kez dés má so dik mon da ta, 12.  § (2) be kez dé se,

2. a ke res ke del mi és a fi ze tõ ven dég lá tó szál lás he lyek
osz tály ba so ro lá sá ról, va la mint a fa lu si szál lás he lyek mi -
nõ sí té sé rõl  szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM ren de let 8.  §
(1) be kez dés má so dik mon da ta, 8.  § (3)–(4) be kez dé se,

3. az ide gen ve ze tés rõl  szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 44/1998. (VI. 24.) IKIM ren -
de let,

4. az ipa ri, ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/1998. (V. 13.) IKIM ren de let,

5. az egyes gáz fo gyasz tó ké szü lé kek ki ala kí tá sá ról és
meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 22/1998. (IV. 17.)
IKIM ren de let 20.  § (2) be kez dé se, 19/A.  §-t meg elõ zõ al -
cí me,

6. a gáz ne mû vagy fo lyé kony tü ze lõ anyag gal üze me lõ
me leg víz ka zá nok ha tás fok-kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le -
lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM ren -
de let 9.  § (2) be kez dé se,

7. az egyes he gesz tett szer ke ze tek gyár tá sát vég zõ gaz -
dál ko dó szer ve ze tek al kal mas sá gá nak iga zo lá sá ról  szóló
3/1998. (I. 12.) IKIM ren de let 5.  § (2), (4) be kez dé se,

8. az egyes vil la mos sá gi ter mé kek biz ton sá gi kö ve tel -
mé nye i rõl és az azok nak  való meg fe le lõ ség ér té ke lé sé rõl
 szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM ren de let 6.  § (3) be kez dé se,

9. a mé rés ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá sok igény be vé te -
lé ért fi ze ten dõ dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló 78/1997.
(XII. 30.) IKIM ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

10. az ipa ri mes ter kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 68/1997. (XII. 18.) IKIM ren de let,

11. az ipa ri, ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 46/1997. (IX. 5.) IKIM ren de let,

12. az ipa ri mes ter kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 23/1997. (VI. 11.) IKIM ren de let, va la mint

13. az egyes ipa ri, ke res ke del mi és ide gen for gal mi te -
vé keny sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí té sek rõl
 szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM ren de let 4.  § (2) be kez dé se.
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17.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a mo tor haj tó anya gok és egyes kõ olaj ter mé kek bel -
föl di for gal ma zá sá ról  szóló 42/1996. (VII. 16.) IKM ren -
de let,

2. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 22/1996. (III. 29.) IKM ren de let,

3. az ipa ri és ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/1996. (III. 28.) IKM ren de let,

4. az ipar jog vé del mi szak ké pe sí tés rõl  szóló 78/1995.
(XII. 29.) IKM ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

5. az egyes vil la mos sá gi ter mé kek el len õr zé sé rõl és mi -
nõ sí té sé rõl  szóló 8/1984. (VII. 1.) IpM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 48/1995. (X. 6.) IKM ren de let,

6. az ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro ló tar tá lya i ról 
 szóló 11/1994. (III. 25.) IKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
44/1995. (IX. 15.) IKM ren de let,

7. a Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Biz ton sá gi Sza -
bály zat ki adá sá ról  szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM ren de let
2.  § (2) be kez dé se,

8. az ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro ló tar tá lya i ról 
 szóló 11/1994. (III. 25.) IKM ren de let 14.  § (2) be kez dé se,

9. a me cse ki bá nyá szat ban mun kát vég zõk bá nyá sza ti
ke re set ki egé szí té sé rõl  szóló 6/1994. (II. 18.) IKM–PM–
NM együt tes ren de let 8.  § (1) be kez dés har ma dik mon da -
ta,

10. a bá nyá sza ti hû ség ju ta lom ról  szóló 4/1988. (V. 26.) 
IpM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/1993. (I. 13.) IKM
ren de let,

11. a köz vi lá gí tás ról  szóló 11/1985. (XI. 30.) IpM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/1992. (IX. 3.) IKM ren de let,

12. a Mun ka Tör vény köny vé nek az ipa ri és ke res ke del -
mi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 1/1990.
(VIII. 21.) IKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/1992.
(III. 4.) IKM ren de let,

13. az egyes ipa ri és bel ke res ke del mi mi nisz te ri ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 6/1992. (I. 28.) IKM ren de let,

14. az uta zásszer ve zõi szak mai mi nõ sí tõ vizs gá ról
 szóló 3/1992. (I. 13.) IKM ren de let 8.  § (1) be kez dé se, va -
la mint

15. a Mun ka Tör vény köny vé nek az ipa ri és ke res ke del -
mi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 1/1990.
(VIII. 21.) IKM ren de let 8.  § (2) be kez dé se.

18.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/2006.
(V. 18.) IM ren de let 1–4.  §-a, 6–8.  §-a, 9.  § (4) be kez dé se,

2. az il le ték és a köz zé té te li költ ség té rí tés elekt ro ni kus
úton tör té nõ meg fi ze té sé rõl a cég el já rás ban és más cég -

ügyek ben címû 25/2006. (V. 18.) IM ren de let 10.  § (3) be -
kez dé se,

3. az elekt ro ni kus cég be jegy zé si el já rás és cég nyil ván -
tar tás egyes kér dé se i rõl  szóló 24/2006. (V. 18.) IM ren de -
let 13.  § (3) be kez dé se,

4. a Cég köz löny ben meg je le nõ köz le mé nyek köz zé té -
te lé rõl és költ ség té rí té sé rõl  szóló 22/2006. (V. 18.) IM ren -
de let 11.  § (3) be kez dé se,

5. a cég be jegy zé si el já rás és a cég nyil ván tar tás egyes
kér dé se i rõl  szóló 21/2006. (V. 18.) IM ren de let 21.  §-a,

6. a tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok,
tá mo ga tá sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat pá lyá za ti úton
tör té nõ fel hasz ná lá sa sza bá lyo zá sá ról  szóló 21/2004.
(V. 7.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/2006. (IV. 24.)
IM ren de let,

7. az igaz ság ügyi szak ér tõi iga zol vány ról  szóló
19/2006. (IV. 24.) IM ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

8. az egyes igaz ság ügym inisz te ri ren de le tek mó do sí tá -
sá ról  szóló 14/2006. (III. 28.) IM ren de let,

9. a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga ré -
szé re tör té nõ egyes bel sõ el len õr zé si jo go sít vá nyok át ru -
há zá sá ról  szóló 25/2004. (VII. 7.) IM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 13/2006. (III. 27.) IM ren de let,

10. az Igaz ság ügyi Hi va tal te vé keny sé gé vel kap cso la -
tos egyes igaz ság ügym inisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 12/2006. (III. 23.) IM ren de let,

11. a köz jegy zõi ál lá sok szá má ról és a köz jegy zõk
szék he lyé rõl  szóló 15/1991. (XI. 26.) IM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 11/2006. (III. 7.) IM ren de let,

12. a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké ben a jog sér -
tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról  szóló 98/27/EK
irány elv mel lék le té ben meg ha tá ro zott irány el vek kel
össze egyez tet he tõ sé get te rem tõ jog sza bá lyok fel so ro lá sá -
ról  szóló 13/2004. (IV. 16.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 7/2006. (II. 8.) IM ren de let,

13. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má nyú 
tag jai il let mé nyé nek és il let mény jel le gû jut ta tá sa i nak meg ál -
la pí tá sá ról és fo lyó sí tá sá ról  szóló 15/1997. (IV. 22.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2006. (II. 7.) IM ren de let,

14. a fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sá ra jó vá ha gyott
költ ség ve té si elõ irány zat fel hasz ná lá si rend jé rõl  szóló
2/1996. (III. 13.) IM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 5/2006. (II. 3.) IM–PM együt tes ren de let,

15. a köz ve tí tõi név jegy zék be tör té nõ fel vé te li el já rás
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 3/2006. (I. 26.) IM
ren de let 7.  § (2) be kez dé se, 8.  §-a,

16. az ál do zat se gí tõ tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 1/2006. (I. 6.) IM ren de let
27.  §-a, 3., 4. mel lék le te,

17. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet öl töz kö dé si sza -
bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 26/2005. (XII. 19.) IM ren -
de let 3.  § má so dik mon da ta,

18. a bün te tés-vég re haj tá si szer vek ala pí tó ok ira ta i nak
ki adá sá ról, mó do sí tá sá ról  szóló 20/1997. (VII. 8.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2005. (XI. 24.) IM ren de let,

19. a Bün te tés-vég re haj tás Köz pon ti El lá tó In téz mé nye
meg szün te té sé rõl  szóló 24/2005. (XI. 24.) IM ren de let,
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20. az egyes igaz ság ügym inisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 23/2005. (XI. 10.) IM ren de let 1–3.  §-a, 4.  §
(2)–(3) be kez dé se,

21. a jogi se gít ség nyúj tás sal kap cso la tos egyes igaz -
ság ügym inisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 22/2005. 
(XI. 8.) IM ren de let 21–27.  §-a, 30.  §-a, 1–2. mel lék le te,
„A jogi se gít ség nyúj tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 10/2004. (III. 30.) IM ren de let mó do sí tá sa”
al cí me, 21.  §-t meg elõ zõ al cí me, 24.  §-t meg elõ zõ al cí me,

22. a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló 21/2005.
(X. 28.) IM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a,

23. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja i ra vo nat ko zó egyes mun kál ta tói jog kö rök gya -
kor lá sá ról  szóló 9/2004. (III. 30.) IM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 20/2005. (IX. 15.) IM ren de let,

24. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag jai nyug el lá tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló
16/1997. (IV. 22.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/2005. (IX. 15.) IM ren de let,

25. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag jai il let mé nyé nek és il let mény jel le gû jut ta tá sa i nak
meg ál la pí tá sá ról és fo lyó sí tá sá ról  szóló 15/1997. (IV. 22.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/2005. (IX. 15.) IM
ren de let,

26. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 14/1997.
(IV. 22.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2005.
(IX. 15.) IM ren de let,

27. a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés hez csa -
tolt Vég re haj tá si Sza bály zat szö ve gé nek ki hir de té sé rõl
 szóló 34/2002. (XII. 25.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
16/2005. (IX. 1.) IM ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (4) be kez dé se,

28. az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2005.
(VI. 17.) IM–BM–PM együt tes ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  §
(2)–(3) be kez dé se,

29. a párt fo gó fel ügye lõi te vé keny ség gel kap cso la tos
egyes igaz ság ügym inisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 10/2005. (VI. 16.) IM ren de let 1.  §-a, 3–4.  §-a,
6–12.  §-a, 13.  § (2)–(3) be kez dé se,

30. az el zá rás, ille tõ leg a pénz bír sá got he lyet te sí tõ el -
zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/2005. (III. 24.) IM–BM együt tes ren de let,

31. az egyes bün te tés-vég re haj tá si tár gyú igazságügy -
miniszteri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 7/2005.
(III. 24.) IM ren de let,

32. a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké ben a jog sér tés
meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról  szóló 98/27/EK
irány elv mel lék le té ben meg ha tá ro zott irány el vek kel
össze egyez tet he tõ sé get te rem tõ jog sza bá lyok fel so ro lá sá -
ról  szóló 13/2004. (IV. 16.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 1/2005. (II. 1.) IM ren de let,

33. a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 41/2004.
(XII. 21.) IM ren de let,

34. a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí -
ró sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény vég re -

haj tá sá ról ren del ke zõ igaz ság ügym inisz te ri ren de le tek,
va la mint a köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 13/1991. (XI. 26.) IM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 39/2004. (XII. 21.) IM ren de let,

35. a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adói te vé keny ség
fel té te lét ké pe zõ fe le lõs ség biz to sí tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ról  szóló 30/2004. (IX. 8.) IM–PM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 37/2004. (XI. 25.) IM–PM együt tes
ren de let,

36. a tár sa dal mi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá nak ügy vi te li 
sza bá lya i ról  szóló 6/1989. (VI. 8.) IM ren de let, va la mint
az ala pít vá nyok nyil ván tar tá sá nak ügy vi te li sza bá lya i ról
 szóló 12/1990. (VI. 13.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
35/2004. (XI. 22.) IM ren de let,

37. az elekt ro ni kus do ku men tu mok köz jegy zõi ar chi vá -
lá sá nak sza bá lya i ról és az elekt ro ni kus le vél tár ról  szóló
34/2004. (XI. 19.) IM ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

38. a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adói te vé keny ség
fel té te lét ké pe zõ köz be szer zé si gya kor lat ra és an nak iga -
zo lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 29/2004. (IX. 8.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 33/2004. (XI. 10.) IM
ren de let,

39. a bí ró sá gi vég re haj tás sal kap cso la tos egyes igaz ság -
ügym inisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 27/2004.
(VIII. 26.) IM ren de let 1–4.  §-a, 6.  §-a, 7.  § (2)–(3) be kez -
dé se, 7.  § (4) be kez dés má so dik mon da ta, mel lék le te,

40. a köz jegy zõk re vo nat ko zó egyes igaz ság ügym inisz -
te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 26/2004. (VII. 26.) IM
ren de let 1–2.  §-a, 3.  § (2) be kez dés má so dik mon da ta,

41. a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga
ré szé re tör té nõ egyes bel sõ el len õr zé si jo go sít vá nyok át ru -
há zá sá ról  szóló 25/2004. (VII. 7.) IM ren de let 11.  § (2) be -
kez dé se,

42. a bí ró sá gi el já rás ban meg ál la pít ha tó sza ba dal mi
ügy vi või költ sé gek rõl és a párt fo gó sza ba dal mi ügy vi võ
ré szé re meg ál la pít ha tó díj ról és költ ség té rí tés rõl  szóló
24/2004. (VI. 30.) IM ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

43. a köz jegy zõi ál lá sok szá má ról és a köz jegy zõk szék -
he lyé rõl  szóló 15/1991. (XI. 26.) IM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 23/2004. (VI. 19.) IM ren de let,

44. a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM ren de let, va la mint a bí ró sá go kon és az Or szá -
gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta lá ban fog lal koz ta -
tott egyes igaz ság ügyi al kal ma zot tak mun ka kö ré nek és
ké pe sí té si fel té te lé nek meg ha tá ro zá sá ról, ügy vi te li vizs gá -
já ról  szóló 5/2001. (III. 13.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 22/2004. (V. 18.) IM ren de let 1–17.  §-a, 18.  §
(2)–(3) be kez dé se, mel lék le te,

45. a le fog la lás és a bün te tõ el já rás so rán le fog lalt dol -
gok ke ze lé sé nek, nyil ván tar tá sá nak, elõ ze tes ér té ke sí té sé -
nek és meg sem mi sí té sé nek sza bá lya i ról, va la mint az el -
kob zás vég re haj tá sá ról  szóló 11/2003. (V. 8.)
IM–BM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2004. (V. 7.) IM–BM–PM együt tes ren de let,

46. a hasz ná la ti min ta ol tal mi be je len tés rész le tes ala ki
sza bá lya i ról  szóló 18/2004. (IV. 28.) IM ren de let 7.  §
(2) be kez dé se,
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47. a jog sza bály szer kesz tés rõl  szóló 12/1987. (XII. 29.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2004. (IV. 27.) IM
ren de let,

48. a véd jegy be je len tés és a föld raj zi áru jel zõ re vo nat -
ko zó be je len tés rész le tes ala ki sza bá lya i ról  szóló 16/2004.
(IV. 27.) IM ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

49. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja i nak egyes il let mé nyen kí vü li já ran dó sá ga i ról,
szo ci á lis jut ta tá sa i ról és tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1997.
(III. 26.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2004.
(IV. 24.) IM ren de let,

50. az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Párt fo gó Fel ügye lõi
Szol gá lat egy sé ges irat ke ze lé sé rõl  szóló 18/2003.
(VI. 24.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2004.
(III. 30.) IM ren de let,

51. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja i ra vo nat ko zó egyes mun kál ta tói jog kö rök gya -
kor lá sá ról  szóló 9/2004. (III. 30.) IM ren de let 4.  § má so dik 
mon da ta,

52. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má nyú
tag jai il let mé nyé nek és il let mény jel le gû jut ta tá sa i nak meg ál -
la pí tá sá ról és fo lyó sí tá sá ról  szóló 15/1997. (IV. 22.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2004. (III. 30.) IM ren de let,

53. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 14/1997.
(IV. 22.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2004. (III. 30.) 
IM ren de let,

54. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak el is me ré si rend jé rõl  szóló 10/1997. (III. 26.) IM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2004. (III. 30.) IM ren de let,

55. a bí ró sá gi vég re haj tá si ügy vi tel rõl és pénz ke ze lés rõl 
 szóló 1/2002. (I. 17.) IM ren de let és a bí ró sá gi vég re haj tás -
ra vo nat ko zó egyéb igaz ság ügym inisz te ri ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 4/2004. (II. 27.) IM ren de let 1–3.  §-a, 4.  § 
(2)–(3) be kez dé se, mel lék le te,

56. a fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sá ra jó vá ha gyott költ -
ség ve té si elõ irány zat fel hasz ná lá si rend jé rõl  szóló 2/1996. 
(III. 13.) IM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/2004. (II. 17.) IM–PM együt tes ren de let,

57. a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés hez csa tolt
Vég re haj tá si Sza bály zat szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló
34/2002. (XII. 25.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2004.
(I. 28.) IM ren de let 1–4.  §-a, 4.  §-t meg elõ zõ al cí me,

58. a párt fo gó ügy véd és a ki ren delt védõ ré szé re meg ál -
la pít ha tó díj ról és költ sé gek rõl  szóló 7/2002. (III. 30.) IM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 44/2003. (XII. 27.)
IM–BM–PM együt tes ren de let,

59. a bí ró sá gi vég re haj tói díj sza bás ról  szóló 14/1994.
(IX. 8.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 43/2003.
(XII. 20.) IM ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (3) be kez dé se, 5.  §
(4)–(5) be kez dé se,

60. a bí ró sá gi el já rás ban meg ál la pít ha tó ügy vé di költ sé -
gek rõl  szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 41/2003. (XII. 19.) IM ren de let 1.  §-a,

61. az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Párt fo gó Fel ügye lõi
Szol gá la tá nál fog lal koz ta tot tak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i -

rõl, mun ka kö ri el ne ve zé se i rõl és ügy vi te li vizs gá já ról
 szóló 19/2003. (VI. 24.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
40/2003. (XII. 19.) IM ren de let,

62. a köz jegy zõi díj sza bás ról  szóló 14/1991. (XI. 26.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 39/2003. (XII. 19.) IM
ren de let,

63. a kény szer gyógy ke ze lés és az ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés vég re haj tá sá ról, va la mint az Igaz ság ügyi Meg -
fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet fel ada ta i ról, mû kö dé sé rõl
 szóló 36/2003. (X. 3.) IM ren de let 44.  § (2) be kez dé se,

64. az igaz ság ügym inisz ter fel ügye le te alá tar to zó szer -
vek ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel -
ada ta i ról  szóló 10/2000. (IV. 28.) IM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 35/2003. (IX. 11.) IM ren de let,

65. az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó
szer vek pol gá ri vé del mi fel ada ta i ról  szóló 27/1997.
(X. 17.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 33/2003.
(IX. 11.) IM ren de let,

66. a bí ró sá gi el já rás ban meg ál la pít ha tó ügy vé di költ sé -
gek rõl  szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM ren de let 5.  § (2) be -
kez dé se,

67. a bí ró sá gon ke zelt le té tek rõl  szóló 27/2003. (VII. 2.) 
IM ren de let és a bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég -
re haj tá sa so rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló
fel ada tok ról  szóló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 31/2003. (VII. 18.) IM ren de let,

68. a bün te tés-vég re haj tá si szer vek te vé keny sé gé vel
kap cso la tos köz egész ség ügyi kö ve tel mé nyek rõl, a köz -
egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá nak, va la mint az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat tal  való együtt -
mû kö dés rend jé rõl  szóló 30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM 
együt tes ren de let 14.  §-a, 15.  § (2) be kez dé se,

69. a Veszp rém Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 28/2003. (VII. 4.)
IM ren de let,

70. a bí ró sá gon ke zelt le té tek rõl  szóló 27/2003. (VII. 2.) 
IM ren de let 54.  § (2)–(4) be kez dé se,

71. a fog va tar tot tak egész ség ügyi el lá tá sá ról  szóló
5/1998. (III. 6.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2003.
(VII. 1.) IM ren de let,

72. a bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa
so rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok ról 
 szóló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
23/2003. (VI. 26.) IM ren de let,

73. a bûn ügyi költ sé gek elõ le ge zé sé rõl  szóló 21/2003.
(VI. 24.) IM–PM–BM együt tes ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

74. az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Párt fo gó Fel ügye lõi
Szol gá lat va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség gel járó
mun ka kö re i rõl, va la mint a va gyon nyi lat ko zat át adá sá ról,
ke ze lés rõl és az ab ban fog lalt ada tok vé del mé rõl  szóló
20/2003. (VI. 24.) IM ren de let,

75. a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat te vé keny sé gé rõl,
va la mint eh hez kap cso ló dó an egyes igaz ság ügym inisz te ri
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 17/2003. (VI. 24.) IM ren -
de let VII. Fe je ze te, mel lék le te,
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76. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ka to nai nyo mo zó
ha tó sá ga i ról és a bûn cse lek mé nyek pa rancs no ki nyo mo zá -
sá ról  szóló 16/2003. (VI. 20.) IM ren de let 29.  § (2) be kez -
dé se,

77. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag jai il let mé nyé nek és il let mény jel le gû jut ta tá sa i nak
meg ál la pí tá sá ról és fo lyó sí tá sá ról  szóló 15/1997. (IV. 22.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2003. (VI. 20.) IM
ren de let,

78. a bí ró sá gi el já rás ban az el já rá si cse lek mé nyek jegy -
zõ könyv he lyett más mó don  való rög zí té sé rõl  szóló
14/2003. (VI. 19.) IM ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

79. a le fog la lás és a bün te tõ el já rás so rán le fog lalt dol -
gok ke ze lé sé nek, nyil ván tar tá sá nak, elõ ze tes ér té ke sí té sé -
nek és meg sem mi sí té sé nek sza bá lya i ról, va la mint az el -
kob zás vég re haj tá sá ról  szóló 11/2003. (V. 8.)
IM–BM–PM együt tes ren de let 99.  § (2) be kez dé se,

80. a bün te tõ el já rás so rán ke let ke zett ira tok ból má so lat
adá sá ról  szóló 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes ren -
de let 7.  § (2) be kez dé se,

81. a jogi szak vizs gá ról  szóló 5/1991. (IV. 4.) IM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2003. (IV. 11.) IM ren de let,

82. a Gyer me kek Jog el le nes Kül föld re Vi te lé nek Pol gá -
ri Jogi Vo nat ko zá sa i ról  szóló, Há gá ban, az 1980. ok tó ber
25. nap ján kelt, az 1986. évi 14. tör vényerejû ren de let tel
ki hir de tett szer zõ dés vég re haj tá sá ról  szóló 7/1988.
(VIII. 1.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2003. (IV. 3.)
IM ren de let,

83. a ha gya té ki el já rás ról  szóló 6/1958. (VII. 4.) IM ren -
de let és egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 4/2003.
(III. 21.) IM ren de let,

84. az is me ret len he lyen tar tóz ko dó ter helt, il let ve a
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel ala po san gya nú sít ha tó is -
me ret len sze mély tar tóz ko dá si he lye fel ku ta tá sá nak, la kó -
he lye, ille tõ leg sze mély azo nos sá ga meg ál la pí tá sá nak és
kö rö zé se el ren de lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
1/2003. (III. 7.) IM ren de let 13.  § (2) be kez dé se,

85. a fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sá ra jó vá ha gyott költ -
ség ve té si elõ irány zat fel hasz ná lá si rend jé rõl  szóló 2/1996. 
(III. 13.) IM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
35/2002. (XII. 30.) IM–PM együt tes ren de let,

86. az egyes, dí ja zás ról  szóló igaz ság ügym inisz te ri ren -
de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 33/2002. (XII. 23.) IM ren de -
let 1–2.  §-a, 4.  §-a,

87. az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um fe je zet hez tar to zó
költ ség ve té si szerv kö zép irá nyí tó szerv ként tör té nõ el is -
me ré sé rõl, a gaz dál ko dá si jo go sít vá nyok meg osz tá si rend -
jé rõl és a bün te tés-vég re haj tá si szer vek ala pí tó ok ira ta i nak 
mó do sí tá sá ról  szóló 32/2002. (XII. 21.) IM ren de let,

88. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag jai il let mé nyé nek és il let mény jel le gû jut ta tá sa i nak
meg ál la pí tá sá ról és fo lyó sí tá sá ról  szóló 15/1997. (IV. 22.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2002. (XII. 20.) IM
ren de let,

89. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 14/1997.

(IV. 22.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2002.
(XII. 20.) IM ren de let,

90. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja i nak el is me ré si rend jé rõl  szóló 10/1997. (III. 26.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2002. (XII. 20.) IM
ren de let,

91. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet re vo nat ko zó kár -
té rí té si el já rás egyes sza bá lya i ról  szóló 8/1997. (III. 26.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 27/2002. (XII. 20.) IM
ren de let,

92. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag jai ré szé re járó egyes költ ség té rí té sek rõl  szóló
7/1997. (III. 26.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
26/2002. (XII. 20.) IM ren de let,

93. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja i nak egyes il let mé nyen kí vü li já ran dó sá ga i ról,
szo ci á lis jut ta tá sa i ról és tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1997.
(III. 26.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2002.
(XII. 20.) IM ren de let,

94. a bün te tés-vég re haj tás köz úti jár mû vei for ga lom ba
he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le -
i rõl  szóló 24/2002. (XII. 13.) IM ren de let 6.  § (2) be kez dé -
se, 7.  §-a,

95. a sza ba dal mi be je len tés, az eu ró pai sza ba dal mi be je -
len té sek kel és az eu ró pai sza ba dal mak kal, il let ve a nem -
zet kö zi sza ba dal mi be je len té sek kel össze füg gõ be ad vá -
nyok, va la mint a nö vény faj ta-ol tal mi be je len tés rész le tes
ala ki sza bá lya i ról  szóló 20/2002. (XII. 12.) IM ren de let
20.  § (3) be kez dé se,

96. az igaz ság ügyi szer vek nél ado má nyoz ha tó mi nisz -
te ri el is me ré sek rõl  szóló 8/1992. (IV. 4.) IM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 19/2002. (XII. 12.) IM ren de let,

97. a sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég -
re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/2002. (XI. 30.) IM ren de let
1–17.  §-a, 22–46.  §-a, 48–50.  §-a, 52–66.  §-a, 67.  § (4) be -
kez dé se, 68.  §-a, 68.  §-t meg elõ zõ al cí me,

98. az ál lam tu laj do ná ban és a bün te tés-vég re haj tá si
szer vek ke ze lé sé ben lévõ la ká sok, va la mint a nem la kás
cél já ra szol gá ló he lyi sé gek el ide ge ní té sé rõl  szóló
22/1995. (XII. 29.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
17/2002. (X. 17.) IM ren de let,

99. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve ze tek ren del ke zé se
alatt álló la ká sok bér le té rõl  szóló 17/1994. (IX. 29.) IM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2002. (X. 17.) IM ren de -
let,

100. a tár sa dal mi szer ve ze tek és az ala pít vá nyok nyil -
ván tar tá sa ügy vi te li sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról  szóló
15/2002. (VIII. 30.) IM ren de let,

101. a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM ren de let 88.  § (2) be kez dé se,

102. a gond nok ol tak szá mí tó gé pen ve ze tett or szá gos
név jegy zé ké rõl és a név jegy zék ada ta i ból tör té nõ fel vi lá -
go sí tás adás ról, va la mint an nak költ ség té rí té sé rõl  szóló
13/2002. (VII. 24.) IM ren de let 8.  § (2) be kez dé se,
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103. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bün te tés-vég re haj tás szer ve i nél tör -
té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 7/1993. (III. 9.) IM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 10/2002. (IV. 9.) IM ren de let,

104. a bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá -
sa so rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada -
tok ról  szóló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let 158.  § (2)–(3) be -
kez dé se,

105. a párt fo gó ügy véd és a ki ren delt védõ ré szé re meg -
ál la pít ha tó díj ról és költ sé gek rõl  szóló 7/2002. (III. 30.)
IM ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

106. az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2002. (III. 30.)
IM ren de let 2–4.  §-a, 5.  § (2) be kez dé se, I–II. szá mú mel -
lék le te,

107. a bí rák és a bí ró sá gi tit ká rok pá lya al kal mas sá gi
vizs gá la tá ról  szóló 1/1999. (I. 18.) IM–EüM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2002. (III. 29.) IM–EüM
együt tes ren de let 1–8.  §-a, 9.  § (2) be kez dé se,

108. a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si
In té ze te (Szir ma be se nyõ) ala pí tá sá ról és a Bor sod-Aba -
új-Zemp lén Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 3/2002. (III. 26.) IM ren -
de let 2.  §-a, 4.  §-a, 2. szá mú mel lék le te,

109. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nél ad ha tó la kás -
cé lú tá mo ga tás ról  szóló 2/2002. (II. 7.) IM ren de let 23.  §
(2) be kez dé se,

110. a bí ró sá gi vég re haj tá si ügy vi tel rõl és pénz ke ze lés -
rõl  szóló 1/2002. (I. 17.) IM ren de let 58.  § (2), (5)–(6) be -
kez dé se,

111. a tár sa dal mi szer ve ze tek és az ala pít vá nyok nyil -
ván tar tá sa ügy vi te li sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról  szóló
24/2001. (XII. 26.) IM ren de let,

112. a hir det mé nyi kéz be sí tés or szá gos szá mí tó gé pes
nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ ada tok ról tör té nõ fel vi lá go sí tás 
költ ség té rí té sé rõl  szóló 23/2001. (XII. 15.) IM ren de let
5.  § (2) be kez dé se,

113. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bün te tés-vég re haj tás szer ve i nél tör -
té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 7/1993. (III. 9.) IM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 21/2001. (XII. 12.) IM ren de let,

114. a bí ró sá gi vég re haj tói díj sza bás ról  szóló 14/1994.
(IX. 8.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/2001.
(XII. 10.) IM ren de let 1–12.  §-a, 13.  § (3) be kez dé se,

115. a for ma ter ve zé si min ta ol tal mi be je len tés rész le tes
ala ki sza bá lya i ról  szóló 19/2001. (XI. 29.) IM ren de let 6.  § 
(2)–(3) be kez dé se,

116. a jogi szak vizs gá ról  szóló 5/1991. (IV. 4.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2001. (XI. 23.) IM ren de let,

117. a bí ró sá gi vég re haj tás szer ve ze té rõl  szóló 16/2001. 
(X. 26.) IM ren de let IV. Fe je ze te, 71.  § (2) be kez dé se,
72.  § (3) be kez dé se, 73.  §-a,

118. a Ma gyar Bí ró sá gi Vég re haj tói Ka ma ra egyes fel -
ada ta i ról  szóló 14/2001. (X. 20.) IM ren de let 8.  §
(2)–(3) be kez dé se,

119. a köz jegy zõi díj sza bás ról  szóló 14/1991. (XI. 26.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2001. (VI. 8.) IM ren -
de let,

120. a fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sá ra jó vá ha gyott
költ ség ve té si elõ irány zat fel hasz ná lá si rend jé rõl  szóló
2/1996. (III. 13.) IM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 3/2001. (II. 23.) IM–PM együt tes ren de let,

121. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo -
má nyú tag jai nyug el lá tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló
16/1997. (IV. 22.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
16/2000. (X. 13.) IM ren de let,

122. a jogi szak vizs gá ról  szóló 5/1991. (IV. 4.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2000. (VIII. 29.) IM ren de let,

123. a Bör tön lel ké szi Szol gá lat ról  szóló 13/2000.
(VII. 14.) IM ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

124. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve ze tek ren del ke zé se
alatt álló la ká sok bér le té rõl  szóló 17/1994. (IX. 29.) IM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2000. (VI. 28.) IM ren -
delet,

125. az el zá rás, ille tõ leg a pénz bír sá got he lyet te sí tõ el -
zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együt tes ren de let 49.  § (1) be kez dé se,
49.  § (2) be kez dés má so dik mon da ta,

126. a sza bad ság vesz tés kez dõ és utol só nap já nak meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 17/1997. (V. 9.) IM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 6/2000. (III. 22.) IM ren de let,

127. az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2000. (II. 29.)
IM ren de let 2–3.  §-a, 4.  § (2)–(3) be kez dé se,

128. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo -
má nyú tag jai ré szé re járó egyes költ ség té rí té sek rõl  szóló
7/1997. (III. 26.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/1999. (XII. 17.) IM ren de let,

129. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo -
má nyú tag ja i nak egyes il let mé nyen kí vü li já ran dó sá ga i ról, 
szo ci á lis jut ta tá sa i ról és tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1997.
(III. 26.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/1999.
(XII. 17.) IM ren de let,

130. a sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég -
re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/1999. (XI. 10.) IM ren de let,

131. a bí ró sá gi iga zol vá nyok ról  szóló 15/1999. (XI. 10.) 
IM ren de let 14.  § (3) be kez dé se, 14.  §-t kö ve tõ al cí me,
16.  §-t meg elõ zõ al cí me, 16.  §-a, 17.  §-a,

132. a bí ró sá gi fo gal ma zók jog gya kor la tá ról és kép zé sé rõl 
 szóló 11/1999. (X. 6.) IM ren de let 13.  § (2) be kez dé se,

133. a köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 13/1991. (XI. 26.) IM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 7/1999. (VII. 16.) IM ren de let,

134. a bün te tés-vég re haj tá si szak ké pe sí té sek szak mai
és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 5/1999.
(V. 31.) IM ren de let 3.  §-a,

135. az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos
mun ka vég zés sza bá lya i ról, va la mint a fog lal ko zás-egész -
ség ügyi szol gá lat ról a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nél
címû 2/1999. (II. 11.) IM ren de let 19.  § (2) be kez dé se,
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136. a bí ró sá gi vég re haj tói díj sza bás ról  szóló 14/1994.
(IX. 8.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/1998.
(XII. 21.) IM ren de let 1–11.  §-a, 12.  § (3) be kez dé se,

137. a ta núk dí ja zá sá ról  szóló 1/1969. (I. 8.) IM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 19/1998. (XII. 21.) IM ren de let,

138. a költ ség men tes ség al kal ma zá sá ról a bí ró sá gi el já -
rás ban címû 6/1986. (VI. 26.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 16/1998. (X. 30.) IM ren de let 1.  §-a,

139. az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/1998.
(VI. 10.) IM ren de let 1–2.  §-a, 4.  §-a, 5.  § (2) be kez dé se,

140. a fog va tar tot tak egész ség ügyi el lá tá sá ról  szóló
5/1998. (III. 6.) IM ren de let 46.  § (3) be kez dé se,

141. az igaz ság ügyi szer vek nél ado má nyoz ha tó mi nisz -
te ri el is me ré sek rõl  szóló 8/1992. (IV. 4.) IM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 2/1998. (I. 30.) IM ren de let,

142. a költ ség men tes ség al kal ma zá sá ról a bí ró sá gi el já -
rás ban címû 6/1986. (VI. 26.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 1/1998. (I. 16.) IM ren de let 1–2.  §-a,

143. a csa lád jo gi tör vény vég re haj tá sá ról, va la mint a
csa lád jo gi tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1986. évi IV. tör -
vénnyel kap cso la tos át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló
4/1987. (VI. 14.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
29/1997. (XII. 12.) IM ren de let 1–5.  §-a, 6.  § (2) bekez -
dése,

144. az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to -
zó szer vek pol gá ri vé del mi fel ada ta i ról  szóló 27/1997.
(X. 17.) IM ren de let 5.  § (4) be kez dés a) pont ac)–ae) al -
pont ja,

145. a ta núk dí ja zá sá ról  szóló 1/1969. (I. 8.) IM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 25/1997. (IX. 30.) IM ren de let,

146. a jogi szak vizs gá ról  szóló 5/1991. (IV. 4.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/1997. (IX. 30.) IM ren de let,

147. a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si
In té ze te (Kecs ke mét) ala pí tá sá ról  szóló 22/1997.
(VII. 15.) IM ren de let 3.  §-a,

148. a bün te tés-vég re haj tá si szer vek ala pí tó ok ira ta i nak
ki adá sá ról, mó do sí tá sá ról  szóló 20/1997. (VII. 8.) IM ren -
de let,

149. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo -
má nyú tag jai il let mé nyé nek és il let mény jel le gû jut ta tá sa i -
nak meg ál la pí tá sá ról és fo lyó sí tá sá ról  szóló 15/1997.
(IV. 22.) IM ren de let 33.  § (2) be kez dé se,

150. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo -
má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 14/1997.
(IV. 22.) IM ren de let 49.  § (2) be kez dé se,

151. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet szo ci á lis és ke -
gye le ti gon dos ko dás sal kap cso la tos fel ada ta i ról  szóló
9/1997. (III. 26.) IM ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

152. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet re vo nat ko zó kár -
té rí té si el já rás egyes sza bá lya i ról  szóló 8/1997. (III. 26.)
IM ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

153. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bün te tés-vég re haj tás szer ve i nél tör -
té nõ vég re haj tá sa tár gyá ban ki adott 7/1993. (III. 9.) IM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/1997. (I. 28.) IM ren de let,

154. a fog va tar tot tak kal kap cso la tos kár té rí té si el já rás
sza bá lya i ról  szóló 13/1996. (XII. 23.) IM ren de let 18.  §-a,
21.  § (2) be kez dé se,

155. a köz jegy zõi díj sza bás ról  szóló 14/1991. (XI. 26.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/1996. (XII. 13.) IM
ren de let,

156. a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben fog va tar tot -
tak fe gyel mi fe le lõs sé gé rõl  szóló 11/1996. (X. 15.) IM
ren de let 37.  § (2) be kez dé se,

157. a sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég -
re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren -
de let 264.  § (2) be kez dé se, 265.  §-a,

158. a szak for dí tás ról és tol má cso lás ról  szóló 24/1986.
(VI. 26.) MT ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 7/1986.
(VI. 26.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/1996. (IV. 3.)
IM ren de let,

159. a jogi szak vizs gá ról  szóló 5/1991. (IV. 4.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/1995. (XII. 29.) IM ren de let,

160. a költ ség men tes ség al kal ma zá sá ról a bí ró sá gi el já -
rás ban címû 6/1986. (VI. 26.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 17/1995. (VII. 25.) IM ren de let 1–14.  §-a, 15.  §
(2) be kez dé se,

161. a költ ség men tes ség en ge dé lye zé sé nek alap já ul
szol gá ló kö rül mé nyek iga zo lá sá ról  szóló 2/1968. (I. 24.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/1995. (VII. 25.) IM
ren de let 1–3.  §-a, 5.  §-a, 6.  § (2) be kez dé se, 1–5. szá mú
mel lék le te,

162. a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 1995. évi
XXXI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 12/1995. (VI. 22.)
IM ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

163. az igaz ság ügyi szer vek nél ado má nyoz ha tó mi nisz -
te ri el is me ré sek rõl  szóló 8/1992. (IV. 4.) IM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 11/1995. (V. 27.) IM ren de let,

164. az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/1995.
(III. 28.) IM ren de let 1–3.  §-a, 5.  § (2)–(3), (6)–(7) be kez -
dé se, III–IV. szá mú mel lék le te,

165. a ha gya té ki el já rás ról  szóló 6/1958. (VII. 4.) IM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/1995. (III. 8.) IM ren de let,

166. a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ki je lö lé sé rõl
 szóló 21/1994. (XII. 30.) IM ren de let 14.  § má so dik mon -
da ta,

167. a jogi szak vizs gá ról  szóló 5/1991. (IV. 4.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/1994. (XII. 15.) IM ren de let,

168. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve ze tek ren del ke zé se
alatt álló la ká sok bér le té rõl  szóló 17/1994. (IX. 29.) IM
ren de let 20.  § (2) be kez dé se,

169. a bí ró sá gi vég re haj tá si ju ta lom ról és a vég re haj tá si
költ ség áta lány ról  szóló 13/1994. (IX. 8.) IM ren de let 17.  §
(2) be kez dé se, 18.  §-a,

170. az igaz ság ügyi szak ér tõk rõl  szóló 2/1988. (V. 19.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/1994. (II. 27.) IM ren -
de let,

171. a Ta uf fer Emil-díj ala pí tá sá ról  szóló 14/1993.
(IX. 21.) IM ren de let 7.  § (2) be kez dé se,
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172. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bün te tés-vég re haj tás szer ve i nél tör -
té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 7/1993. (III. 9.) IM ren de let
15.  § (2) be kez dé se,

173. az igaz ság ügyi szer vek nél ado má nyoz ha tó mi nisz -
te ri el is me ré sek rõl  szóló 8/1992. (IV. 4.) IM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 5/1993. (II. 23.) IM ren de let,

174. az egyes igaz ság ügym inisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 3/1992. (II. 3.) IM ren de let,

175. az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/1992. (I. 23.)
IM ren de let,

176. a köz jegy zõi ál lá sok szá má ról és a köz jegy zõk
szék he lyé rõl  szóló 15/1991. (XI. 26.) IM ren de let 5.  §
(2) be kez dé se,

177. a jogi szak vizs gá ról  szóló 5/1991. (IV. 4.) IM ren -
de let 17.  § (2)–(4) be kez dé se,

178. az igaz ság ügyi szak ér tõk rõl  szóló 2/1988. (V. 19.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/1990. (IX. 25.) IM
ren de let,

179. az igaz ság ügyi szak ér tõk rõl  szóló 2/1988. (V. 19.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/1990. (IV. 17.) IM ren -
de let,

180. az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/1990. (I. 11.)
IM ren de let,

181. a szak for dí tás ról és a tol má cso lás ról  szóló
24/1986. (VI. 26.) MT ren de let vég re haj tá sá ról  szóló
7/1986. (VI. 26.) IM ren de let 8.  § (1) be kez dés má so dik
mon da ta,

182. a költ ség men tes ség al kal ma zá sá ról a bí ró sá gi el já -
rás ban címû 6/1986. (VI. 26.) IM ren de let 17.  § (2) be kez -
dé se, 18.  §-a,

183. az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let 16.  § (2) be kez dé se,

184. a pol gá ri el já rás ra vo nat ko zó an az 1954. évi már ci -
us hó 1. nap ján, Há gá ban kelt nem zet kö zi egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1966. évi 8. tör vényerejû ren de let vég -
re haj tá sá ról  szóló 4/1966. (VI. 15.) IM ren de let 10.  § har -
ma dik mon da ta,

185. a csekk jo gi sza bá lyok szö ve gé nek köz zé té te lé rõl
 szóló 2/1965. (I. 24.) IM ren de let 65.  § (2) be kez dé se,

186. a vál tó jo gi sza bá lyok szö ve gé nek köz zé té te lé rõl
 szóló 1/1965. (I. 24.) IM ren de let 87.  § (2) be kez dé se, va -
la mint

187. a ha gya té ki el já rás ról  szóló 6/1958. (VII. 4.) IM
ren de let 93.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta.

19.  §

Ha tá lyát vesz ti a bá nyá sza ti hû ség ju ta lom ról  szóló
4/1988. (V. 26.) IpM ren de let 8.  § (1) be kez dés má so dik
mon da ta, 8.  § (2) be kez dé se.

20.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a Rend õr ség nyo mo zó ha tó sá ga i nak ha tás kö ré rõl és
ille té kességérõl  szóló 3/2008. (I. 16.) IRM ren de let 8.  §
(3) be kez dé se,

2. a Rend õr ség és a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet hi -
va tá sos ál lo má nyú tag jai szol gá la ti és ki egé szí tõ iga zol vá -
nya i nak rend sze re sí té sé rõl, ki adá sá nak és nyil ván tar tá sá -
nak el já rá si rend jé rõl  szóló 69/2007. (XII. 28.) IRM ren de -
let 7.  § (2) be kez dé se,

3. a ka to nai ala ku la tok és szál lít má nyok ál lam ha tá ron
tör té nõ át lép te té sé rõl, a nem zet kö zi for ga lom szá má ra
 ideiglenesen meg nyi tott re pü lõ té ren köz le ke dõ légi jár mû -
vek ha tár for gal mi el len õr zé sé rõl, va la mint a me net köz be -
ni el len õr zés re ki je lölt vas út vo na lak ról és ví zi utak ról
 szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM ren de let 7.  § (3) be kez dé se,

4. az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 65/2007.
(XII. 23.) IRM ren de let 12.  § (1) be kez dés má so dik mon -
da ta, mel lék le te,

5. az ügyész ség és a Rend õr ség szer ve i nek az ügyész -
sé gi nyo mo zás ban  való együtt mû kö dé sé rõl és az en nek so -
rán fel me rült költ sé gek rõl  szóló 60/2007. (XII. 23.) IRM
ren de let 5.  § má so dik mon da ta,

6. a bí ró sá gi fo gal ma zók jog gya kor la tá ról és kép zé sé -
rõl  szóló 11/1999. (X. 6.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
43/2007. (VIII. 31.) IRM ren de let,

7. a bel föl di Ál la mi Fu tár szol gá lat te vé keny sé gé nek
sza bá lyo zá sá ról  szóló 44/1998. (X. 14.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 38/2007. (VII. 20.) IRM ren de let,

8. a fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sá ra jó vá ha gyott költ -
ség ve té si elõ irány zat fel hasz ná lá si rend jé rõl  szóló 2/1996. 
(III. 13.) IM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
37/2007. (VII. 18.) IRM–PM együt tes ren de let,

9. az igaz ság ügyi szak ér tõi tes tü le tek szer ve ze té rõl és
mû kö dé sé rõl  szóló 33/2007. (VI. 22.) IRM ren de let
32–33.  §-a,

10. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek iga -
zol vá nyá nak tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló
49/2001. (XII. 29.) BM–KüM együt tes ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 30/2007. (VI. 12.) IRM–MeHVM együt tes ren -
de let,

11. a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek, va la mint a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok 
be uta zá sá val és tar tóz ko dá sá val kap cso la tos el já rá sok
 díjáról  szóló 28/2007. (V. 31.) IRM ren de let 9.  § (4) be -
kez dé se, 10.  §-a,

12. a ki to lon co lás vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
26/2007. (V. 31.) IRM ren de let 12.  § (2) be kez dé se,

13. a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
I. tör vény, va la mint a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok
be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény
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vég re haj tá sá ról  szóló 25/2007. (V. 31.) IRM ren de let 26.  § 
(2)–(5) be kez dé se, 27–30.  §-a,

14. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó
ha tó sá gok nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról és a nyo -
mo zá si cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don
 való rög zí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2007.
(V. 24.) IRM ren de let,

15. a bün te tés-vég re haj tá si szer vek ala pí tó ok ira ta i nak
ki adá sá ról, mó do sí tá sá ról  szóló 20/1997. (VII. 8.) IM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2007. (V. 24.) IRM ren de let,

16. a Bün te tés-vég re haj tás To vább kép zé si és Re ha bi li -
tá ci ós Köz pont ja (Igal) meg szün te té sé rõl  szóló 22/2007.
(V. 24.) IRM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

17. a párt fo gó fel ügye lõi te vé keny ség gel kap cso la tos
rend õri fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 21/2007. (V. 23.)
IRM ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

18. a költ ség men tes ség en ge dé lye zé sé nek alap já ul
szol gá ló kö rül mé nyek iga zo lá sá ról  szóló 2/1968. (I. 24.)
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/2007. (IV. 20.) IRM
ren de let,

19. az eu ró pai kö zös sé gi jo gá szok szak mai meg ne ve -
zé se i rõl  szóló 18/2007. (III. 19.) IRM ren de let 2.  § (2) be -
kez dé se,

20. a rend õrség és a ha tár õr ség ál do zat se gí tõ fel ada ta i -
ról  szóló 17/2007. (III. 13.) IRM ren de let 4.  § má so dik
mon da ta,

21. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ból tel je sí tett adat szol gál ta tá sért, a kap cso lat fel -
vé tel cél já ból  való meg ke re sé sért, va la mint ér te sí té sért fi -
ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról  szóló 16/2007.
(III. 13.) IRM–MeHVM együt tes ren de let 5.  § (3) be kez -
dé se,

22. az egyes igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról, va -
la mint az adat szol gál ta tá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí jak ról ren del ke zõ egyes bel ügy mi nisz te ri ren de le -
tek mó do sí tá sá ról  szóló 15/2007. (III. 13.) IRM ren de let,

23. a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké ben a jog sér -
tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról  szóló 98/27/EK
irány elv mel lék le té ben meg ha tá ro zott irány el vek kel
össze egyez tet he tõ sé get te rem tõ jog sza bá lyok fel so ro lá sá -
ról  szóló 13/2004. (IV. 16.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 14/2007. (III. 13.) IRM ren de let,

24. a meg kü lön böz te tõ és fi gyel mez te tõ jel zést adó ké -
szü lé kek fel sze re lé sé nek és hasz ná la tá nak sza bá lya i ról
 szóló 12/2007. (III. 13.) IRM ren de let 15.  § (2)–(3) be kez -
dé se,

25. a fog va tar tot tak egész ség ügyi el lá tá sá ról  szóló
5/1998. (III. 6.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2007.
(III. 7.) IRM ren de let,

26. az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl  szóló 6/2003. (III. 7.) BM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 10/2007. (III. 6.) IRM ren de let,

27. az egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a Be ván dor lá si
és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal és a Köz igaz ga tá si és Elekt ro -
ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la meg je lö lé sé re

vo nat ko zó mó do sí tá sá ról  szóló 8/2007. (III. 6.) IRM ren -
de let,

28. a nuk le á ris anya gok nyil ván tar tá sá nak és el len õr zé -
sé nek sza bá lya i ról  szóló 7/2007. (III. 6.) IRM ren de let
37.  § (2) be kez dé se,

29. a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek, a
bí rá la ti össze ge zé sek és az éves sta tisz ti kai össze ge zé sek
min tá i ról  szóló 2/2006. (I. 13.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2/2007. (I. 31.) IRM ren de let,

30. a bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi te vé -
keny ség gel össze füg gés ben egyes igaz ság ügy-mi nisz te ri
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 1/2007. (I. 25.) IRM ren -
de let,

31. az el zá rás, ille tõ leg a pénz bír sá got he lyet te sí tõ el zá -
rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
35/2006. (XII. 26.) IRM ren de let,

32. a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bün te tés-vég re haj -
tá si In té zet meg szün te té sé rõl és az Igaz ság ügyi Mi nisz té -
ri um fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szerv kö zép irá nyí tó
szerv ként tör té nõ el is me ré sé rõl, a gaz dál ko dá si jo go sít vá -
nyok meg osz tá si rend jé rõl és a bün te tés-vég re haj tá si szer -
vek ala pí tó ok ira ta i nak mó do sí tá sá ról  szóló 32/2002.
(XII. 21.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 34/2006.
(XII. 26.) IRM ren de let,

33. a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló
21/1994. (XII. 30.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2006. (XII. 26.) IRM ren de let,

34. a bün te tés-vég re haj tá si szer vek ala pí tó ok ira ta i nak ki -
adá sá ról, mó do sí tá sá ról  szóló 20/1997. (VII. 8.) IM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 32/2006. (XII. 26.) IRM ren de let,

35. az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, va la mint
az azok hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té -
te lek rõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 31/2006. (XII. 21.) IRM ren de let,

36. az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, il let ve az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter irá nyí tá sa alá
tar to zó rend vé del mi szer vek és az ál la mi és hi va tá sos ön -
kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
nyug el lá tá sa, hoz zá tar to zói nyug el lá tá sa, va la mint bal ese -
ti já ra dé ka meg ál la pí tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló
28/2006. (XI. 9.) IRM–ÖTM együt tes ren de let 20.  §
(3) be kez dé se,

37. a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 23/2006. (IX. 27.) IRM ren de let,

38. a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In -
té ze te (Pécs) ala pí tá sá ról  szóló 22/2006. (IX. 25.) IRM
ren de let 3.  §-a,

39. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó
ha tó sá gok nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról és a nyo -
mo zá si cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don
 való rög zí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2006.
(IX. 11.) IRM ren de let,
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40. a tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok,
tá mo ga tá sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat pá lyá za ti úton
tör té nõ fel hasz ná lá sa sza bá lyo zá sá ról  szóló 21/2004.
(V. 7.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2006.
(VIII. 22.) IRM ren de let,

41. a bûn ügyi nyil ván tar tást ke ze lõ szerv rõl, az adat -
köz lés és az adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló 7/2000.
(II. 16.) BM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
18/2006. (VIII. 18.) IRM ren de let,

42. a bün te tõ el já rás so rán ke let ke zett ira tok ból má so lat
adá sá ról  szóló 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2006. (VIII. 14.) IRM–PM
együt tes ren de let

43. a sze mé lyes költ ség men tes ség al kal ma zá sá ról a
bün te tõ el já rás ban címû 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2006. (VIII. 14.)
IRM–PM együt tes ren de let,

44. a Ha tár õr ség nyo mo zó ha tó sá ga i nak ha tás kö ré rõl és
ille té kességérõl  szóló 1/2004. (I. 9.) BM–IM együt tes ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2006. (VIII. 3.) IRM ren de let,

45. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek ka -
to nai nyo mo zó ha tó sá ga i ról és a bûn cse lek mé nyek pa -
rancs no ki nyo mo zá sá ról  szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2006. (VIII. 3.)
IRM ren de let,

46. a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai Fe gyel mi Sza bály za tá -
ról  szóló 11/2006. (III. 14.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 12/2006. (VIII. 3.) IRM ren de let,

47. a bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa
so rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok ról 
 szóló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2006. (VII. 25.) IRM ren de let,

48. a bí ró sá gi el já rás ban az el já rá si cse lek mé nyek jegy -
zõ könyv he lyett más mó don  való rög zí té sé rõl  szóló
14/2003. (VI. 19.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
9/2006. (VII. 25.) IRM ren de let,

49. a fog va tar tot tak egész ség ügyi el lá tá sá ról  szóló
5/1998. (III. 6.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2006.
(VII. 25.) IRM ren de let,

50. az is me ret len he lyen tar tóz ko dó ter helt, il let ve a
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel ala po san gya nú sít ha tó is -
me ret len sze mély tar tóz ko dá si he lye fel ku ta tá sá nak, la kó -
he lye, ille tõ leg sze mély azo nos sá ga meg ál la pí tá sá nak és
kö rö zé se el ren de lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
1/2003. (III. 7.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2006.
(VII. 25.) IRM ren de let,

51. a kény szer gyógy ke ze lés és az ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés vég re haj tá sá ról, va la mint az Igaz ság ügyi
Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet fel ada ta i ról, mû kö -
dé sé rõl  szóló 36/2003. (X. 3.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 6/2006. (VII. 25.) IRM ren de let,

52. a bí ró sá gon ke zelt le té tek rõl  szóló 27/2003. (VII. 2.) 
IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2006. (VII. 24.) IRM
ren de let,

53. a párt fo gó ügy véd és a ki ren delt védõ ré szé re meg ál -
la pít ha tó díj ról és költ sé gek rõl  szóló 7/2002. (III. 30.) IM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2006. (VII. 24.) IRM–PM
együt tes ren de let,

54. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ka to nai nyo mo zó
ha tó sá ga i ról és a bûn cse lek mé nyek pa rancs no ki nyo mo zá -
sá ról  szóló 16/2003. (VI. 20.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 3/2006. (VII. 14.) IRM ren de let,

55. a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In -
té ze te (Kecs ke mét) ala pí tá sá ról  szóló 22/1997. (VII. 15.)
IM ren de let, va la mint a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te -
tés-vég re haj tá si In té ze te (Kecs ke mét) Ala pí tó Ok ira tá nak
mó do sí tá sá ról  szóló 2/2006. (VI. 27.) IRM ren de let, va la -
mint

56. a Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni kus Cég el já rás ban
Köz re mû kö dõ Szol gá lat mû kö dé sé rõl, va la mint a cég in -
for má ció költ ség té rí té sé rõl  szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM
ren de let 15.  § (3)–(8) be kez dé se, 1–3. szá mú mel lék le te.

21.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram és a Re gi o ná lis
If jú sá gi Iro dák mû kö dé sé rõl  szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2002. (V. 8.) ISM ren de let,

2. a tan kö te les fi a tal mun ka vál la ló sport cé lú fog lal koz -
ta tá sá ról  szóló 7/2001. (X. 4.) ISM ren de let 3.  §-a, va la -
mint

3. a Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram és a Re gi o ná -
lis If jú sá gi Iro dák mû kö dé sé rõl  szóló 2/1999. (IX. 24.)
ISM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2001. (V. 14.) ISM
ren de let.

22.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. az egyes hír köz lé si tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 9/2000. (IV. 19.) KHVM ren de let,

2. a rés idõ ki osz tás egy sé ges sza bá lya i ról a ko or di nált
re pü lõt ere ken címû 5/2000. (III. 10.) KHVM ren de let
1.  §-t kö ve tõ al cí me, 5.  §-t kö ve tõ „A re pü lõ tér ka pa ci tá -
sa”, „A ko or di ná tor tá jé koz ta tá sa”, „A rés idõ ki osz tás fo -
lya ma ta” al cí me, 2. szá mú mel lék le te,

3. a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té sek
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2000.
(II. 8.) KHVM ren de let,

4. a szak mai vizs gák szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nyek rõl  szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 2/2000. (I. 18.) KHVM ren de let,

5. a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló vé -
dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün te -
té sé nek rész le tes mû sza ki sza bá lya i ról  szóló 18/1997.
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(X. 11.) KHVM–KTM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 48/1999. (XII. 29.) KHVM–KöM együt tes ren de let,

6. az egyes hasz nált vagy sé rült gép jár mû vek vám ke ze -
lé sét meg elõ zõ vizs gá lat ról  szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
44/1999. (XII. 26.) KHVM–KöM–PM együt tes ren de let,

7. a víz kész let já ru lék ki szá mí tá sá ról  szóló 43/1999.
(XII. 26.) KHVM ren de let 11.  § (2)–(3) be kez dé se,

8. a táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len -
õr zé sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let 26.  §
(2)–(4), (6) be kez dé se,

9. a köz utak igaz ga tá sá ról  szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/1999. (IX. 24.)
KHVM ren de let,

10. az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban lévõ vi zek és ví -
zi lé te sít mé nyek jegy zé ké nek köz zé té te lé rõl  szóló
22/1996. (IX. 29.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
25/1999. (VIII. 26.) KHVM ren de let,

11. az egyes köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz -
te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 15/1999. (V. 21.)
KHVM ren de let,

12. a köz utak igaz ga tá sá ról  szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/1999. (II. 12.)
KHVM ren de let,

13. a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és
mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a
köz útkezelõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze tés fel -
té te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let 8.  §
(3) be kez dé se,

14. az egyes hasz nált vagy sé rült gép jár mû vek vám ke -
ze lé sét meg elõ zõ vizs gá lat ról  szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együt tes ren de let 8.  § (3), (5)–(6) be -
kez dé se,

15. az utak for ga lom sza bá lyo zá sá ról és a köz úti jel zé -
sek el he lye zé sé rõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 2/1999. (I. 18.) KHVM ren de let,

16. a te le ví zió mû sor szó rás adá si rend sze ré nek és több -
hang-át vi te li el já rá sá nak meg vá lasz tá sá ról  szóló 43/1998.
(XII. 23.) KHVM ren de let 4.  § (3) be kez dé se,

17. a köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti
köz le ke dé si szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i -
ról  szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let 5.  § (2) be -
kez dé se,

18. a víz ügyi igaz ga tá si szer ve zet víz gaz dál ko dá si
nyil ván tar tá sá ról  szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM ren de let
17.  § (3) be kez dé se,

19. a víz ügyi igaz ga tá si szer ve zet víz raj zi te vé keny sé -
gé rõl  szóló 22/1998. (XI. 6.) KHVM ren de let 6.  § (2) be -
kez dé se,

20. a frek ven cia le kö tés és -hasz ná lat díj ár ól  szóló
6/1997. (IV. 22.) KHVM ren de let és egyéb hír köz lést érin -
tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 13/1998. (V. 27.)
KHVM ren de let,

21. a Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács ról  szóló 5/1998. 
(III. 11.) KHVM ren de let 9.  § (2)–(3) be kez dé se,

22. a Víz ügyi Biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló
19/1995. (XII. 7.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
4/1998. (III. 4.) KHVM ren de let,

23. az út ügyi ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

24. a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló
vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün -
te té sé nek rész le tes mû sza ki sza bá lya i ról  szóló 18/1997.
(X. 11.) KHVM–KTM együt tes ren de let 14.  § (3)–(4) be -
kez dé se,

25. a ra dio ak tív anya gok szál lí tá sá ról, fu va ro zá sá ról és
cso ma go lá sá ról  szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM ren de let
11.  § (2) be kez dé se,

26. a ter melt és szol gál ta tott vi zek gáz men te sí té sé rõl
 szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM ren de let 5.  § (3) be kez -
dé se,

27. az ár víz- és a bel víz vé de ke zés rõl  szóló 10/1997.
(VII. 17.) KHVM ren de let 25.  § (2) be kez dé se,

28. a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té -
sek re szer vez he tõ mes ter vizs gáz ta tás szak mai és vizs ga -
kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 17/1996. (V. 17.)
KHVM ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló 9/1997. (VI. 27.)
KHVM ren de let,

29. a frek ven cia le kö tés és -hasz ná lat díj ár ól  szóló
6/1997. (IV. 22.) KHVM ren de let 22.  § (2) be kez dé se,

30. a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té -
sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló 3/1997.
(III. 7.) KHVM ren de let,

31. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 24/1992.
(XII. 2.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/1997.
(I. 30.) KHVM ren de let,

32. az egyes köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz -
te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 19/1996. (VII. 16.)
KHVM ren de let,

33. a víz jo gi en ge dé lye zé si el já rás hoz szük sé ges ké re -
lem rõl és mel lék le te i rõl  szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM
ren de let 12.  § (2) be kez dé se,

34. a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té sek 
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló 16/1996.
(V. 17.) KHVM ren de let,

35. a kö zút ke ze lõi rend szer át ala kí tá sá val kap cso la tos
jog utód lá sok ról  szóló 15/1996. (V. 7.) KHVM ren de let
7.  § (2) be kez dé se,

36. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló, 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 24/1992.
(XII. 2.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/1995.
(IV. 5.) KHVM ren de let,

37. a mû sor szó rás és mû sor szét osz tás cél já ra szol gá ló
te le ví zi ós mû sor ké szí tés szí nes kó do lá si szab vá nyá nak
meg vá lasz tá sá ról  szóló 29/1994. (XI. 23.) KHVM ren de let 
3.  § (2), (4) be kez dé se,

38. az utak for ga lom sza bá lyo zá sá ról és a köz úti jel zé -
sek el he lye zé sé rõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM ren de let
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mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló 26/1994. (IX. 23.)
KHVM ren de let,

39. a sze mély ta xi-szol gál ta tás vég zé sé nek egyes fel té -
te le i rõl  szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 25/1994. (VI. 29.) KHVM ren de let,

40. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
9/1993. (III. 31.) KHVM ren de let, va la mint

41. a sze mély ta xi-szol gál ta tás vég zé sé nek egyes fel té -
te le i rõl  szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM ren de let 7.  §
(2)–(4) be kez dé se.

23.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a sik ló, a füg gõ pá lya, a sí fel vo nó és a moz gó lép csõ
(moz gó jár da) ke ze lõ jé nek kép zé sé rõl és vizs gáz ta tá sá ról
 szóló 9/1987. (IX. 15.) KM ren de let 15.  § (2) be kez dé se,
va la mint

2. az utak for ga lom sza bá lyo zá sá ról és a köz úti jel zé sek 
el he lye zé sé rõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM ren de let 15.  § 
(2) be kez dé se, 16.  § (1)–(10), (13) be kez dé se, 17.  §-a.

24.  §

Ha tá lyát vesz ti a könyv tá ri ál lo mány el len õr zé sé rõl (lel -
tá ro zá sá ról) és az ál lo mány ból tör té nõ tör lés rõl  szóló sza -
bály zat ki adá sá ról  szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM
együt tes ren de let 1.  § (2) be kez dé se.

25.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
15/1990. (IV. 30.) Kö HÉM ren de let,

2. a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let 119.  § (2) be kez dé se, va la mint

3. a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 30.  § (6) be kez dé se.

26.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a hul la dé kok jegy zé ké rõl  szóló 16/2001. (VII. 18.)
KöM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2002. (III. 26.) KöM 
ren de let,

2. a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 8/2002. (III. 22.) KöM–EüM együt tes ren de let
10.  § (4) be kez dé se,

3. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi

LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2002. (III. 1.) KöM
ren de let,

4. az Õr sé gi Nem ze ti Park lé te sí té sé rõl  szóló 4/2002.
(II. 27.) KöM ren de let 4.  §-a, 4. szá mú mel lék le te,

5. a hul la dé kok ége té sé nek mû sza ki kö ve tel mé nye i rõl,
mû kö dé si fel té te le i rõl és a hul la dék ége tés tech no ló gi ai ki -
bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl  szóló 3/2002. (II. 22.) KöM ren -
de let 6.  § (7) be kez dés a) pont aa) al pont ja, 6.  § (7) be kez -
dés b) pont ja, 6.  § (9)–(13) be kez dé se, 7.  § (11) be kez dé se,
10.  § (7) be kez dé se, 17.  § (3) be kez dé se, 18.  §-a,

6. az egyes kül té ri be ren de zé sek zaj ki bo csá tá sá nak
kor lá to zá sá ról és a zaj ki bo csá tás mé ré si mód sze ré rõl  szóló 
29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együt tes ren de let 4.  §
(2) be kez dé se,

7. az egyes mun ka kö ri meg ne ve zé sek rõl  szóló
11/2001. (V. 2.) KöM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
26/2001. (XII. 18.) KöM ren de let,

8. a lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö -
tött lég szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl
 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 25/2001. (XII. 7.) KöM–EüM–FVM
együt tes ren de let,

9. a vé dett és a fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok -
ról, a fo ko zot tan vé dett bar lan gok kö ré rõl, va la mint az Eu -
ró pai Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je len -
tõs nö vény- és ál lat fa jok köz zé té te lé rõl  szóló 13/2001.
(V. 9.) KöM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2001.
(IX. 28.) KöM ren de let 1.  §-a,

10. a Bo ron ka-mel lé ki Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl
 szóló 18/2001. (VIII. 27.) KöM ren de let 3.  §-a,

11. a lég szennye zett ség és a hely hez kö tött lég szennye -
zõ for rá sok ki bo csá tá sá nak vizs gá la tá val, el len õr zé sé vel,
ér té ke lé sé vel kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 17/2001.
(VIII. 3.) KöM ren de let 21.  § (2) be kez dé se,

12. az atom ener gia al kal ma zá sa so rán a le ve gõ be és
víz be tör té nõ ra dio ak tív ki bo csá tá sok ról és azok el len õr -
zé sé rõl  szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM ren de let 14.  §
(3)–(4) be kez dé se,

13. a lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö -
tött lég szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl
 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let 
8/A.  §-t meg elõ zõ al cí me, 8/A–8/E.  §-a,

14.  a ve gyi anya gok koc ká za tá nak becs lé sé rõl és a
koc ká zat csök ken té sé rõl  szóló 12/2001. (V. 4.)
KöM–EüM együt tes ren de let 3.  §-t kö ve tõ al cí me,

15. az egyes te vé keny sé gek és be ren de zé sek il lé kony
szer ves ve gyü let ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló
10/2001. (IV. 19.) KöM ren de let 10.  § (2)–(5) be kez dé se,

16. az ele mek és ak ku mu lá to rok, il let ve hul la dé ka ik
ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 9/2001. (IV. 9.)
KöM ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

17. az ál lat kert és az ál lat ott hon lé te sí té sé nek, mû kö dé -
sé nek és fenn tar tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együt tes ren de -
let 14.  § (2)–(4) be kez dé se, 15–16.  §-a,
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18.  a pol gá ri ter mé szet õrök rõl  szóló 33/1997. (XI. 20.) 
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2000. (XII. 14.)
KöM ren de let,

19. a kör nye zet vé del mi meg bí zott al kal ma zá si és ké pe -
sí té si fel té te le i rõl  szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 8/2000. (V. 18.) KöM ren de let,

20. a kör nye zet vé del mi ha tó sá gi nyil ván tar tás ve ze té -
sé nek sza bá lya i ról  szóló 7/2000. (V. 18.) KöM ren de let
8.  § (2) be kez dé se,

21. a szak mai vizs gák szer ve zé sé re jo go sult in téz mé -
nyek rõl  szóló 5/1998. (II. 20.) KTM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 5/2000. (III. 24.) KöM ren de let,

22. az egyes kör nye zet vé del mi nem ze ti szab vá nyok
kö te le zõ vé nyil vá ní tá sá ról  szóló 12/1999. (XII. 25.) KöM
ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

23. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/1999. (VII. 21.) KöM 
ren de let,

24. a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl  szóló
1/1999. (I. 18.) KöM ren de let 4.  §-a, 2–5. szá mú mellék -
lete,

25. a Du na-Ipoly Nem ze ti Park lé te sí té sé rõl  szóló
34/1997. (XI. 20.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/1998. (VIII. 15.) KöM ren de let,

26. a Le sen ce to ma ji láp rét Ter mé szet vé del mi Te rü let,
az Er dõ bé nyei fás le ge lõ Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí -
té sé rõl, va la mint a Ti ha nyi Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl
és az Õr ti los Vas út-ol dal Ter mé szet vé del mi Te rü le ten vé -
de lem rész le ges fel ol dá sá ról  szóló 8/1990. (VII. 17.) KöM
ren de let 4.  §-a, va la mint

27. az Agg te le ki Táj vé del mi Kör zet nem ze ti park ká
nyil vá ní tá sá ról  szóló 7/1984. (XII. 29.) OKTH ren del ke -
zés mó do sí tá sá ról  szóló 1/1990. (VI. 13.) KöM ren de let.

27.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és
mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a
 közútkezelõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze tés fel -
té te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 24/2002. (V. 18.) Kö ViM ren de let,

2. az or szá gos köz utak ke ze lé sé nek sza bá lyo zá sá ról
 szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 23/2002. (IV. 29.) Kö ViM ren de let,

3. a ví zi köz mû vek üze mel te té sé rõl  szóló 21/2002.
(IV. 25.) Kö ViM ren de let 14.  § (2)–(3), (5), (7)–(8) be kez -
dé se,

4. a ha jó zás ra al kal mas, ille tõ leg ha jó zás ra al kal mas sá
te he tõ ter mé sze tes és mes ter sé ges fel szí ni vi zek ví zi út tá
nyil vá ní tá sá ról  szóló 17/2002. (III. 7.) Kö ViM ren de let
9.  § (3)–(4) be kez dé se,

5. az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 15/2000.
(XI. 16.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2002.
(II. 28.) Kö ViM ren de let,

6. a pol gá ri légi köz le ke dé si szak szol gá la ti en ge dé lyek
egész ség ügyi fel té te le i rõl és ki adá suk rend jé rõl  szóló
14/2002. (II. 26.) Kö ViM–EüM együt tes ren de let 17.  §
(2)–(4) be kez dé se,

7. a ten ge ri sze mély ha jók ra vo nat ko zó biz ton sá gi kö -
ve tel mé nyek rõl  szóló 12/2002. (II. 7.) Kö ViM ren de let
6/B.  § (4) be kez dé se, 8.  § (5) be kez dés a)–b) pont ja,

8. a lé gi jár mû vel vég zett gaz da sá gi célú lé gi köz le ke dé -
si te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek rend jé rõl  szóló 10/2002. 
(II. 6.) Kö ViM ren de let 16.  § (3) be kez dé se,

9. a föl di ki szol gá lás fel té te le i rõl és en ge dé lye zé sé nek
rend jé rõl  szóló 7/2002. (I. 28.) Kö ViM ren de let 23.  §
(2)–(3) be kez dé se,

10. a szak mai vizs gák szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nyek rõl  szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 5/2002. (I. 25.) Kö ViM ren de let,

11. a pol gá ri lé gi jár mû vek tí pus- és lé gi al kal mas sá gá -
ról  szóló 63/2001. (XII. 23.) Kö ViM ren de let 58.  § (2) be -
kez dé se,

12. a sze mély gép ko csi val vég zett sze mély szál lí tá si
szol gál ta tá sok en ge dé lye zé se el já rá sa i hoz kap cso ló dó
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja ik ról  szóló 9/2000. (X. 30.)
Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 60/2001. (XII. 23.)
Kö ViM ren de let,

13. az út ügyi ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 59/2001.
(XII. 23.) Kö ViM ren de let,

14. a köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti
köz le ke dé si szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i -
ról  szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 55/2001. (XII. 23.) Kö ViM ren de let,

15. a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ér tõk mû -
kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 54/2001. (XII. 23.)
Kö ViM ren de let,

16. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 24/1992. (XII. 2.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 51/2001. (XII. 22.)
Kö ViM ren de let,

17. az au tó busszal vég zett bel föl di és nem zet kö zi sze -
mély szál lí tás szak mai fel té te le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá -
sá ról  szóló 49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let 12.  §
(4)–(5) be kez dé se, 12.  § (8) be kez dés elsõ mon da ta,

18. az út bur ko la ti je lek ter ve zé si és lé te sí té si elõ -
írásairól  szóló 11/2001. (III. 13.) Kö ViM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 46/2001. (XII. 20.) Kö ViM ren de let,

19. a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló
vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün -
te té sé nek rész le tes mû sza ki sza bá lya i ról  szóló 18/1997.
(X. 11.) KHVM–KTM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 41/2001. (XI. 29.) Kö ViM–KöM együt tes ren de let,
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20. a köz úti út ba iga zí tás rend sze ré nek és jel zé se i nek
kö ve tel mé nye i rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) Kö ViM ren de -
let 2.  § (2)–(3) be kez dé se,

21. a víz jo gi en ge dé lye zé si el já rás hoz szük sé ges ké re -
lem rõl és mel lék le té rõl  szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 39/2001. (XI. 23.) Kö ViM
ren de let,

22. a gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és do lo -
gi fel té te le i rõl  szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 37/2001. (XI. 14.) Kö ViM ren de let
1–6.  §-a, 7.  § (3) be kez dé se, 1–3. szá mú mel lék le te,

23. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 24/1992. (XII. 2.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 36/2001. (X. 24.)
Kö ViM ren de let,

24. az egyes ren de le tek és ren del ke zé sek mó do sí tá sá -
ról, il let ve ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 31/2001.
(IX. 14.) Kö ViM ren de let,

25. a ha jó zá si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 29/2001. 
(IX. 1.) Kö ViM ren de let 6.  § (3) be kez dé se,

26. az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi
fu va ro zá sá ra vo nat ko zó vám egyez mény mel lék le tei mó -
do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló 24/2001. (VII. 20.)
 KöViM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

27. az egyes hasz nált vagy sé rült gép jár mû vek vám ke -
ze lé sét meg elõ zõ vizs gá lat ról  szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
23/2001. (VII. 18.) Kö ViM–KöM–PM együt tes ren de let,

28. a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és
mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a
 közútkezelõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze tés fel -
té te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 20/2001. (VI. 1.) Kö ViM ren de let,

29. az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi
fu va ro zá sá ra vo nat ko zó vám egyez mény vég re haj tá sá ról
 szóló 19/2001. (V. 25.) Kö ViM–PM együt tes ren de let 8.  §
(2)–(4) be kez dé se,

30. a bel ví zi uta kon köz le ke dõ úszó lé te sít mé nyek ha jó -
zás ra al kal mas sá ga és meg fe le lõ sé ge fel té te le i rõl, az üzem -
ké pes ség vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló 13/2001.
(IV. 10.) Kö ViM ren de let 13.  § (2), (6) be kez dé se,

31. az Or szá gos Vas úti Sza bály zat II. kö te té nek ki adá -
sá ról  szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 12/2001. (III. 31.) Kö ViM ren de let,

32. az út bur ko la ti je lek ter ve zé si és lé te sí té si elõ -
írásairól  szóló 11/2001. (III. 13.) Kö ViM ren de let 3.  § (2),
(4) be kez dé se,

33. a köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek
és vízi lé te sít mé nyek épí tés fel ügye le ti szer ve i nek az épí té -
si mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé kek
ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada ta i ról, va la mint a
ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jak ról  szóló 9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let,

34. a lé gi köz le ke dé si szak sze mély zet szak szol gá la ti en -
ge dé lye i rõl  szóló 5/2001. (II. 6.) Kö ViM ren de let 14.  §
(3) be kez dé se,

35. a köz úti jel zõ táb lák mé re te i rõl és mû sza ki kö ve tel -
mé nye i rõl  szóló 4/2001. (I. 31.) Kö ViM ren de let 2.  §
(2) be kez dé se,

36. a kedv te lé si célú ví zi jár mû vek ter ve zé sé rõl, épí té sé -
rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 2/2000.
(VII. 26.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 37/2000.
(XII. 27.) Kö ViM ren de let,

37. a ha jó zá si te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek rend jé rõl
 szóló 28/2000. (XII. 18.) Kö ViM ren de let 18.  § (2)–(3) be -
kez dé se,

38. az egyes köz le ke dé si és víz ügyi mi nisz te ri ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 18/2000. (XI. 24.) Kö ViM
ren de let,

39. az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 15/2000.
(XI. 16.) Kö ViM ren de let 31.  § (2) be kez dé se,

40. a ra dio ak tív anya gok szál lí tá sá ról, fu va ro zá sá ról és
cso ma go lá sá ról  szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 11/2000. (XI. 10.) Kö ViM ren de let,

41. a sze mély gép ko csi val vég zett sze mély szál lí tá si
szol gál ta tá sok en ge dé lye zé se el já rá sa i hoz kap cso ló dó
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 9/2000. (X. 30.)
 KöViM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

42. a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té sek 
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2000.
(X. 6.) Kö ViM ren de let,

43. a fo lyók mér ték adó ár víz szint je i rõl  szóló 15/1997.
(IX. 19.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2000.
(IX. 13.) Kö ViM ren de let, va la mint

44. a kedv te lé si célú vízi jár mû vek ter ve zé sé rõl, épí té -
sé rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 2/2000.
(VII. 26.) Kö ViM ren de let 7.  § (3) be kez dé se.

28.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók, prog ra mok és a te rü -
let ren de zé si ter vek tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl  szóló
18/1998. (VI. 25.) KTM ren de let 8.  § (3) be kez dé se,

2.  a bar lan gok nyil ván tar tá sá ról, a bar lan gok lá to ga tá -
sá nak és ku ta tá sá nak egyes fel té te le i rõl, va la mint a bar lan -
gok ki épí té sé rõl  szóló 13/1998. (V. 6.) KTM ren de let
19–20.  §-a, 21.  § (2) be kez dé se,

3. a te lek ala kí tá si és épí té si ti la lom el ren de lé sé rõl  szóló 
3/1998. (II. 11.) KTM ren de let 7.  § (3) be kez dé se,

4. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 50/1997. (XII. 29.)
KTM ren de let,

5. a hely hez kö tött föld gáz üze mû gáz mo to rok tech no -
ló gi ai ki bo csá tá si ha tár ér té ke i nek és azok al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 32/1993.
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(XII. 23.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/1997.
(XII. 29.) KTM ren de let,

6. a szenny víz bír ság ról  szóló 3/1984. (II. 7.) OVH ren -
del ke zés mó do sí tá sá ról  szóló 37/1997. (XII. 8.) KTM ren -
de let,

7. a Du na–Ipoly Nem ze ti Park lé te sí té sé rõl  szóló
34/1997. (XI. 20.) KTM ren de let 4.  §-a,

8. a Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park lé te sí té sé rõl  szóló
31/1997. (IX. 23.) KTM ren de let 3.  § (3) be kez dé se,

9. a Kesz nyé te ni Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl és a
Va jai-tó Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl  szóló
3/1996. (IV. 17.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
22/1997. (VIII. 1.) KTM ren de let 4.  §-a,

10. a re pü lés me te o ro ló gi ai szol gál ta tás rend jé rõl  szóló
sza bály zat ki adá sá ról  szóló 17/1997. (VI. 25.)
KTM–KHVM–HM együt tes ren de let 1.  § (2) be kez dé se,

11.  a nem ze ti par kok te rü le té nek öve ze ti ka te gó ri ák ba
 való be so ro lá sá ról  szóló 14/1997. (V. 28.) KTM ren de let
9.  § (2) be kez dé se,

12. a vé dett ter mé sze ti te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek
hely re ál lí tá sá hoz szük sé ges ki sa já tí tá sok üte me zé sé rõl
 szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

13.  a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 5/1993. (II. 27.)
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/1997. (III. 19.)
KTM ren de let,

14. a Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park lé te sí té sé rõl  szóló
3/1997. (I. 8.) KTM ren de let 3.  § (2)–(3) be kez dé se,

15. a Pi li si Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl és egyes
hely raj zi szá ma i nak mó do sí tá sá ról  szóló 24/1996. (X. 9.)
KTM ren de let 5.  §-a,

16. a Du na–Drá va Nem ze ti Park lé te sí té sé rõl  szóló
7/1996. (IV. 17.) KTM ren de let 4.  §-a,

17. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let 10/D.  §-t kö ve tõ al cí me, 15.  § (2)–(3) be -
kez dé se,

18. a mo tor ben zi nek tá ro lá sa kor, töl té se kor, szál lí tá sa -
kor és át töl té se kor ke let ke zõ szén hid ro gén-emisszió kor -
lá to zá sá ról  szóló 9/1995. (VIII. 31.) KTM ren de let 7.  §
(2) be kez dé se, 9.  §-a, 11.  § (4) be kez dé se, 12.  § (3)–(4) be -
kez dé se,

19. a Fer tõ-ta vi Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl és el ne ve zé -
sé nek mó do sí tá sá ról  szóló 5/1994. (III. 8.) KTM ren de let
6.  § (2)–(3) be kez dé se,

20. az Õr ti lo si Vas út-ol dal, az Õr ti lo si Szent mi -
hály-hegy és a Zá ká nyi Tö lös-hegy Ter mé szet vé del mi Te -
rü le tek lé te sí té sé rõl  szóló 5/1987. (VII. 10.) OKTH ren del -
ke zés mó do sí tá sá ról  szóló 3/1994. (I. 11.) KTM ren de let,

21. a hely hez kö tött föld gáz üze mû gáz mo to rok tech no -
ló gi ai ki bo csá tá si ha tár ér té ke i nek és azok al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 32/1993.
(XII. 23.) KTM ren de let 6.  § (3) be kez dé se,

22. az egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek in gat lan-nyil -
ván tar tá si hely raj zi szá ma i nak mó do sí tá sá ról és a Hor to -

bá gyi Nem ze ti Park te rü le té nek bõ ví té sé rõl  szóló 11/1993. 
(III. 9.) KTM ren de let 1–4.  §-a, 1–2. szá mú mel lék le te,

23. az élet vé del mi lé te sít mé nyek lé te sí té sé rõl, fenn tar -
tá sá ról és bé ke idõ sza ki hasz no sí tá sá ról  szóló 22/1992.
(XII. 29.) KTM ren de let 10.  § (2) be kez dé se, va la mint

24. a Fer tõ-tó Táj vé del mi Kör zet nem ze ti park ká nyil -
vá ní tá sá ról  szóló 2/1991. (II. 9.) KTM ren de let 5.  §-a.

29.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. az Eu ró pai Ma gyar or szá gért és a Ma gyar or szá gért
Eu ró pá ban el is me ré sek rõl  szóló 2/2007. (V. 8.) KüM ren -
de let 9.  § (2) be kez dé se,

2. a kon zu li vé de lem rész le tes sza bá lya i ról  szóló
17/2001. (XI. 15.) KüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/2006. (X. 2.) KüM ren de let,

3. a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél a ha tá ron túli ma -
gya rok tá mo ga tá sá val kap cso la tos fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá nak, el len õr zé sé nek sza bá lya i ról
 szóló 4/2006. (V. 2.) KüM ren de let,

4. a kon zu li dí jak ról  szóló 1/1991. (IV. 9.) KüM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2005. (I. 13.) KüM ren de let,

5. az alap el lát mány ról, a va lu ta költ ség té rí tés rõl és az
egyes ál lo más he lyek hez kap cso ló dó to váb bi el lát mány -
pót lék ról  szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 1/2005. (I. 12.) KüM ren de let,

6. az alap el lát mány ról, a va lu ta-költ ség té rí tés rõl és
egyes ál lo más he lyek hez kap cso ló dó to váb bi el lát mány -
pót lék ról  szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 3/2004. (III. 10.) KüM ren de let,

7. az ál la mi ve ze tõk kül föl di na pi díj ár ól  szóló 4/1997.
(XII. 29.) KüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2004.
(III. 10.) KüM ren de let,

8. a „Pro au xi lio ci vi um Hun ga ro rum” em lék pla kett
ala pí tá sá ról  szóló 9/2003. (V. 20.) KüM ren de let 4.  §-a,

9. a Ke res ke de lem fej lesz té si Cél elõ irány zat fel hasz ná -
lá sá nak és ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
7/2001. (IV. 5.) KüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2003. 
(III. 13.) KüM ren de let,

10. a Ma gyar Köz tár sa ság Ke res ke del mi Kép vi se le te
(Moszk va) költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel, jog utód -
lá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 2/2003. (I. 8.)
KüM ren de let,

11. a kon zu li dí jak ról  szóló 1/1991. (IV. 9.) KüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2002. (XI. 12.) KüM
ren de let,

12. a kon zu li dí jak ról  szóló 1/1991. (IV. 9.) KüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2001. (XII. 27.) KüM
ren de let,

13. a kon zu li vé de lem rész le tes sza bá lya i ról  szóló
17/2001. (XI. 15.) KüM ren de let 15.  § (2) be kez dé se,

14. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a
biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 2/1997. (IV. 28.)
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KüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/1999. (XII. 30.) KüM 
ren de let,

15. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a Kül ügy mi nisz té ri um jó lé ti in téz mé -
nye i nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 1/1993. (IX. 29.)
KüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/1997. (III. 26.) KüM
ren de let,

16. a kon zu li dí jak ról  szóló 1/1991. (IV. 9.) KüM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/1995. (II. 24.) KüM ren de let,
va la mint

17. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a Kül ügy mi nisz té ri um jó lé ti in téz mé -
nye i nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 1/1993. (IX. 29.)
KüM ren de let.

30.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a ter mé szet vé del mi te rü le tek és táj vé del mi kör zet lé -
te sí té sé rõl, va la mint ter mé szet vé del mi ke ze lõ ki je lö lé sé -
rõl  szóló 6/1990. (III. 31.) KVM ren de let 7.  § (2)–(3) be -
kez dé se, va la mint

2. a víz- és kör nye ze ti ká rok el le ni vé de ke zés nél fog lal -
koz ta tot tak já ran dó ság ár ól  szóló 6/1989. (V. 13.) KVM
ren de let 16.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 16.  § (2) be -
kez dé se.

31.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a hasz nált és szenny vi zek ki bo csá tá sá nak el len õr zé -
sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 27/2005.
(XII. 6.) KvVM ren de let, va la mint a fel szín alat ti víz és a
föld ta ni kö zeg kör nye zet vé del mi nyil ván tar tá si rend szer
(FAVI) adat szol gál ta tá sá ról  szóló 18/2007. (V. 10.)
KvVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2007. (VII. 30.)
KvVM ren de let,

2. a Víz ügyi Biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló
24/2007. (VII. 3.) KvVM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

3. a vé dett és a fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok -
ról, a fo ko zot tan vé dett bar lan gok kö ré rõl, va la mint az Eu -
ró pai Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je len -
tõs nö vény- és ál lat fa jok köz zé té te lé rõl  szóló 13/2001.
(V. 9.) KöM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2007.
(VI. 27.) KvVM ren de let,

4. az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
22/2007. (VI. 22.) KvVM ren de let,

5. a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, va la mint a
víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról
 szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 20/2007. (VI. 8.) KvVM ren de let,

6. a fel szín alat ti víz és a föld ta ni kö zeg kör nye zet vé -
del mi nyil ván tar tá si rend szer (FAVI) adat szol gál ta tá sá ról
 szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM ren de let 5–6.  §-a,

7. az ivó víz ki vé tel re hasz nált vagy ivó víz bá zis nak ki -
je lölt fel szí ni víz, va la mint a ha lak élet fel té te le i nek biz to -
sí tá sá ra ki je lölt fel szí ni vi zek szennye zett sé gi határérté -
keirõl és azok el len õr zé sé rõl  szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2007. (V. 10.) KvVM ren -
de let,

8. a Dé nes ma jo ri Csi gás-er dõ Ter mé szet vé del mi Te rü -
let lé te sí té sé rõl  szóló 27/1997. (VIII. 1.) KTM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 13/2007. (III. 30.) KvVM ren de let,

9. a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá 
a me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is -
me ré sek rõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 8/2007. (III. 23.) KvVM ren de let,

10. a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa, 
il let ve fel ügye le te alá tar to zó szer vek fon tos és bi zal mas
mun ka kö re i nek meg ál la pí tá sá ról és a nem zet biz ton sá gi el -
len õr zés szint jé rõl  szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM ren de let
3.  § (2)–(3) be kez dé se,

11. a bar lan gok nyil ván tar tá sá ról, a bar lan gok lá to ga tá -
sá nak és ku ta tá sá nak egyes fel té te le i rõl, va la mint a bar lan -
gok ki épí té sé rõl  szóló 13/1998. (V. 6.) KTM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 3/2007. (I. 22.) KvVM ren de let,

12. az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro -
ni kai be ren de zé sek ben  való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá -
ról  szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 1/2007. (I. 18.) KvVM ren de let,

13. a fel szín alat ti vi zek vizs gá la tá nak egyes sza bá lya i -
ról  szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 51/2006. (XII. 27.) KvVM ren de let,

14. a lég szennye zett ség és a hely hez kö tött lég szennye -
zõ for rá sok ki bo csá tá sá nak vizs gá la tá val, el len õr zé sé vel,
ér té ke lé sé vel kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 17/2001.
(VIII. 3.) KöM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 50/2006.
(XII. 27.) KvVM ren de let,

15. a lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez
 kötött lég szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i -
rõl  szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/2006. (XII. 27.)
KvVM–EüM–FVM együt tes ren de let,

16. a lég szennye zett sé gi agg lo me rá ci ók és zó nák ki je -
lö lé sé rõl  szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 48/2006. (XII. 27.) KvVM ren de let,

17. az ár víz- és bel víz vé de ke zés rõl  szóló 10/1997.
(VII. 17.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 47/2006.
(XII. 25.) KvVM ren de let,

18. az ál la mi tu laj do nú köz üze mi víz mû bõl szol gál ta -
tott ivó ví zért, ille tõ leg az ál la mi tu laj do nú köz üze mi csa -
tor na mû hasz ná la tá ért fi ze ten dõ dí jak ról  szóló 47/1999.
(XII. 28.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 46/2006.
(XII. 25.) KvVM ren de let,

19. az egyes te vé keny sé gek és be ren de zé sek il lé kony
szer ves ve gyü let ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló
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10/2001. (IV. 19.) KöM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
42/2006. (X. 6.) KvVM ren de let,

20. a Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat Szol gá la ti Sza -
bály za tá ról  szóló 9/2000. (V. 19.) KöM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 41/2006. (X. 6.) KvVM ren de let,

21. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 39/2006. (IX. 15.)
KvVM ren de let,

22. a Som ló vá sár he lyi Holt-tó Ter mé szet vé del mi Te -
rü let lé te sí té sé rõl  szóló 18/1993. (IV. 7.) KTM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 36/2006. (VIII. 11.) KvVM ren de let,

23. a víz kész let já ru lék ki szá mí tá sá ról  szóló 43/1999.
(XII. 26.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 33/2006.
(VII. 26.) KvVM ren de let,

24. a kör nye zet vé del mi és víz ügyi elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak és el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
3/2004. (II. 24.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
32/2006. (VII. 26.) KvVM ren de let,

25. az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro -
ni kai be ren de zé sek ben  való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá -
ról  szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 31/2006. (VI. 28.) KvVM ren de let,

26. a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb -
bá a me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el -
is me ré sek rõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 30/2006. (VI. 27.) KvVM ren de let,

27. a Kõ sze gi-tõ zeg mo hás láp Ter mé szet vé del mi Te -
rü let vé det té nyil vá ní tá sá ról  szóló 4/1993. (II. 17.) KTM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2006. (V. 22.) KvVM ren -
de let,

28. a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ sé gek ille té kességi, va la mint a nem ze ti park
igaz ga tó sá gok és a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó -
sá gok mû kö dé si te rü le té rõl  szóló 29/2004. (XII. 25.)
KvVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 27/2006. (IV. 28.)
KvVM ren de let,

29. az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la -
dé kai ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 15/2004.
(X. 8.) KvVM ren de let, va la mint az egyes ve szé lyes anya -
gok elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ben  való al -
kal ma zá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló 16/2004. (X. 8.)
KvVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/2006. (IV. 28.)
KvVM ren de let,

30. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2006. (IV. 28.)
KvVM ren de let,

31. a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, va la mint a
víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról
 szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 24/2006. (IV. 24.) KvVM ren de let,

32. az egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del -
mi ke ze lõ jé nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 21/2006. (IV. 5.)
KvVM ren de let,

33. a hul la dék le ra kás sal, va la mint a hul la dék le ra kó val
kap cso la tos egyes sza bá lyok ról és fel té te lek rõl  szóló
20/2006. (IV. 5.) KvVM ren de let 19.  § (2) be kez dé se,

34. az éti csi ga gyûj té sé rõl és hasz no sí tá sá ról  szóló
19/2006. (III. 31.) KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

35. a Dé va vá nyai, a Vér te si Táj vé del mi Kör zet, a Ba la -
ton ke ne sei tá tor já nos Ter mé szet vé del mi Te rü let bõ ví té sé -
rõl, va la mint a Bod rog sze gi Vár hegy és Szend rõ lá di-rét
ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá ról és ter mé szet vé -
del mi ke ze lõ meg ne ve zé sé rõl  szóló 6/1990. (VI. 18.)
KÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2006. (III. 31.)
KvVM ren de let,

36. a ve szé lyes ál la tok ról és tar tá suk en ge dé lye zé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 8/1999. (VIII. 13.)
KöM–FVM–NKÖM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 10/2006. (II. 24.) KvVM–FVM–NKÖM–BM együt -
tes ren de let,

37. az egyes kül té ri be ren de zé sek zaj ki bo csá tá sá nak
kor lá to zá sá ról és a zaj ki bo csá tás mé ré si mód sze ré rõl  szóló 
29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együt tes ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 7/2006. (II. 8.) KvVM–GKM együt tes ren -
delet,

38. a szak mai vizs gák szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nyek rõl  szóló 4/2006. (II. 2.) KvVM ren de let 2.  §
(2) be kez dé se,

39. a kör nye zet vé del mi és a víz ügyi elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak és el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
3/2004. (II. 24.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/2006. (I. 13.) KvVM ren de let,

40. a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um, va la -
mint szer vei szol gá la ti ti tok kö ré nek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2/2006. (I. 13.) KvVM ren de let,

41. a bar lan gok nyil ván tar tá sá ról, a bar lan gok lá to ga tá -
sá nak és ku ta tá sá nak egyes fel té te le i rõl, va la mint a bar lan -
gok ki épí té sé rõl  szóló 13/1998. (V. 6.) KTM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 1/2006. (I. 13.) KvVM ren de let,

42. az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá val kap cso la tos
egyes te vé keny sé gek igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról  szóló 
32/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

43. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2005. (XII. 27.)
KvVM ren de let 1–8.  §-a, 1–3. szá mú mel lék le te,

44. az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té, va la mint he lyi
je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te rü le tek or szá gos je len tõ -
sé gû vé nyil vá ní tá sá ról, to váb bá ter mé szet vé del mi te rü le -
tek ha tá rá nak mó do sí tá sá ról  szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2005. (XII. 15.) KvVM
ren de let,

45. a Vá sár he lyi-terv I. üte mé ben meg valósuló
 Cigánd-Tiszakarádi és Ti sza rof fi ár ví zi tá ro zók te rü le té vel 
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érin tett föld rész le tek jegy zé ké rõl, va la mint az egy sze ri té -
rí tés, az igény be vé tel és a kár ta la ní tás rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 29/2005. (XII. 9.) KvVM–FVM
együt tes ren de let,

46. az 50 MWth és an nál na gyobb név le ges be me nõ hõ -
tel je sít mé nyû tü ze lõ be ren de zé sek mû kö dé si fel té te le i rõl
és lég szennye zõ anya ga i nak ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl
 szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 28/2005. (XII. 7.) KvVM ren de let,

47. a hasz nált és szenny vi zek ki bo csá tá sá nak el len õr zé -
sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 27/2005.
(XII. 6.) KvVM ren de let 19.  § (2)–(3) be kez dé se,

48. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ, egyes kör nye zet vé del mi és víz ügyi
ága za ti fel ada to kat érin tõ mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá -
sá ról  szóló 26/2005. (XI. 4.) KvVM ren de let,

49. a vé dett és a fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok -
ról, a fo ko zot tan vé dett bar lan gok kö ré rõl, va la mint az
 Európai Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je -
len tõs nö vény- és ál lat fa jok köz zé té te lé rõl  szóló 13/2001.
(V. 9.) KöM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2005.
(VIII. 31.) KvVM ren de let,

50. a bar lan gok nyil ván tar tá sá ról, a bar lan gok lá to ga tá -
sá nak és ku ta tá sá nak egyes fel té te le i rõl, va la mint a bar lan -
gok ki épí té sé rõl  szóló 13/1998. (V. 6.) KTM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 22/2005. (VIII. 31.) KvVM ren de let,

51. az egyes te vé keny sé gek és be ren de zé sek il lé kony
szer ves ve gyü let ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló
10/2001. (IV. 19.) KöM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
21/2005. (VIII. 26.) KvVM ren de let,

52. a Vá sár he lyi-terv I. üte mé ben meg valósuló
 Cigánd-Tiszakarádi és Ti sza rof fi ár ví zi tá ro zók te rü le té vel 
érin tett föld rész le tek jegy zé ké rõl, va la mint az egy sze ri té -
rí tés, az igény be vé tel és a kár ta la ní tás rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 20/2005. (VIII. 24.) KvVM–FVM
együt tes ren de let,

53. a lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö -
tött lég szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl
 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 19/2005. (VII. 26.) KvVM–EüM–
FVM együt tes ren de let,

54. a Ti sza kür ti Ar bo ré tum Ter mé szet vé del mi Te rü let
or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té tör té nõ át -
mi nõ sí té sé rõl  szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 18/2005. (VII. 25.) KvVM ren de let,

55. a He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé del mi Kör zet lé te sí té -
sé rõl  szóló 9/1993. (III. 9.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 15/2005. (VII. 14.) KvVM ren de let,

56. az ele mek és ak ku mu lá to rok, il let ve hul la dé ka ik ke -
ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 9/2001. (IV. 9.)
KöM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2005. (VI. 23.)
KvVM ren de let,

57. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek nél tör té nõ
vég re haj tá sá ról  szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM ren de let
9.  §-a, 10.  § (2) be kez dé se,

58. a fel szín alat ti víz ál la po ta szem pont já ból ér zé keny
te rü le te ken levõ te le pü lé sek be so ro lá sá ról  szóló 27/2004.
(XII. 25.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2005.
(III. 1.) KvVM ren de let,

59. a te le pü lé sek ár- és bel víz ve szé lyez te tett sé gi ala pon 
tör té nõ be so ro lá sá ról  szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2005. (II. 22.)
KvVM–BM együt tes ren de let,

60. a kör nye zet vé del mi és a víz ügyi cél elõ irány zat fel -
hasz ná lá sá nak és el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
3/2004. (II. 24.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/2005. (II. 22.) KvVM ren de let,

61. a Vá sár he lyi-terv I. üte mé ben meg valósuló
 Cigánd-Tiszakarádi és Ti sza rof fi ár ví zi tá ro zók te rü le té vel 
érin tett föld rész le tek jegy zé ké rõl, va la mint az egy sze ri té -
rí tés, az igény be vé tel és a kár ta la ní tás rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együt tes ren de let
6.  § (2) be kez dé se,

62. az egyes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket meg ál la pí tó mi nisz te ri
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 3/2005. (II. 22.) KvVM
ren de let 1.  §-a, 3.  § (1)–(2) be kez dé se, 4–7.  §-a, 9.  § (2) be -
kez dé se,

63. a 2005. évi la kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá -
mo ga tás igény lé sé nek és el bí rá lá sá nak rész le tes fel té te le i -
rõl, va la mint az egész sé ges ivó víz zel  való el lá tás ide ig le -
nes mó do za ta i nak el len té te le zé sé rõl  szóló 2/2005. (II. 4.)
KvVM ren de let,

64. a lég szennye zett sé gi agg lo me rá ci ók és zó nák ki je lö -
lé sé rõl  szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 1/2005. (I. 13.) KvVM ren de let,

65. a fel szí ni vi zek meg fi gye lé sé nek és ál la pot ér té ke lé -
sé nek egyes sza bá lya i ról  szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM
ren de let 10.  §-a,

66. a fel szín alat ti vi zek vizs gá la tá nak egyes sza bá lya i -
ról  szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM ren de let 17.  §
(2)–(4) be kez dé se, 18.  §-a,

67. a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ sé gek ille té kességi, va la mint a nem ze ti park
igaz ga tó sá gok és a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó -
sá gok mû kö dé si te rü le té rõl  szóló 29/2004. (XII. 25.)
KvVM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

68. a víz szennye zõ anya gok ki bo csá tá sa i ra vo nat ko zó
ha tár ér té kek rõl és al kal ma zá suk egyes sza bá lya i ról  szóló
28/2004. (XII. 25.) KvVM ren de let 7.  § (3) be kez dé se,

69. a fel szín alat ti víz ál la po ta szem pont já ból ér zé keny
te rü le te ken levõ te le pü lé sek be so ro lá sá ról  szóló 27/2004.
(XII. 25.) KvVM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

70. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
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KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/2004. (XII. 22.)
KvVM ren de let,

71. az ivó víz ki vé tel re hasz nált vagy ivó víz bá zis nak ki -
je lölt fel szí ni víz, va la mint a ha lak élet fel té te le i nek biz to -
sí tá sá ra ki je lölt fel szí ni vi zek szennye zett sé gi határérté -
keirõl és azok el len õr zé sé rõl  szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2004. (XII. 18.) KvVM
ren de let,

72. az ál la mi tu laj do nú köz üze mi víz mû bõl szol gál ta tott 
ivó ví zért, ille tõ leg az ál la mi tu laj do nú köz üze mi csa tor na -
mû hasz ná la tá ért fi ze ten dõ dí jak ról  szóló 47/1999.
(XII. 28.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2004.
(XII. 16.) KvVM ren de let,

73. a hul la dé kok jegy zé ké rõl  szóló 16/2001. (VII. 18.)
KöM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2004. (XII. 11.)
KvVM ren de let,

74. a kör nye zet vé del mi és a víz ügyi cél elõ irány zat fel -
hasz ná lá sá nak és el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
3/2004. (II. 24.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
21/2004. (XI. 9.) KvVM ren de let,

75. az Attyai-láp rét Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té -
sé rõl  szóló 7/1993. (III. 9.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 19/2004. (X. 25.) KvVM ren de let,

76. az 50 MWth és an nál na gyobb név le ges be me nõ hõ -
tel je sít mé nyû tü ze lõ be ren de zé sek mû kö dé si fel té te le i rõl
és lég szennye zõ anya ga i nak ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl
 szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 17/2004. (X. 18.) KvVM ren de let,

77. az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé -
kai ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 15/2004.
(X. 8.) KvVM ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

78. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2004. (VII. 13.)
KvVM ren de let,

79. a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb -
bá a me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el -
is me ré sek rõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 11/2004. (VII. 7.) KvVM ren de let,

80. a kör nye zet ba rát, kör nye zet kí mé lõ meg kü lön böz te -
tõ jel zés hasz ná la tá nak fel té tel rend sze ré rõl  szóló 29/1997. 
(VIII. 29.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2004.
(V. 25.) KvVM ren de let,

81. a ve gyi anya gok koc ká za tá nak becs lé sé rõl és a koc -
ká zat csök ken té sé rõl  szóló 12/2001. (V. 4.) KöM–EüM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2004. (IV. 28.)
KvVM–ESZCSM együt tes ren de let,

82. a lég szennye zett ség és a hely hez kö tött lég szennye -
zõ for rá sok ki bo csá tá sá nak vizs gá la tá val, el len õr zé sé vel,
ér té ke lé sé vel kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 17/2001.
(VIII. 3.) KöM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2004.
(IV. 27.) KvVM ren de let,

83. a mo tor ben zi nek tá ro lá sa kor, töl té se kor, szál lí tá sa -
kor és át töl té se kor ke let ke zõ szén hid ro gén-emisszió kor -

lá to zá sá ról  szóló 9/1995. (VIII. 31.) KTM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 6/2004. (IV. 27.) KvVM ren de let,

84. a lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö -
tött lég szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl
 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–
FVM együt tes ren de let 1–4.  §-a, 1–6. szá mú mel lék le te,

85. az egyes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket meg ál la pí tó mi nisz te ri
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 1/2004. (II. 6.) KvVM ren -
de let 1.  §-a, 2.  §-a, 4.  §-a, 5.  § (1)–(3) be kez dé se, 6.  §
(1)–(2) be kez dé se, 7.  § (1) be kez dé se, 8.  § (1)–(4) be kez -
dé se, 9–15.  §-a, 16.  § (2) be kez dé se,

86. a 140 kWth és az en nél na gyobb, de 50 MWth-nál
ki sebb be me nõ hõ tel je sít mé nyû, hely hez kö tött gáz tur bi -
nák lég szennye zõ anya ga i nak tech no ló gi ai ki bo csá tá si ha -
tár ér té ke i rõl  szóló 7/1999. (VII. 21.) KöM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 24/2003. (XII. 29.) KvVM–GKM együt tes
ren de let,

87. a 140 kWth és az en nél na gyobb, de 50 MWth-nál
ki sebb név le ges be me nõ hõ tel je sít mé nyû tü ze lõ be ren de -
zé sek lég szennye zõ anya ga i nak tech no ló gi ai ki bo csá tá si
ha tár ér té ke i rõl  szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 22/2003. (XII. 27.) KvVM ren de let,

88. az ál la mi tu laj do nú köz üze mi víz mû bõl szol gál ta tott 
ivó ví zért, ille tõ leg az ál la mi tu laj do nú köz üze mi csa tor na -
mû hasz ná la tá ért fi ze ten dõ dí jak ról  szóló 47/1999.
(XII. 28.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2003.
(XII. 19.) KvVM ren de let,

89. a hul la dé kok ége té sé nek mû sza ki kö ve tel mé nye i rõl, 
mû kö dé si fel té te le i rõl és a hul la dék ége tés tech no ló gi ai ki -
bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl  szóló 3/2002. (II. 22.) KöM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2003. (XII. 10.) KvVM ren -
de let 1.  §-a,

90. a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um, va la -
mint szer vei szol gá la ti ti tok kö ré nek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 17/2003. (XI. 24.) KvVM ren de let,

91. a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb -
bá a me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el -
is me ré sek rõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 16/2003. (XI. 7.) KvVM ren de let,

92. az ál lat kert és az ál lat ott hon lé te sí té sé nek, mû kö dé -
sé nek és fenn tar tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együt tes ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2003. (IX. 9.) KvVM–FVM–
NKÖM–BM együt tes ren de let,

93. a víz kész let já ru lék ki szá mí tá sá ról  szóló 43/1999.
(XII. 26.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2003.
(VII. 30.) KvVM ren de let,

94. az 50 MWth és an nál na gyobb név le ges be me nõ hõ -
tel je sít mé nyû tü ze lõ be ren de zé sek mû kö dé si fel té te le i rõl
és lég szennye zõ anya ga i nak ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl
 szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM ren de let 5.  § (1) be kez dé -
se, 7.  § (6)–(8) be kez dé se, 13.  § (1) be kez dés má so dik
mon da ta,
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95. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2003. (IV. 11.)
KvVM ren de let,

96. az ár víz- és bel víz vé de ke zés rõl  szóló 10/1997.
(VII. 17.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2003.
(II. 26.) KvVM ren de let,

97. a te le pü lé si szi lárd hul la dék ke ze lé sé re szol gá ló
egyes lé te sít mé nyek ki ala kí tá sá nak és üze mel te té sé nek
rész le tes mû sza ki sza bá lya i ról  szóló 5/2002. (X. 29.)
KvVM ren de let 25.  § (2) be kez dé se, va la mint

98. a ti tán-di oxid gyár tás hul la dé ka i ról  szóló 2/2002.
(VII. 9.) KvVM ren de let 7.  § (2) be kez dé se.

32.  §

Ha tá lyát vesz ti a Ki sebb sé ge kért Díj ala pí tá sá ról  szóló
1/1995. (IX. 28.) ME ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/1999. 
(II. 5.) ME ren de let.

33.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró -
pai Szo ci á lis Alap ból, a Ko hé zi ós Alap ból, az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból, va la -
mint a Ha lá sza ti Ori en tá ci ós Pénz ügyi Esz köz bõl szár ma -
zó tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó egyes fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl  szóló 21/2007.
(VIII. 23.) MeHVM–FVM együt tes ren de let 6.  § (2) be -
kez dé se,

2. az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ra -
mok ból, va la mint az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap,
va la mint az Elõ csat la ko zá si Tá mo ga tá si Esz köz és az Eu -
ró pai Szom széd sá gi és Part ner sé gi Esz köz pénz ügyi ala -
pok egyes, a te rü le ti együtt mû kö dés hez kap cso ló dó prog -
ram ja i ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá nak
rend jé rõl  szóló 20/2007. (VIII. 2.) MeHVM ren de let 7.  §
(2) be kez dé se,

3. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál más ke re -
sõ fog lal ko zást nem foly tat ha tó ve ze tõk kö ré nek meg ha tá -
ro zá sá ról, a más ke re sõ fog lal ko zás be je len té sé vel, en ge -
dé lye zé sé vel, az össze fér he tet len ség meg szün te té sé vel és
ti lal ma meg sze gé se kö vet kez mé nye i vel kap cso la tos el já -
rás rend jé rõl  szóló 2/1997. (II. 26.) TNM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 18/2007. (VII. 2.) MeHVM ren de let,

4. az ál la mi ve ze tõk üdül te té sét biz to sí tó üdül te té si in -
téz mé nyek igény be vé te li rend jé rõl  szóló 7/2001. (III. 5.)
MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2007. (VI. 28.)
MeHVM ren de let,

5. a 2004–2006. évi Hu mán erõ for rás Fej lesz té si Ope -
ra tív Prog ram 1.1. in téz ke dé se: a mun ka nél kü li ség meg -
elõ zé se és ke ze lé se ke re té ben nyújt ha tó tá mo ga tá sok fel -

hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 5/2006.
(VIII. 11.) MeHVM–SZMM együt tes ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 12/2007. (III. 28.) MeHVM–SZMM együt tes
ren de let 1.  §-a,

6. a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség fel ügye le te alá, a
XIX. EU In teg rá ció fe je zet be tar to zó egyes fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok 2007. évi fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl
 szóló 9/2007. (III. 22.) MeHVM ren de let 16.  § (2)–(3) be -
kez dé se,

7. az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té -
ri um szer ve ze ti egy sé gé nek a 2004–2006. évi Hu mán erõ -
for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram egész ség ügyi és szo ci -
á lis in téz ke dé sei vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet -
té tör té nõ ki je lö lé sé rõl és fel ada ta i ról  szóló 10/2004.
(IV. 7.) FMM–ESZCSM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 3/2007. (I. 24.) MeHVM–EüM együt tes ren de let,

8. az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lé si Igaz ga tó sá ga 
és az Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram iro da Tár sa -
dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság köz re mû kö dõ szer -
ve zet té tör té nõ ki je lö lé sé rõl, va la mint a 2004–2006. évi
Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram köz ok ta tá -
si, szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz ke dé se i nek vég re haj -
tá sá ról  szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együt tes ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2007. (I. 10.) MeHVM–OKM–
SZMM együt tes ren de let,

9. a Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram
vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl
 szóló 15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2007. (I. 9.)
MeHVM–GKM együt tes ren de let 1–5.  §-a, 7.  § (2) be kez -
dé se,

10. a Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív
Prog ram vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je -
lö lé sé rõl  szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2006. (XII. 28.)
MeHVM–GKM–KvVM együt tes ren de let,

11. a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé -
sé rõl  szóló 18/2006. (XII. 28.) MeHVM–GKM együt tes
ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

12. a 2004–2006. évi Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope -
ra tív Prog ram, va la mint az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés pénz ügyi vég re haj tá sá ról  szóló 11/2004. (IV. 7.)
FMM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2006. 
(XII. 28.) MeHVM–PM együt tes ren de let,

13. a 2007 utá ni EU-tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ter -
ve zés és EU-nagy be ru há zá sok elõ ké szí té se fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló
29/2005. (VIII. 22.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
13/2006. (XII. 19.) MeHVM ren de let,

14. a Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram
vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl
 szóló 15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2006. (XI. 3.)
MeHVM–GKM együt tes ren de let 6.  §-a, 8.  § (2) bekez -
dése,
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15. a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal
ado má nyoz ha tó ki tün te té sek rõl és el is me ré sek rõl  szóló
1/1998. (X. 28.) MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
9/2006. (X. 20.) MeHVM ren de let,

16. a struk tu rá lis ala pok és a Ko hé zi ós Alap fel hasz ná -
lá sá nak ál ta lá nos el já rá si sza bá lya i ról  szóló 14/2004.
(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együt tes ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2006. (X. 20.) MeHVM–PM–
FVM együt tes ren de let 1–20.  §-a, 21.  § (1)–(2) be kez dé se,
22.  § (3) be kez dé se,

17. a Re gi o ná lis Fej lesz tés Ope ra tív Prog ram vég re haj -
tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló
10/2004. (VI. 12.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
7/2006. (X. 20.) MeHVM ren de let,

18. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos
ál lo má nyú tag jai ál tal el kö ve tett ka to nai vét sé gek pa rancs -
no ki nyo mo zá sá ról  szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2006. (VII. 19.)
MeHVM–IRM együt tes ren de let,

19. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja i nak il let mé nyé rõl, va la mint egyéb pénz -
be li és ter mé szet be ni el lá tá sá ról  szóló 4/1997. (II. 28.)
TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2006. (III. 28.)
MeHVM ren de let,

20. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos
ál lo má nyú tag jai nyug el lá tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló
1/2000. (I. 18.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2005. 
(VII. 26.) MeHVM ren de let,

21. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
4/2005. (VI. 25.) MeHVM ren de let,

22. a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal
ado má nyoz ha tó ki tün te té sek rõl és el is me ré sek rõl  szóló
1/1998. (X. 28.) MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2005. (V. 19.) MeHVM ren de let,

23. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja i nak il let mé nyé rõl, va la mint egyéb pénz -
be li és ter mé szet be ni el lá tá sá ról  szóló 4/1997. (II. 28.)
TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2004. (XII. 25.)
MeHVM ren de let,

24. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok al kal ma zot -
ta i nak la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga tá sá ról  szóló 2/1995.
(XII. 12.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2004.
(XI. 10.) MeHVM ren de let,

25. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szer vek nél tör -
té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 2/1999. (VIII. 24.) MeHVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2004. (X. 30.) MeHVM
ren de let,

26. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szo ci á lis és
ke gye le ti gon dos ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 3/1997.
(II. 26.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2004.
(V. 28.) MeHVM ren de let,

27. a köz pon ti köz igaz ga tás in teg rált üdül te té si rend -
sze ré be tar to zó üdü lõk igény be vé te lé nek rend jé rõl  szóló

9/2001. (III. 23.) MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2004. (I. 8.) MeHVM ren de let,

28. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szol gá la ti
ti tok kö ré nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 3/1995. (XII. 19.)
TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2003. (X. 10.)
MeHVM ren de let,

29. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos
ál lo má nyú tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak lé te sí té sé rõl, tar -
tal má ról és meg szün te té sé rõl  szóló 1/1997. (II. 26.) TNM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2003. (IX. 22.) MeHVM
ren de let,

30. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja i nak il let mé nyé rõl, va la mint egyéb pénz -
be li és ter mé szet be ni el lá tá sá ról  szóló 4/1997. (II. 28.)
TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2003. (IX. 22.)
MeHVM ren de let,

31. az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos
mun ka vég zés sza bá lya i ról a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok nál címû 8/2003. (VIII. 14.) MeHVM ren de let
24.  § (2)–(3) be kez dé se,

32. a tûz vé de lem és a mû sza ki men tés pol gá ri nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok ra vo nat ko zó kü lö nös sza bá lya i -
ról  szóló 6/2003. (VI. 20.) MeHVM ren de let 9.  § (2) be -
kez dé se,

33. a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal
ado má nyoz ha tó ki tün te té sek rõl és el is me ré sek rõl  szóló
1/1998. (X. 28.) MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/2003. (III. 13.) MeHVM ren de let,

34. az el is me ré sek ado má nyo zá sá nak rend jé rõl  szóló
1/1998. (I. 23.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2003. 
(II. 28.) MeHVM ren de let,

35. a köz pon ti köz igaz ga tás in teg rált üdül te té si rend sze -
ré be tar to zó üdü lõk igény be vé te lé nek rend jé rõl  szóló
9/2001. (III. 23.) MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2003. (I. 25.) MeHVM ren de let,

36. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok al kal ma zot -
ta i nak la kás célú mun kál ta tói tá mo ga tá sá ról  szóló 2/1995.
(XII. 12.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2002.
(XII. 12.) MeHVM ren de let,

37. a ki emelt fõ tiszt vi se lõk és a köz pon ti tisz tek to vább -
kép zé sé rõl  szóló 15/2002. (XI. 26.) MeHVM ren de let 9.  §
(2) be kez dé se,

38. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok gép jár mû ve -
i nek üzem ben tar tá sá val és hasz ná la tá val kap cso la tos
egyes sza bá lyok ról  szóló 1/1993. (II. 9.) TNM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 13/2002. (X. 1.) MeHVM ren de let,

39. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál fog lal -
koz ta tott köz al kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ
egyes kér dé sek ren de zé sé rõl  szóló 8/1999. (XI. 24.) TNM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2002. (VIII. 15.) MeHVM 
ren de let 1.  §-a, mel lék le te,

40. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szer vek nél tör -
té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 2/1999. (VIII. 24.) MeHVM
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ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2002. (VII. 24.) MeHVM
ren de let,

41. az in for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia -
gaz dál ko dá si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2002. (VI. 29.) MeHVM–IHM
együt tes ren de let,

42. a táv be szé lõ-szol gál ta tá si pi a con je len tõs pi a ci erõ -
vel ren del ke zõ táv köz lé si szol gál ta tó ál tal nyúj tott táv be -
szé lõ-szol gál ta tás dí ja i ról, va la mint az egye te mes táv köz -
lé si szol gál ta tás sal kap cso la tos díj cso ma gok ról  szóló
3/2002. (I. 21.) MeHVM ren de let 12.  § (5)–(6), (9) be kez -
dé se, 15.  § (2)–(4) be kez dé se, 17.  §-a, 18.  § (1) be kez dé se,

43. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz -
ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 6/2001. (II. 14.)
MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 33/2001. (XII. 30.)
MeHVM ren de let,

44. az in for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz -
dál ko dá si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek
sza bá lya i ról  szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM ren delet mó -
do sí tá sá ról  szóló 17/2001. (IX. 14.) MeHVM ren de let,

45. az in for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz -
dál ko dá si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek
sza bá lya i ról  szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 13/2001. (VI. 21.) MeHVM ren de let,

46. az egyes mun ka kö ri meg ne ve zé sek rõl  szóló 1/2000.
(IV. 14.) MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2001.
(V. 16.) MeHVM ren de let,

47. az in for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia -
gaz dál ko dá si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM ren de -
let 2.  §-t kö ve tõ al cí me, 9.  §-t kö ve tõ „A tá mo ga tá sok for -
mái”, „A tá mo ga tás mér té ke” al cí me, 15.  §-t kö ve tõ al cí -
me, 18.  § (3) be kez dé se,

48. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz -
ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 6/2001. (II. 14.)
MeHVM ren de let 4.  § (3)–(4) be kez dé se, va la mint

49. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szer vek nél tör -
té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 2/1999. (VIII. 24.) MeHVM
ren de let 13.  § (2) be kez dé se.

34.  §

Ha tá lyát vesz ti az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 9/1990. (IV. 30.) MÉM ren de let.

35.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nul má nyo -
kat foly ta tó kül föl di hall ga tók ré szé re nyújt ha tó jut ta tá -

sok ról, azok nyil ván tar tá sá ról és a hall ga tók ál tal fi ze ten dõ 
té rí té sek rõl  szóló 30/1998. (VI. 25.) MKM ren de let,

2. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/1998.
(VI. 10.) MKM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (2) be kez dé se,
1., 2. szá mú mel lék le te,

3. a pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tá so kat el lá tó in téz -
mé nyek rõl és a pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tá sok ban
 való köz re mû kö dés fel té te le i rõl  szóló 10/1994. (V. 13.)
MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/1998. (VI. 9.)
MKM ren de let,

4. a Nem ze ti, et ni kai ki sebb ség óvo dai ne ve lé sé nek
irány el ve és a Nem ze ti, et ni kai ki sebb ség is ko lai ok ta tá sá -
nak irány el ve ki adá sá ról  szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/1998. (IV. 24.) MKM ren -
de let,

5. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
16/1998. (IV. 8.) MKM ren de let,

6. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/1998.
(I. 12.) MKM ren de let 1.  §-a, mel lék le te,

7. a Szín ház mû vé sze ti Biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá -
ról  szóló 35/1997. (XII. 5.) MKM ren de let 2.  § (2) be kez -
dé se,

8. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló 16/1994.
(VII. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/1997.
(X. 31.) MKM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 1–2. szá mú mel lék le te,

9. a két ta ní tá si nyel vû is ko lai ok ta tás irány el vé nek ki -
adá sá ról  szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM ren de let 3.  §
(2) be kez dé se,

10. a köny ves bol tok nak ad ha tó Her mész-díj ala pí tá sá -
ról  szóló 25/1997. (VII. 8.) MKM ren de let 7.  § (2) be kez -
dé se,

11. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló
16/1994. (VII. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
18/1997. (IV. 22.) MKM ren de let,

12. a szá mí tás tech ni ka-al kal ma zói (szoft ver) szak ér tõk 
mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 17/1997. (IV. 18.)
MKM ren de let 8.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

13.  az egyes kul tu rá lis köz al kal ma zot ti mun ka kö rök
be töl té sé hez szük sé ges ké pe sí té si és egyéb fel té te lek rõl
 szóló 2/1993. (I. 30.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/1997. (I. 31.) MKM ren de let,

14. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló
16/1994. (VII. 8.) MKM ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló
15/1996. (XI. 14.) MKM ren de let,

15. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló
16/1994. (VII. 8.) MKM ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló
9/1996. (VII. 31.) MKM ren de let,

16. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló
16/1994. (VII. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/1996. (I. 19.) MKM ren de let,

17. az egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 
11/1995. (XI. 9.) MKM ren de let,
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18. az egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 
2/1995. (III. 22.) MKM ren de let, va la mint

19. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let 41.  §-a, 43.  §-a, 46.  §-a,
51.  § (1) be kez dé se.

36.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. az egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
27/1989. (XI. 9.) MM ren de let,

2. a szak for dí tó és tol mács ké pe sí tés meg szer zé sé nek
fel té te le i rõl  szóló 7/1986. (VI. 26.) MM ren de let 11.  §
(1) be kez dés má so dik mon da ta, va la mint

3. a könyv tá ri anya gok be je len té sé rõl  szóló 7/1985.
(IV. 26.) MM ren de let 8.  § (2) be kez dé se.

37.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint
a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/1998. (III. 4.) MüM
ren de let,

2. a Mun ka erõ pi a ci Alap ke ze lé sé rõl és fel hasz ná lá sá ról
 szóló 1/1998. (I. 16.) MüM ren de let 17.  § (2) be kez dé se,

3. a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/1997.
(XII. 19.) MüM ren de let,

4. az Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ
In té zet meg szün te té sé rõl és az Or szá gos Mun ka vé del mi
Kép zõ és To vább kép zõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság
ala pí tá sá ról  szóló 10/1997. (V. 13.) MüM ren de let,

5. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint
a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/1997. (IV. 28.) MüM 
ren de let,

6. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ egyes kér dé sek -
rõl  szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 5/1997. (I. 31.) MüM ren de let 1–7.  §-a, 8.  § (2) be -
kez dé se, mel lék le te,

7. a mun ka nél kü li já ra dék meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges
iga zo ló lap ról  szóló 4/1997. (I. 28.) MüM ren de let 3.  §
(2) be kez dé se,

8. a rend bír ság ról  szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 3/1997. (I. 28.) MüM ren de let,

9. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint
a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let 15.  §-t kö ve tõ al cí me, 28.  § (4) be kez dé se,

10. a rend kí vü li ál la pot ide jén szük sé ges mun ka erõ
meg ha gyá sá ra címû 2/1994. (III. 22.) MüM ren de let 8.  §-a,

11. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ egyes kér dé -
sek rõl  szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 6/1993. (XII. 29.) MüM ren de let, va la mint

12. a mun ka vál la lók ága zat kö zi be so ro lá si rend sze ré -
rõl  szóló 6/1992. (VI. 27.) MüM ren de let 4.  § (3)–(4) be -
kez dé se.

38.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. az egyes in gat la nok mû em lék ké nyil vá ní tá sá ról, il -
let ve mû em lé ki vé dett sé gé nek meg szün te té sé rõl  szóló
11/2006. (V. 9.) NKÖM ren de let 54.  § (2)–(3) be kez dé se,

2. a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el já rá sa i ra vo -
nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM ren -
de let 23.  § (2) be kez dé se,

3. a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi
XXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 9/2006. (V. 9.)
NKÖM ren de let 29.  § (2) be kez dé se,

4. a kul tu rá lis örök ség vé det té nyil vá ní tá sá nak rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 8/2006. (III. 21.) NKÖM ren de let
1.  §-a, 2.  § (2)–(3) be kez dé se,

5. az „art” mo zi-há ló zat fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról
 szóló 7/2006. (III. 14.) NKÖM ren de let 17.  § (2) be kez dé se,

6. a he lyi ön kor mány za tok szín há zi pá lyá za ti tá mo ga -
tá sá ról  szóló 3/2006. (II. 2.) NKÖM ren de let 5.  § má so dik
mon da ta,

7. a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ál lat ker tek fenn tar -
tá sá ra, va la mint fel újí tá si és be ru há zá si fel ada ta i ra ad ha tó
tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rend jé rõl  szóló 2/2006.
(II. 2.) NKÖM ren de let,

8. a kul tu rá lis ja vak ki vi te li en ge dé lye zé sé nek rész le tes 
sza bá lya i ról  szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 34/2005. (XII. 28.) NKÖM ren de let
1–6.  §-a, 8.  §-a, 9.  §-a, 1–7. szá mú mel lék le te,

9. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado má -
nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2005. (XII. 22.) NKÖM ren de let,

10. az egyes in gat la nok mû em lék ké nyil vá ní tá sá ról, il let -
ve mû em lé ki vé dett sé gé nek meg szün te té sé rõl  szóló 32/2005. 
(XII. 22.) NKÖM ren de let 47.  § (2)–(3) be kez dé se,

11. a kul tu rá lis örök ség ha tó sá gi nyil ván tar tá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 17/2002. (VI. 21.) NKÖM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2005. (XII. 19.) NKÖM ren -
de let,

12. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re 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  szóló
29/2005. (XI. 11.) NKÖM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

13. az egyes ré gé sze ti le lõ he lyek vé det té nyil vá ní tá sá -
ról, il let ve ré gé sze ti vé dett ség meg szün te té sé rõl  szóló
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28/2005. (XI. 4.) NKÖM ren de let 18.  § (2)–(3) be kez dé se,
mel lék le te,

14. a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá ról, va -
la mint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nyek rõl  szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 26/2005. (IX. 16.) NKÖM ren de let,

15. az egyes in gat la nok mû em lék ké, va la mint mû em lé -
ki je len tõ sé gû te rü let té nyil vá ní tá sá ról, ille tõ leg mû em lé ki 
vé dett sé gé nek meg szün te té sé rõl  szóló 25/2005. (IX. 16.)
NKÖM ren de let 48.  § (2)–(3) be kez dé se,

16. az egyes ré gé sze ti le lõ he lyek vé det té nyil vá ní tá sá -
ról  szóló 24/2005. (VIII. 19.) NKÖM ren de let 9.  § (2) be -
kez dé se,

17. a mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok ke ze lé sé vel és
nyil ván tar tá sá val kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 22/2005.
(VII. 18.) NKÖM ren de let 8.  § (2)–(4) be kez dé se,

18. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado -
má nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
21/2005. (VI. 23.) NKÖM ren de let,

19. az idõ sza ki la pok nyil ván tar tás ba vé te lé ért és ke ze -
lé sé ért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról  szóló
20/2005. (VI. 16.) NKÖM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

20. a ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé -
sze ti le lõ hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré sé nek rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 19/2005. (VI. 4.) NKÖM ren de let
1.  §-a,

21. a bu da ör si re pü lõ tér mû em lék ké nyil vá ní tá sá ról
 szóló 15/2005. (IV. 6.) NKÖM ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

22. az egyes in gat la nok mû em lék ké, va la mint mû em lé -
ki je len tõ sé gû te rü let té nyil vá ní tá sá ról, ille tõ leg mû em lé ki 
vé dett sé gé nek meg szün te té sé rõl  szóló 14/2005. (IV. 5.)
NKÖM ren de let 34.  § (2) be kez dé se,

23. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado -
má nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
12/2005. (III. 22.) NKÖM ren de let,

24. a XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u -
ma költ ség ve té si fe je zet hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok pá lyá zat út ján tör té nõ fel hasz ná lá sá nak sza bá -
lya i ról  szóló 3/2004. (II. 20.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 8/2005. (III. 1.) NKÖM ren de let,

25. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 17/1999.
(XI. 18.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2005.
(II. 8.) NKÖM–OM együt tes ren de let,

26. a ki vi te le zõt ter he lõ kul tu rá lis já ru lék alap já nak
meg ál la pí tá sá ról és meg fi ze té sé nek mód já ról  szóló
10/2001. (IV. 24.) NKÖM–PM együt tes ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 26/2004. (XII. 17.) NKÖM–PM együt tes ren -
de let 1.  §-a,

27. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado -
má nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló

3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
25/2004. (XII. 9.) NKÖM ren de let,

28. a könyv tá rak és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek 2004.
évi több let tá mo ga tá sá ról és an nak fel hasz ná lá sá ról  szóló
23/2004. (XI. 20.) NKÖM ren de let,

29. az egyes in gat la nok mû em lék ké, va la mint mû em lé -
ki je len tõ sé gû te rü let té nyil vá ní tá sá ról, ille tõ leg mû em lé ki 
vé dett sé gé nek meg szün te té sé rõl  szóló 21/2004. (X. 12.)
NKÖM ren de let 36.  §-a,

30. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
13/2004. (V. 26.) NKÖM ren de let,

31. a népi ipar mû vé szet tel kap cso la tos ál la mi fel ada tok
vég re haj tá sá ról  szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM ren de let
10.  § (2) be kez dé se,

32. a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá ról, va la -
mint a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek szer ve zé sé re fel -
jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2004. (IV. 14.) NKÖM
ren de let,

33. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado má -
nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/2004. (II. 20.) NKÖM ren de let,

34. a he lyi ön kor mány za tok könyv tá ri és köz mû ve lõ dé -
si ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tá sá ról  szóló 4/2004. (II. 20.)
NKÖM ren de let 11.  § má so dik mon da ta,

35. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado má -
nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
12/2003. (VIII. 9.) NKÖM ren de let,

36. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado má -
nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
23/2002. (XI. 22.) NKÖM ren de let,

37. a mu ze á lis in téz mé nyek nyil ván tar tá si sza bály za tá -
ról  szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM ren de let 23.  § (2) be kez -
dé se,

38. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado má -
nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/2002. (VIII. 12.) NKÖM ren de let,

39. a kul tu rá lis szak em be rek szer ve zett kép zé si rend -
sze ré rõl, kö ve tel mé nye i rõl és a kép zés fi nan szí ro zá sá ról
 szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
12/2002. (IV. 13.) NKÖM ren de let,

40. a köz le vél tá rak és a nyil vá nos ma gán le vél tá rak te -
vé keny sé gé vel össze füg gõ szak mai kö ve tel mé nyek rõl
 szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM ren de let 60.  § (1)–(2) be -
kez dé se, 61.  §-a, 62.  § (2) be kez dé se,

41. a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá ról, va la -
mint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé -
nyek rõl  szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM ren de let 3.  § (2) be -
kez dé se,

42. az egyes in gat la nok mû em lék ké nyil vá ní tá sá ról
 szóló 8/2002. (III. 8.) NKÖM ren de let 3.  §-a,
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43. a Le vél tá ri Kol lé gi um ról és a le vél tá ri szak fel ügye -
let rõl  szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM ren de let 16.  § (2) be -
kez dé se,

44. a köz le vél tár ban foly tat ha tó ku ta tást en ge dé lye zõ
ku ra tó ri um mû kö dé sé rõl  szóló 6/2002. (II. 27.) NKÖM
ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

45. a Ma gyar Nem ze ti Fil har mo ni kus Ze ne kar Ének kar
és Kot ta tár meg szün te té sé vel, jog utód lá sá val kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 5/2002. (II. 15.) NKÖM ren de let
6.  § má so dik mon da ta,

46. a vé dett sze mé lyes ada tot tar tal ma zó le vél tá ri anyag
má so la tá nak adat vé del mi szer zõ dés alap ján tör té nõ to váb -
bí tá sa el le ni til ta ko zá si jog gya kor lá sá ról  szóló 4/2002.
(II. 15.) NKÖM ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

47. a kul tu rá lis örök ség vé det té nyil vá ní tá sá nak rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM ren de let
11.  § (2) be kez dé se,

48. a rend kí vü li ál la pot ide jén szük sé ges mun ka erõ
meg ha gyá sá ról  szóló 1/2002. (II. 13.) NKÖM ren de let
8.  §-a,

49. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
21/2001. (XI. 15.) NKÖM ren de let,

50. a ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé sze -
ti le lõ hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré sé nek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let
17.  § (2) be kez dé se,

51. a kul tu rá lis ja vak ki vi te li en ge dé lye zé sé nek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let
10.  § (2) be kez dé se,

52. a könyv tá ri szak fel ügye let rõl  szóló 14/2001.
(VII. 5.) NKÖM ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

53. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado má -
nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2001. (VI. 1.) NKÖM ren de let,

54. a Vi lág örök ség Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság ár ól
 szóló 6/1999. (III. 31.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 6/2001. (III. 30.) NKÖM ren de let,

55. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado má -
nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/2000. (XII. 19.) NKÖM ren de let,

56. a kul tu rá lis szak ér tõk mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé -
rõl és a szak ér tõi név jegy zé kek ve ze té sé rõl  szóló 18/2000.
(XII. 18.) NKÖM ren de let 10.  § (1) be kez dés má so dik
mon da ta, 10.  § (2)–(3) be kez dé se,

57. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló 16/1994. 
(VII. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2000.
(XI. 16.) NKÖM ren de let 1.  §-a,

58. a Ká ro li Gás pár- és Frak nói Vil mos-díj ala pí tá sá ról
 szóló 14/2000. (VII. 28.) NKÖM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

59. a Te le ví zió és Moz gó film Fel vé te li és Köz ve tí té si
Biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló 12/2000. (VI. 15.)
NKÖM ren de let 2.  § má so dik mon da ta,

60. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado má -
nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló

3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2000. (I. 31.) NKÖM ren de let,

61. a mu ze á lis in téz mé nyek re vo nat ko zó szak fel ügye let 
rend jé rõl  szóló 20/1999. (XII. 26.) NKÖM ren de let 9.  §
má so dik mon da ta,

62. a szer zõi és a szom szé dos jo gok kö zös ke ze lé sét
vég zõ egye sü le tek nyil ván tar tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
16/1999. (XI. 18.) NKÖM ren de let 10.  § (2) be kez dé se,
va la mint

63. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado má -
nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let 25.  § (2) be kez dé se.

39.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a mun ka kö ri, szak mai, il let ve sze mé lyi hi gi é nés al -
kal mas ság or vo si vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl  szóló
33/1998. (VI. 24.) NM ren de let 17.  § (2)–(5) be kez dé se,

2. az em be ri rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges el já rá -
sok vég zé sé re vo nat ko zó, va la mint az ivar sej tek kel és
emb ri ók kal  való ren del ke zés re és azok fa gyaszt va tá ro lá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 30/1998.
(VI. 24.) NM ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

3. a ter mé szet gyó gyá sza ti te vé keny ség gya kor lá sá nak
egyes kér dé se i rõl  szóló 11/1997. (V. 28.) NM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 24/1998. (VI. 17.) NM ren de let,

4. a be teg szál lí tás ról  szóló 19/1998. (VI. 3.) NM ren de -
let 11.  § (2)–(4) be kez dé se,

5. a fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg elõ zé se ér -
de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl  szóló
18/1998. (VI. 3.) NM ren de let 42.  § (2) be kez dé se,

6. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak -
mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let 156.  § (3)–(4) be kez dé se, 157.  §
(1) be kez dé se, 159.  §-a,

7. az egész ség ügyi el lá tás ban hasz nált szak mai kód -
rend sze rek és fi nan szí ro zá si pa ra mé te rek kar ban tar tá sá -
nak jogi sza bá lyo zá sá ról  szóló 6/1998. (III. 11.) NM ren -
de let 8.  § (2) be kez dé se,

8. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi -
nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/1998. (III. 11.) NM
ren de let,

9. a fer tõ zõ be teg sé gek je len té sé nek rend jé rõl  szóló
63/1997. (XII. 21.) NM ren de let 11.  § (3) be kez dé se,

10. az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé -
lyes ada tok ke ze lé sé nek egyes kér dé se i rõl  szóló 62/1997.
(XII. 21.) NM ren de let 6.  § (2)–(3) be kez dé se,

11. a fog lal ko zá si be teg sé gek és fo ko zott ex po zí ci ós
ese tek be je len té sé rõl és ki vizs gá lá sá ról  szóló 27/1996.
(VIII. 28.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 58/1997.
(XII. 21.) NM ren de let,
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12. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be
ve he tõ fo gá sza ti el lá tás ról  szóló 48/1997. (XII. 17.) NM
ren de let 6.  § (2)–(3) be kez dé se,

13. a ké zi lõ fegy ve rek, lõ sze rek, gáz- és ri asz tó fegy ve -
rek meg szer zé sé nek és tar tá sá nak egész sé gi al kal mas sá gi
fel té te le i rõl és vizs gá la tá ról  szóló 22/1991. (XI. 15.) NM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 44/1997. (XII. 17.) NM ren -
de let,

14. a köz gyógy el lá tás ra jo go sul tak ré szé re té rí tés men -
te sen ren del he tõ gyógy sze rek rõl  szóló 10/1995. (II. 24.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 41/1997. (XII. 5.) NM
ren de let,

15. a ja ví tó in té ze tek rend tar tá sá ról  szóló 30/1997.
(X. 11.) NM ren de let 76.  § (2)–(3) be kez dé se,

16. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/1997. (VI. 20.) NM
ren de let,

17. a ké zi lõ fegy ve rek, lõ sze rek, gáz- és ri asz tó fegy ve -
rek meg szer zé sé nek és tar tá sá nak egész sé gi al kal mas sá gi
fel té te le i rõl és vizs gá la tá ról  szóló 22/1991. (XI. 15.) NM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/1997. (VI. 20.) NM ren -
delet,

18. a ter mé szet gyó gyá sza ti te vé keny ség gya kor lá sá nak 
egyes kér dé se i rõl  szóló 11/1997. (V. 28.) NM ren de let 6.  § 
(3) be kez dé se, 7.  §-a,

19. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/1997. (II. 13.) NM ren -
de let,

20. a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si
el já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten -
dõ dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let 3.  § (6),
(8) be kez dé se, 2., 4. szá mú mel lék le te,

21. a köz für dõk lé te sí té sé nek és üze mel te té sé nek köz -
egész ség ügyi fel té te le i rõl  szóló 37/1996. (X. 18.) NM ren -
de let 12.  § (2) be kez dé se,

22. a fog lal ko zá si be teg sé gek és fo ko zott ex po zí ci ós
ese tek be je len té sé rõl és ki vizs gá lá sá ról  szóló 27/1996.
(VIII. 28.) NM ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

23. az or vo si re ha bi li tá ció ke re té ben tör té nõ sza na tó ri -
u mi el lá tás rend jé rõl  szóló 20/1995. (VI. 17.) NM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 13/1996. (V. 3.) NM ren de let,

24. a gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú anya -
gok és ké szít mé nyek nyil ván tar tá sá ról és for ga lom ba ho -
za ta lá ról  szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 40/1995. (XI. 4.) NM ren de let,

25. az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/1995. (VIII. 25.) NM
ren de let,

26. a köz gyógy el lá tás ra jo go sul tak ré szé re té rí tés men -
te sen ren del he tõ gyógy sze rek rõl  szóló 10/1995. (II. 24.)
NM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

27. a gom bá val kap cso la tos köz egész ség ügyi sza bá -
lyok ról  szóló 16/1982. (XII. 30.) EüM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 9/1994. (IV. 29.) NM ren de let,

28. a ter hes gon do zás ról  szóló 33/1992. (XII. 23.) NM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/1993. (VII. 29.) NM ren -
de let,

29. a be te gek be uta lá sá nak szak mai rend jé rõl  szóló
27/1992. (IX. 26.) NM ren de let 9.  § (4) be kez dé se,

30. az egyes nép jó lé ti mi nisz te ri ren de le tek és uta sí tá -
sok mó do sí tá sá ról és ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
17/1992. (VII. 10.) NM ren de let,

31. a sú lyos fo gya té kos ság mi nõ sí té sé rõl és iga zo lá sá -
ról  szóló 15/1990. (IV. 23.) SZEM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 16/1992. (VII. 10.) NM ren de let,

32. a ké zi lõ fegy ve rek, lõ sze rek, gáz- és ri asz tó fegy ve -
rek meg szer zé sé nek és tar tá sá nak egész sé gi al kal mas sá gi
fel té te le i rõl és vizs gá la tá ról  szóló 22/1991. (XI. 15.) NM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/1992. (VI. 26.) NM ren -
delet,

33. a vér- és vér ké szít mény-el lá tás egyes szak mai kö ve -
tel mé nye i rõl, va la mint a vér és vér ké szít mé nyek té rí té si
rend jé nek át me ne ti sza bá lya i ról  szóló 12/1992. (VI. 26.)
NM ren de let 6.  § (2)–(3) be kez dé se,

34. a ké zi lõ fegy ve rek, lõ sze rek, gáz- és ri asz tó fegy ve -
rek meg szer zé sé nek és tar tá sá nak egész sé gi al kal mas sá gi
fel té te le i rõl és vizs gá la tá ról  szóló 22/1991. (XI. 15.) NM
ren de let 13.  §-a, va la mint

35. az or vo si bé lyeg zõk rõl  szóló 20/1991. (XI. 5.) NM
ren de let 7.  § (2) be kez dé se.

40.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a moz gó kép szak mai ha tó ság szer ve ze té nek, mû kö -
dé sé nek és el já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
12/2008. (III. 29.) OKM–PM együt tes ren de let 18.  §
(3) be kez dé se,

2. az esély egyen lõ sé get, fel zár kóz ta tást se gí tõ tá mo ga -
tá sok igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak,
el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 9/2008. (III. 29.) OKM ren de let 16.  § (3) be kez dé se,

3. a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi
XXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 9/2006. (V. 9.)
NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2008. (III. 5.)
OKM ren de let 1–2.  §-a, 3.  § (1) be kez dés má so dik mon -
data,

4. a 2001. évi C. tör vény III. ré szé nek ha tá lya alá tar to -
zó, vég bi zo nyít vány nak mi nõ sü lõ kép zé sek és bi zo nyít vá -
nyok fel so ro lá sá ról  szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM ren de -
let 5.  § (2) be kez dé se,

5. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök meg ál la pí tá sá ról
és a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 13/2006.
(XII. 7.) OKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2007.
(VII. 31.) OKM ren de let,
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6. a kü lön le ges vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak nem -
zet kö zi jegy zé ké rõl  szóló 29/2007. (VII. 23.) OKM ren de -
let 2.  § má so dik mon da ta,

7. a Kle bels berg Kuno ösz tön díj ról  szóló 27/2007.
(VI. 15.) OKM ren de let 10.  § (2) be kez dé se,

8. a kul tu rá lis szak em be rek szer ve zett kép zé si rend sze -
ré rõl, kö ve tel mé nye i rõl és a kép zés fi nan szí ro zá sá ról
 szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
25/2007. (IV. 24.) OKM ren de let 1–8.  §-a, 9.  § (3)–(4) be -
kez dé se, 1–2. szá mú mel lék le te,

9. a köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej -
lesz té sé rõl  szóló 3/2002. (II. 15.) OM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 24/2007. (IV. 2.) OKM ren de let,

10. a ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé -
sze ti le lõ hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré sé nek rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 21/2007. (III. 26.) OKM ren de let
1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (2)–(3) be kez dé se,

11. a 2007/2008. tan év rend jé rõl  szóló 19/2007.
(III. 23.) OKM ren de let 9.  § (2) be kez dé se,

12. az alap- és mes ter kép zé si sza kok kép zé si és ki me -
ne ti kö ve tel mé nye i rõl  szóló 15/2006. (IV. 3.) OM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 18/2007. (III. 19.) OKM ren de let,

13. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint a 
tan könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, va la mint az 
is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl  szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2007.
(III. 14.) OKM ren de let,

14. a ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak
rend jé rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá -
sá ról  szóló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let, to váb bá a ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2007.
(II. 27.) OKM ren de let,

15. a kép zé si kö te le zett ség rõl és a pe da gó gi ai szak szol -
gá la tok ról  szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 7/2007. (II. 13.) OKM ren de let,

16. az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl  szóló 
40/2002. (V. 24.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/2007. (I. 24.) OKM ren de let 1–3.  §-a, 4.  § (2) be kez dé se,
1–4. szá mú mel lék le te,

17. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado -
má nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról  szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló
2/2007. (I. 18.) OKM ren de let,

18. a köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej -
lesz té sé rõl  szóló 3/2002. (II. 15.) OM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 1/2007. (I. 18.) OKM ren de let,

19.  az alap- és mes ter kép zé si sza kok kép zé si és ki me -
ne ti kö ve tel mé nye i rõl  szóló 15/2006. (IV. 3.) OM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 14/2006. (XII. 13.) OKM ren de let,

20. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök meg ál la pí tá sá ról
és a biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 13/2006.
(XII. 7.) OKM ren de let 2.  § (2) be kez dé se,

21. a szak is ko la és szak kö zép is ko la ki len ce dik év fo -
lya mán a gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sá nak igény lé sé rõl,
fo lyó sí tá sá ról és el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 14/2006.
(IV. 3.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2006.
(XII. 5.) OKM ren de let,

22. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, a tan könyv vé nyil vá ní -
tás, a tan könyv tá mo ga tás, va la mint az is ko lai tan könyv el -
lá tás rend jé rõl  szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM ren de let és a
ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek név hasz ná la tá ról  szóló
31/2005. (XII. 22.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2006. (XI. 10.) OKM ren de let,

23. a szak irá nyú to vább kép zés szer ve zé sé nek ál ta lá nos 
fel té te le i rõl  szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM ren de let 8.  §
(2)–(3) be kez dé se, 1. szá mú mel lék le te,

24. a fel sõ ok ta tá si ha tó sá gi el já rá si dí jak ról  szóló
8/2006. (IX. 7.) OKM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

25. a ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak
rend jé rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá -
sá ról  szóló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let ki egé szí té sé rõl
 szóló 5/2006. (VII. 24.) OKM ren de let, va la mint

26.  a ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak
rend jé rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá -
sá ról  szóló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 1/2006. (VI. 29.) OKM ren de let.

41.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend -
jé rõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 25/2006. (VI. 8.) OM ren de let,

2. az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kö ve tel mé nyei és tan -
ter vi prog ram já nak be ve ze té sé rõl és ki adá sá ról  szóló
27/1998. (VI. 10.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
23/2006. (V. 24.) OM ren de let,

3. a Sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek óvo dai ne ve lé -
sé nek irány el ve és a Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók is ko -
lai ok ta tá sá nak irány el ve ki adá sá ról  szóló 2/2005. (III. 1.)
OM ren de let, va la mint a kép zé si kö te le zett ség rõl és a pe -
da gó gi ai szak szol gá la tok ról  szóló 14/1994. (VI. 24.)
MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2006. (V. 22.) OM
ren de let,

4. az ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe -
sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé -
sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló 18/2004. (V. 28.)
OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2006. (V. 12.) OM
ren de let 1–4.  §-a, mel lék le te,

5. az egyes köz ok ta tá si tár gyú jog sza bá lyok mó do sí tá -
sá ról  szóló 20/2006. (V. 5.) OM ren de let 1–3.  §-a, mel lék -
le te,

6. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek név hasz ná la tá ról
 szóló 31/2005. (XII. 22.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
19/2006. (IV. 29.) OM ren de let,
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7. a köz ok ta tá si in téz mé nyek el he lye zé sé nek és ki ala -
kí tá sá nak épí té sze ti-mû sza ki kö ve tel mé nye i rõl  szóló
19/2002. (V. 8.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
17/2006. (IV. 14.) OM ren de let,

8. a köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej -
lesz té sé rõl  szóló 3/2002. (II. 15.) OM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 12/2006. (III. 28.) OM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, mel -
lék le te,

9. a szak kép zés meg kez dé sé nek és foly ta tá sá nak fel té -
te le i rõl, va la mint a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont ta -
nács adó tes tü le té rõl  szóló 8/2006. (III. 23.) OM ren de let
22.  § (3) be kez dé se, 23.  §-a, 24.  §-a,

10. az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl  szóló 
40/2002. (V. 24.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
7/2006. (III. 7.) OM ren de let,

11. a 2006/2007. tan év rend jé rõl  szóló 4/2006. (II. 24.)
OM ren de let 8.  §-t meg elõ zõ al cí mei, 9.  § (1)–(2), (5) be -
kez dé se,

12. a ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak
rend jé rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá -
sá ról  szóló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 3/2006. (II. 22.) OM ren de let,

13. az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si,
az Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos szak mai
vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé -
keny ség rõl  szóló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let és a ke -
ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl, va -
la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
17/2004. (V. 20.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2006. (II. 17.) OM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a,

14. az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend -
jé rõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let 7.  §-a,

15. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
32/2005. (XII. 22.) OM ren de let 1–5.  §-a, 6.  § (2) bekez -
dése,

16. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek név hasz ná la tá ról
 szóló 31/2005. (XII. 22.) OM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

17. a köz ok ta tá si in téz mé nyek in for ma ti kai fej lesz té sét 
szol gá ló, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val
tör té nõ be szer zé sek igény lé si rend jé rõl  szóló 3/2005.
(III. 1.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2005.
(XI. 10.) OM ren de let,

18. az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl  szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2005.
(X. 28.) OM ren de let,

19. az Ok ta tá si Mi nisz té ri um szol gá la ti ti tok kö ré nek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 28/2005. (IX. 28.) OM ren de let 2.  § 
má so dik mon da ta,

20. a 2005/2006. tan év rend jé rõl  szóló 11/2005.
(IV. 8.) OM ren de let és a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek
mû kö dé sé rõl  szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 27/2005. (IX. 28.) OM ren de let,

21. az egyes szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá -
ról  szóló 28/2003. (X. 18.) OM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 23/2005. (VII. 26.) OM ren de let,

22. az egyes köz ok ta tá si tár gyú jog sza bá lyok mó do sí -
tá sá ról  szóló 21/2005. (VII. 25.) OM ren de let 1.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 1–14.  §-a, 16.  §-t meg elõ zõ al cí me,
16–17.  §-a, 17.  §-t meg elõ zõ al cí me, 17.  §-t kö ve tõ al cí me, 
21.  § (2) be kez dé se, 22.  § (3)–(4) be kez dé se,

23. az ipa ri mes ter kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 19/2005. (VII. 8.) OM ren de let 1.  §-a, 1–2. szá mú 
mel lék le te,

24. az egyes szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá -
ról  szóló 28/2003. (X. 18.) OM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 18/2005. (VII. 1.) OM ren de let 1.  §-a, 2.  § (3) be kez -
dé se, 1–3. szá mú mel lék le te,

25. az ipa ri és ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai
és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2005. (VI. 23.) OM ren de -
let 1–32.  §-a, 33.  § (2)–(3) be kez dé se,

26. a Nem ze ti, et ni kai ki sebb ség óvo dai ne ve lé sé nek
irány el ve és a Nem ze ti, et ni kai ki sebb ség is ko lai ok ta tá sá -
nak irány el ve ki adá sá ról  szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2005. (VI. 10.) OM ren -
delet,

27.  a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló
16/1994. (VII. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
10/2005. (IV. 8.) OM ren de let 1–12.  §-a, 13.  § (2)–(3) be -
kez dé se, mel lék le te,

28.  az egyes szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá -
sá ról  szóló 28/2003. (X. 18.) OM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 7/2005. (III. 22.) OM ren de let 1–4.  §-a, 5.  § (2) be -
kez dé se, 1–3. szá mú mel lék le te,

29. a tan könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás,
va la mint az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl  szóló
23/2004. (VIII. 27.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
6/2005. (III. 17.) OM ren de let,

30. a Sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek óvo dai ne ve -
lé sé nek irány el ve és a Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók is -
ko lai ok ta tá sá nak irány el ve ki adá sá ról  szóló 2/2005.
(III. 1.) OM ren de let 4.  § (3) be kez dé se,

31. az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl  szóló
40/2002. (V. 24.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2005. (I. 21.) OM ren de let,

32. a Pro fesszo rok Háza szer ve ze ti át ala kí tá sá val össze -
füg gõ egyes ok ta tá si tár gyú ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 37/2004. (XII. 25.) OM ren de let,

33. az ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga rend szer nyelv -
vizs ga dí ja i nak, akk re di tá ci ós el já rá sa i nak és az ide gen -
nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert nyelv vizs gák ho -
no sí tá si el já rá sa i nak dí ja i val kap cso la tos egyes OM ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 33/2004. (XII. 16.) OM ren de let,

34. az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az
Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos szak mai vizs -
ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség -
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rõl  szóló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let 17.  § (3) be kez -
dé se,

35. az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl  szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2004.
(IX. 30.) OM ren de let,

36. a ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak
rend jé rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá -
sá ról  szóló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 26/2004. (IX. 16.) OM ren de let,

37. a tan könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, va -
la mint az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl  szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM ren de let 27.  § (3) be kez dé se,

38. a kép zé si kö te le zett ség rõl és a pe da gó gi ai szak szol -
gá la tok ról  szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 19/2004. (VI. 14.) OM ren de let,

39. az ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe -
sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé -
sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló 18/2004. (V. 28.)
OM ren de let 2.  § (2)–(3) be kez dé se,

40. a ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak
rend jé rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá -
sá ról  szóló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let 8.  §-t kö ve tõ al -
cí me, 11.  §-a, 12.  § (2) be kez dé se,

41. az is ko lai sport te vé keny ség rõl  szóló 16/2004.
(V. 18.) OM–GYISM együt tes ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

42. az egyes szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá -
ról  szóló 28/2003. (X. 18.) OM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 15/2004. (V. 14.) OM ren de let,

43. a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té -
sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let 23.  § 
(2) be kez dé se,

44. a köz ok ta tá si in téz mé nyek el he lye zé sé nek és ki ala -
kí tá sá nak épí té sze ti-mû sza ki kö ve tel mé nye i rõl  szóló
19/2002. (V. 8.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
12/2004. (IV. 13.) OM ren de let 1–4.  §-a 1–3. szá mú mel -
lék le te,

45. a Kol lé gi u mi ne ve lés or szá gos alap prog ram já nak
ki adá sá ról  szóló 46/2001. (XII. 22.) OM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 9/2004. (III. 8.) OM ren de let,

46. a szak mai vizs ga díj és a vizs gáz ta tá si dí jak ke re te i -
rõl  szóló 1/2001. (I. 16.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2004. (I. 30.) OM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a,

47. az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl  szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM ren de let 2.  §-t kö ve tõ al cí me, va la mint
„Záró ren del ke zé sek” al cí me,

48. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ok ta tást érin tõ ren del ke zé se i nek
vég re haj tá sá ról  szóló 47/2001. (XII. 29.) OM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 36/2003. (XII. 27.) OM ren de let,

49. a szak mai vizs ga szer ve zé sé re  való jo go sult ság fel -
té te le i rõl  szóló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let 13.  §
(4) be kez dé se,

50. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ kér dé sek rõl
 szóló 30/2000. (X. 11.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2003. (XII. 21.) OM ren de let,

51. az ipa ri és ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2003. (XI. 26.) OM ren de let,

52. az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl  szóló
40/2002. (V. 24.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
25/2003. (IX. 26.) OM ren de let,

53. a ke ret tan ter vek ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és al kal -
ma zá sá ról  szóló 28/2000. (IX. 21.) OM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 24/2003. (VIII. 19.) OM ren de let 1.  §-a,

54. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ kér dé sek rõl
 szóló 30/2000. (X. 11.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
23/2003. (VIII. 15.) OM ren de let,

55. az ipa ri és ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2003. (VII. 11.) OM ren de let
1–288.  §-a, mel lék le te,

56. az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl  szóló
40/2002. (V. 24.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/2003. (V. 27.) OM ren de let,

57. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
13/2003. (V. 23.) OM ren de let,

58. az ipa ri és ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2003. (V. 9.) OM ren de let,

59. a ke ret tan ter vek ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és al kal -
ma zá sá ról  szóló 28/2000. (IX. 21.) OM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 10/2003. (IV. 28.) OM ren de let,

60. az ok ta tá si mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó szak mai
el is me ré sek rõl  szóló 24/1999. (VI. 25.) OM ren de let ki -
egé szí té sé rõl  szóló 9/2003. (IV. 16.) OM ren de let,

61. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let és a Kol lé gi u mi ne ve lés
or szá gos alap prog ram já nak ki adá sá ról  szóló 46/2001.
(XII. 22.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2003.
(II. 28.) OM ren de let,

62. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló 16/1994. 
(VII. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2003.
(II. 12.) OM ren de let,

63.  a non pro fit ügy in té zõ és non pro fit me ne dzser szak -
ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról
 szóló 7/1998. (III. 11.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/2003. (II. 7.) OM ren de let,

64. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló 16/1994. 
(VII. 8.) MKM ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló 1/2003.
(I. 6.) OM ren de let,

65. az ipa ri és ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 61/2002. (XII. 19.) OM ren de let,

66. a Nem ze ti, et ni kai ki sebb ség óvo dai ne ve lé sé nek
irány el ve és a Nem ze ti, et ni kai ki sebb ség is ko lai ok ta tá sá -
nak irány el ve ki adá sá ról  szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 58/2002. (XI. 29.) OM ren -
delet,
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67. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
57/2002. (XI. 18.) OM ren de let,

68. a Kol lé gi u mi ne ve lés or szá gos alap prog ram já nak
ki adá sá ról  szóló 46/2001. (XII. 22.) OM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 44/2002. (VI. 18.) OM ren de let,

69. a ke ret tan ter vek ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és al kal -
ma zá sá ról  szóló 28/2000. (IX. 21.) OM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 41/2002. (VI. 5.) OM ren de let,

70. az ok ta tá si mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó szak mai
el is me ré sek rõl  szóló 24/1999. (VI. 25.) OM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 39/2002. (V. 24.) OM ren de let,

71. az ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga egy sé ges kö ve tel -
mény rend sze ré rõl és an nak fe lül vizs gá la tá ról, az akk re di -
tá ci ós el já rás ról, va la mint a nyelv vizs ga dí ja i ról  szóló
30/1999. (VII. 21.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2002. (V. 11.) OM ren de let,

72. a ke ret tan ter vek ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és al kal -
ma zá sá ról  szóló 28/2000. (IX. 21.) OM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 11/2002. (IV. 17.) OM ren de let,

73. az is ko lai rend sze rû szak kép zés ben részt vevõ ta nu -
lók jut ta tá sa i ról  szóló 4/2002. (II. 26.) OM ren de let
10.  §-a,

74. az ipa ri és ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2002. (I. 18.) OM ren de let,

75. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló 16/1994. 
(VII. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2002.
(I. 11.) OM ren de let,

76. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 7/1996. (VII. 9.)
MKM ren de let, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát
érin tõ kér dé sek rõl  szóló 30/2000. (X. 11.) OM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 49/2001. (XII. 29.) OM ren de let,

77. a Kol lé gi u mi ne ve lés or szá gos alap prog ram já nak
ki adá sá ról  szóló 46/2001. (XII. 22.) OM ren de let 6.  §
(2) be kez dé se,

78. a Ma gyar Nyel vi In té zet és a Nem zet kö zi Hun ga ro -
ló gi ai Köz pont meg szün te té sé rõl, a jog utód lás ról, va la -
mint a jog utód lás sal érin tett jog sza bá lyok és az ál la mi irá -
nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek mó do sí tá sá ról  szóló
45/2001. (XII. 20.) OM ren de let,

79. a ke ret tan ter vek ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és al kal -
ma zá sá ról  szóló 28/2000. (IX. 21.) OM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 43/2001. (XI. 22.) OM ren de let,

80. az ipa ri mes ter kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 40/2001. (X. 24.) OM ren de let,

81. a ke ret tan ter vek ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és al kal -
ma zá sá ról  szóló 28/2000. (IX. 21.) OM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 30/2001. (IX. 14.) OM ren de let,

82. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló 16/1994. 
(VII. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2001.
(VIII. 3.) OM ren de let,

83. a ke ret tan ter vek ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és al kal -
ma zá sá ról  szóló 28/2000. (IX. 21.) OM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 23/2001. (VII. 20.) OM ren de let,

84. az egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
8/2001. (III. 9.) OM ren de let,

85. az egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
4/2001. (I. 26.) OM ren de let,

86. a szak mai vizs ga díj és a vizs gáz ta tá si dí jak ke re te i -
rõl  szóló 1/2001. (I. 16.) OM ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

87. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ kér dé sek rõl
 szóló 30/2000. (X. 11.) OM ren de let 17.  § (1) be kez dés
má so dik mon da ta, 17.  § (2)–(3) be kez dé se,

88. a ke ret tan ter vek ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és al kal -
ma zá sá ról  szóló 28/2000. (IX. 21.) OM ren de let 17.  §-t
meg elõ zõ al cí mei, 18.  §-a,

89. az ipa ri, ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2000. (VIII. 31.) OM ren -
delet,

90. a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló 16/1994. 
(VII. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/2000.
(VIII. 15.) OM ren de let,

91. az ipa ri, ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2000. (VII. 26.) OM ren de let,

92. az ok ta tá si mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó szak mai
el is me ré sek rõl  szóló 24/1999. (VI. 25.) OM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 10/2000. (VI. 8.) OM ren de let,

93. az ipa ri, ke res ke del mi és ide gen for gal mi ága zat ban
szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl
 szóló 1/2000. (I. 14.) OM ren de let,

94. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 7/1996.
(VII. 9.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 37/1999.
(VIII. 26.) OM ren de let,

95. az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kö ve tel mé nyei és tan -
ter vi prog ram já nak be ve ze té sé rõl és ki adá sá ról  szóló
27/1998. (VI. 10.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
32/1999. (VIII. 18.) OM ren de let,

96. az ok ta tá si mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó szak mai
el is me ré sek rõl  szóló 24/1999. (VI. 25.) OM ren de let 17.  §
(2) be kez dé se,

97. a kép zé si kö te le zett ség rõl és a pe da gó gi ai szak szol -
gá la tok ról  szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 3/1998. (IX. 9.) OM ren de let, va la mint

98. a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/1998. (VII. 24.) OM ren de let.

42.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a ka taszt ró fa vé del mi szer vek nél és a hi va tá sos ön -
kor mány za ti tûz ol tó sá gok nál rend sze re sí tett hi va tá sos be -
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osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM
ren de let 2.  §-ában az „ , ez zel egy ide jû leg a bel ügy mi nisz -
ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az ön kor mány za ti tûz -
ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban álló tag ja i val kap -
cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá lyo zá sá ról, va la mint
e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos be osz tá sok meg ha -
tá ro zá sá ról  szóló 11/1997. (II. 18.) BM ren de let 2. szá mú
mel lék le te ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

2. a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ki egé szí tõ
tá mo ga tá sá nak igény lé si, fo lyó sí tá si és el szá mo lá si rend -
jé rõl  szóló 14/2008. (III. 27.) ÖTM ren de let 9.  § (2) be kez -
dé se,

3. a Fog lal koz ta tá si Hi va tal nak a 2004–2006. évi Hu -
mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram vég re haj tá sa
so rán el lá tan dó fel ada ta i ról és köz re mû kö dõ szer ve zet té
tör té nõ ki je lö lé sé rõl, va la mint az Or szá gos Fog lal koz ta tá -
si Köz ala pít vány nak a 2004–2006. évi EQUAL Kö zös sé gi 
Kez de mé nye zés vég re haj tá sá ba köz re mû kö dõ ként tör té nõ 
be vo ná sá ról  szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM együt tes
ren de let,

4.  az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lé si Igaz ga tó sá -
ga és az Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram iro da
Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság köz re mû kö -
dõ szer ve zet té tör té nõ ki je lö lé sé rõl, va la mint a
2004–2006. évi Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram köz ok ta tá si, szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz ke -
dé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 22/2004. (VI. 8.)
FMM–OM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
23/2007. (IX. 15.) ÖTM–OKM–SZMM együt tes ren de let,

5. a 2004–2006. évi Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra -
tív Prog ram, va la mint az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés pénz ügyi vég re haj tá sá ról  szóló 11/2004. (IV. 7.)
FMM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/2007. 
(IX. 7.) ÖTM–PM együt tes ren de let,

6. a tûz vé de lem atom ener gia al kal ma zá sá val kap cso la -
tos sa já tos kö ve tel mé nye i rõl és a ha tó sá gok te vé keny sé ge
so rán azok ér vé nye sí té sé nek mód já ról  szóló 19/2007.
(VIII. 29.) ÖTM ren de let 8.  § (2) be kez dé se,

7. az épí tés ügyi cél elõ irány zat ról  szóló 18/2007.
(VIII. 9.) ÖTM ren de let 15.  § (2) be kez dé se,

8. a köz igaz ga tá si hi va ta lo kat és a kor mány za ti szer ve -
zet ala kí tást érin tõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 15/2007. (VI. 26.) ÖTM ren de let,

9. a te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá ról  szóló
18/1996. (VII. 25.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/2007. (V. 17.) ÖTM ren de let,

10. a Tu risz ti kai Cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és
ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 14/2002. (XI. 16.) 
MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2007. (I. 31.)
ÖTM ren de let 1–14.  §-a, 16.  § (1) be kez dés má so dik mon -
da ta, 16.  § (2)–(3) be kez dé se,

11. az egyes épít mé nyek kel, épí té si mun kák kal és épí té si
te vé keny sé gek kel kap cso la tos épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé -
lye zé si el já rá sok ról  szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 1/2007. (I. 31.) ÖTM ren de let,

12. az egyes épí tés ügyi tár gyú mi nisz te ri ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 15/2006. (XII. 28.) ÖTM ren de let,

13. a Tu risz ti kai Cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és
ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 14/2002. (XI. 16.) 
MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2006. (XI. 24.)
ÖTM ren de let 1.  §-a, 2.  § (2) be kez dé se,

14. a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok tech ni kai
esz kö ze i nek bel ví zi, ár ví zi vé de ke zés  miatti pót lá sá ra, ja -
ví tá sá ra vo nat ko zó tá mo ga tás jut ta tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 48/2005. (X. 31.) BM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 5/2006. (XI. 17.) ÖTM ren de let 1.  §-a, va la mint

15. a Hi va tá sos Tûz ol tó sá gok Szol gá la ti Sza bály za tá -
nak ki adá sá ról  szóló 1/2006. (VI. 26.) ÖTM ren de let
21.  §-a.

43.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a hi tel in té ze tek be fek te té si sza bály za tá ról  szóló
21/2007. (IX. 15.) PM ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

2. a pénz ügy mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí -
té sek szak mai vizs gá i nak szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nyek rõl  szóló 18/2007. (VII. 30.) PM ren de let 2.  §
(2) be kez dé se,

3. a Vám- és Pénz ügy õr ség szo ci á lis és ke gye le ti gon -
dos ko dás sal kap cso la tos fel ada ta i ról  szóló 23/2001.
(VI. 15.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2007.
(VII. 25.) PM ren de let 1.  §-a,

4. a START-kár tya fel hasz ná lá sá nak, a já ru lék ked vez -
mény ér vé nye sí té sé nek, to váb bá el szá mo lá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 31/2005. (IX. 29.) PM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 14/2007. (VI. 29.) PM ren de let,

5. a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
13/2007. (VI. 26.) PM ren de let 1–2.  §-a,

6. a ka to nai csa pat- és áru moz gá sok ra vo nat ko zó vám -
eljá rás kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 42/2004. (XI. 17.) PM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2007. (VI. 6.) PM ren -
delet,

7. az il le té kek kel kap cso la tos ügy ira tok ke ze lé sé rõl,
va la mint az il le té kek ki sza bá sá ról, el szá mo lá sá ról és
köny ve lé sé rõl  szóló 40/2006. (XII. 25.) PM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 10/2007. (VI. 6.) PM ren de let,

8. a pénz ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó
ha tó sá gok nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról és a nyo -
mo zá si cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don
 való rög zí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 17/2003. (VII. 1.)
PM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2007.
(V. 31.) PM–IRM együt tes ren de let,

9. a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 8/2007. (V. 21.) PM ren de let,
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10. a he lyi ön kor mány za to kat és a több cé lú kis tér sé gi
tár su lá so kat 2007. év ben egyes köz pon ti költ ség ve té si
kap cso la tok ból meg il le tõ for rá sok ról  szóló 1/2007. (I. 30.) 
PM–ÖTM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2007.
(IV. 24.) PM–ÖTM együt tes ren de let 1.  §-a, 2.  § (1) be kez -
dé se, 1–2. szá mú mel lék le te,

11. a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos
pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló
36/1999. (XII. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
6/2007. (IV. 13.) PM ren de let,

12. a költ ség ve té si vi szont ga ran cia vál la lá sá nak és ér -
vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2007.
(III. 13.) PM ren de let 1–4.  §-a, 5.  § (2)–(4), (6) be kez dé se,

13. a Rend kí vü li be ru há zá si tar ta lék elõ irány zat át cso -
por to sí tá sá nak rend jé rõl  szóló 9/2006. (III. 23.) PM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2007. (III. 9.) PM ren de let
1–6.  §-a,

14. a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk, va la mint a to -
vább kép zé sük ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek nyil ván -
tar tás ba vé te li el já rá sá nak igaz ga tá si szol gál ta tá si díjá -
ról  szóló 21/2002. (V. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2/2007. (II. 6.) PM ren de let 1–2.  §-a, 3.  §
(2)–(3) be kez dé se,

15. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó
adók és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván -
tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991.
(V. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 41/2006.
(XII. 25.) PM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (3)–(6) be kez dé -
se, 1–6. szá mú mel lék le te,

16. az egyes sze ren cse já té kok en ge dé lye zé sé vel, le bo -
nyo lí tá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég -
re haj tá sá ról  szóló 32/2005. (X. 21.) PM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 36/2006. (XII. 25.) PM ren de let 1–6.  §-a, 7.  §
(2) be kez dé se, 1–6. szá mú mel lék le te,

17. a jö ve dé ki ter mé kek vesz te ség nor má i ról  szóló
43/1997. (XII. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
34/2006. (XII. 25.) PM ren de let,

18. a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2006. (XII. 25.) PM ren de let 1–23.  §-a, 24.  §
(6)–(7) be kez dé se, 1–4. szá mú mel lék le te,

19. a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló tör vény vég re haj -
tá sá ról  szóló 24/2004. (IV. 23.) PM ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 29/2006. (XI. 15.) PM ren de let,

20. a pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges 
fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal kap cso la tos egyes mun kál ta -
tói költ sé gek költ ség ve té si meg té rí té sé nek el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 8/2005. (II. 8.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 28/2006. (XI. 6.) PM ren de let,

21. a pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó szak ké pe -
sí té sek szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló 2/1995. (II. 22.) 
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 27/2006. (X. 30.) PM
ren de let,

22. a pénz ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó
ha tó sá gok nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról és a nyo -
mo zá si cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don
 való rög zí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 17/2003. (VII. 1.)
PM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2006.
(IX. 28.) PM–IRM együt tes ren de let,

23. a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló tör vény vég re haj -
tá sá ról  szóló 24/2004. (IV. 23.) PM ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 22/2006. (IX. 15.) PM ren de let,

24. a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 21/2006. (VIII. 30.) PM ren de let,

25. a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2006. (VIII. 30.) PM ren de let 1–4.  §-a, 5.  § (4) be kez -
dé se,

26. az egyes sze ren cse já té kok en ge dé lye zé sé vel, le bo -
nyo lí tá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég -
re haj tá sá ról  szóló 32/2005. (X. 21.) PM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 19/2006. (VII. 31.) PM ren de let 1–41.  §-a,
42.  § (4)–(6) be kez dé se, 1., 2. szá mú mel lék le te,

27. a vám- és pénz ügy õr ség dol go zó i nak la kás cé lú
mun kál ta tói, va la mint a lak ha tá si tá mo ga tá sá ról  szóló
11/2001. (III. 1.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
18/2006. (VII. 24.) PM ren de let 1–16.  §-a, 17.  § (2) be kez -
dé se,

28. a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
16/2006. (VI. 26.) PM ren de let,

29. a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság és 
a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság köz pon -
ti költ ség ve tés sel tör té nõ el szá mo lá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 16/1998. (V. 20.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 15/2006. (V. 17.) PM ren de let 1–5.  §-a, 1–4. mel lék -
le te,

30. a he lyi ön kor mány za to kat és a több cé lú kis tér sé gi
tár su lá so kat 2006. év ben egyes köz pon ti költ ség ve té si
kap cso la tok ból meg il le tõ for rá sok ról  szóló 4/2006. (I. 26.) 
PM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2006.
(IV. 28.) PM–BM együt tes ren de let 1.  §-a, 2.  § (1) be kez -
dé se, 1–2. szá mú mel lék le te,

31. a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz -
ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló 36/1999. 
(XII. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2006.
(IV. 12.) PM ren de let,

32. a Pénz ügy mi nisz té ri um és a pénz ügy mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek fon tos és bi zal mas
mun ka kö re i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 34/1996.
(XII. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2006.
(IV. 10.) PM ren de let,

33. a pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal kap cso la tos egyes mun kál ta -
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tói költ sé gek költ ség ve té si meg té rí té sé nek el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 8/2005. (II. 8.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 10/2006. (IV. 6.) PM ren de let,

34. a Rend kí vü li be ru há zá si tar ta lék elõ irány zat át cso -
por to sí tá sá nak rend jé rõl  szóló 9/2006. (III. 23.) PM ren de -
let 9.  § (3)–(4) be kez dé se, 10.  §-a,

35. a ki sa já tí tás sal kap cso la tos kár ta la ní tá si összeg ki fi -
ze té sé rõl, va la mint az ér ték kü lön bö zet meg fi ze té sé rõl
 szóló 21/1976. (IX. 5.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/2006. (III. 17.) PM ren de let,

36. a költ ség ve té si vi szont ga ran cia vál la lá sá nak és ér -
vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2006. (I. 26.)
PM ren de let,

37. a he lyi ön kor mány za tok és a he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok köz pon ti költ ség ve té si kap cso la tok ból szár ma -
zó for rá sai igény be vé te le és el szá mo lá sa sza bály sze rû sé -
gé nek fe lül vizs gá la tá ról  szóló 16/2002. (IV. 12.) PM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2006. (I. 19.) PM ren de let,

38. a be fek te té si szol gál ta tó és a kül föl di szék he lyû be -
fek te té si szol gál ta tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe üz le ti, szol -
gál ta tá si te vé keny sé gé hez, a be fek te té si vál lal ko zás és hi -
tel in té zet ke res ke dé si könyv ve ze té sé hez, az áru tõzs dei
szol gál ta tó és az el szá mo ló ház szol gál ta tá si te vé keny sé gé -
hez kap cso ló dó, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé rõl
 szóló 5/2004. (II. 12.) PM ren de let mó do sí tá sa címû
54/2005. (XII. 28.) PM ren de let,

39. a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 51/2005. (XII. 28.) PM ren de let,

40. a vám- és pénz ügy õr ség ren del ke zé se alatt álló la ká -
sok kal, he lyi sé gek kel  való gaz dál ko dás ról  szóló 10/2001.
(III. 1.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/2005.
(XII. 27.) PM ren de let 1–20.  §-a,

41. a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló tör vény vég re haj -
tá sá ról  szóló 24/2004. (IV. 23.) PM ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 48/2005. (XII. 27.) PM ren de let,

42. a zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel  való el szá -
mo lás nak a rész le tes sza bá lya i ról  szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 47/2005. (XII. 26.) PM
ren de let,

43. az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 46/2005.
(XII. 26.) PM ren de let,

44. a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
45/2005. (XII. 26.) PM ren de let,

45. az el já rá si il le té kek meg fi ze té sé nek és a meg fi ze tés
el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2004.
(XII. 20.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 44/2005.
(XII. 22.) PM ren de let,

46. az il le té kek kel kap cso la tos ügy ira tok ke ze lé sé rõl, az 
il le té kek ki sza bá sá ról, el szá mo lá sá ról és köny ve lé sé rõl
 szóló 32/1999. (XII. 22.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
43/2005. (XII. 22.) PM ren de let,

47. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó adók
és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván tar tá sá -
ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991. (V. 21.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2005. (XII. 22.) PM
ren de let,

48. a jel zá log le ve lek fe de ze te kö ré ben al kal ma zan dó je -
len ér ték szá mí tás sza bá lya i ról  szóló 40/2005. (XII. 9.) PM
ren de let 11.  § (2)–(3) be kez dé se,

49. a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk, va la mint a to -
vább kép zé sük ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek nyil ván tar -
tás ba vé te li el já rá sá nak igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól
 szóló 21/2002. (V. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
39/2005. (XI. 29.) PM ren de let,

50. a pénz ügyi kong lo me rá tum szin tû tõ ke meg fe le lés
szá mí tá sá ról  szóló 36/2005. (X. 31.) PM ren de let 12.  §-t
kö ve tõ al cí me,

51. a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let és a Vám- és
Pénz ügy õr ség rõl  szóló tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
24/2004. (IV. 23.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
35/2005. (X. 28.) PM ren de let,

52. a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
34/2005. (X. 28.) PM ren de let,

53. az egyes sze ren cse já té kok en ge dé lye zé sé vel, le bo -
nyo lí tá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég -
re haj tá sá ról  szóló 32/2005. (X. 21.) PM ren de let 90.  §-a,

54. a pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó akk re di tált is -
ko lai rend sze rû fel sõ fo kú szak ké pe sí té sek szak mai kö ve -
tel mé nye i rõl  szóló 20/1998. (VII. 22.) PM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 27/2005. (VIII. 15.) PM ren de let,

55. a ter mõ föld nek nem mi nõ sü lõ in gat la nok hi tel biz to -
sí té ki ér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó mód szer ta ni
el vek rõl  szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 26/2005. (VIII. 11.) PM ren de let,

56. a fej lesz té si adó ked vez mény en ge dé lye zé se irán ti
el já rás kez de mé nye zé sé ért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta -
tá si díj ról  szóló 50/2002. (XII. 29.) PM ren de let mó do sí tá -
sá ról és az ál ta lá nos té te lû el já rá si il le ték mér té ké rõl  szóló
50/2004. (XII. 29.) PM ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl  szóló 25/2005. (VII. 26.) PM ren de let,

57. a vám- és pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá val kap cso la tos kár té rí té si fe le lõs -
sé gé rõl, va la mint a vám- és pénz ügy õr ség kár té rí té si fe le -
lõs sé gé rõl  szóló 14/1997. (V. 8.) PM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 23/2005. (VII. 12.) PM ren de let 1–11.  §-a, 12.  §-t
meg elõ zõ al cí me,

58. a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló tör vény vég re haj -
tá sá ról  szóló 24/2004. (IV. 23.) PM ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 21/2005. (VI. 23.) PM ren de let,
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59. a pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí té -
sek szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló 2/1995. (II. 22.) PM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/2005. (VI. 20.) PM ren de -
let 1.  §-a, 1–2. szá mú mel lék le te,

60. a ki sa já tí tás sal kap cso la tos kár ta la ní tá si összeg ki fi -
ze té sé rõl, va la mint az ér ték kü lön bö zet meg fi ze té sé rõl
 szóló 21/1976. (IX. 5.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
18/2005. (V. 13.) PM ren de let,

61. a he lyi ön kor mány za to kat 2005. év ben meg il le tõ
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok ról, nor ma tív, kö tött fel -
hasz ná lá sú tá mo ga tá sok ról, sze mé lyi jö ve de lem adó ról, a
bér ki adá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ról, a te le pü lé si ön kor -
mány za tok jö ve de lem dif fe ren ci á ló dá sát mér sé ke lõ ki egé -
szí tés rõl, il let ve be szá mí tás ról, va la mint az ál lam ház tar tá -
si tar ta lék ról  szóló 4/2005. (I. 28.) PM–BM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2005. (V. 6.) PM–BM együt -
tes ren de let,

62. a tech ni kai ka mat lá bak leg na gyobb mér té ké rõl
 szóló 14/2005. (III. 30.) PM ren de let 5.  §-a,

63. a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz -
ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló 36/1999. 
(XII. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2005.
(II. 16.) PM ren de let,

64. a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás 1991. jú li -
us 1. elõt ti rend sze re alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si
 járadékok eme lé sé rõl  szóló 2/1997. (I. 31.) PM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 9/2005. (II. 8.) PM ren de let,

65. a be fek te té si szol gál ta tó és a kül föl di szék he lyû be -
fek te té si szol gál ta tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe üz le ti, szol -
gál ta tá si te vé keny sé gé hez, a be fek te té si vál lal ko zás és hi -
tel in té zet ke res ke dé si könyv ve ze té sé hez, az áru tõzs dei
szol gál ta tó és az el szá mo ló ház szol gál ta tá si te vé keny sé gé -
hez kap cso ló dó, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé rõl
 szóló 5/2004. (II. 12.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
6/2005. (II. 4.) PM ren de let,

66. a pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí té -
sek szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló 2/1995. (II. 22.) PM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2005. (I. 7.) PM ren de let
1–5.  §-a, 1–3. szá mú mel lék le te,

67. az adó szak ér tõi mû kö dés en ge dé lye zé sé nek sza bá -
lya i ról  szóló 20/1994. (VI. 17.) PM ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 1/2005. (I. 7.) PM ren de let,

68. a fej lesz té si célú adó ked vez mény en ge dé lye zé se
irán ti el já rás kez de mé nye zé sé ért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol -
gál ta tá si díj ról  szóló 50/2002. (XII. 29.) PM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 55/2004. (XII. 29.) PM ren de let,

69. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó adók
és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván tar tá sá -
ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991. (V. 21.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 54/2004. (XII. 29.) PM
ren de let,

70. a költ ség ve té si vi szont ga ran cia vál la lá sá nak és ér -
vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 53/2004.
(XII. 29.) PM ren de let,

71. az il le té kek kel kap cso la tos ügy ira tok ke ze lé sé rõl, az 
il le té kek ki sza bá sá ról, el szá mo lá sá ról és köny ve lé sé rõl
 szóló 32/1999. (XII. 22.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
52/2004. (XII. 29.) PM ren de let,

72. az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/2004.
(XII. 29.) PM ren de let,

73. a jö ve dé ki ter mé kek vesz te ség nor má i ról  szóló
43/1997. (XII. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
48/2004. (XII. 29.) PM ren de let,

74. a zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel  való el szá -
mo lás nak a rész le tes sza bá lya i ról  szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 47/2004. (XII. 29.) PM
ren de let,

75. a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
46/2004. (XII. 29.) PM ren de let,

76. a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 45/2004. (XII. 29.) PM ren de let 1–4.  §-a, 5.  §
(2) be kez dé se,

77. az el já rá si il le té kek meg fi ze té sé nek és a meg fi ze tés
el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2004.
(XII. 20.) PM ren de let 9.  § (3) be kez dé se,

78. a ka to nai csa pat- és áru moz gá sok ra vo nat ko zó vám -
eljá rás kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 42/2004. (XI. 17.) PM
ren de let 15–17.  §-a, 19.  § (2) be kez dé se,

79. a Pénz ügy mi nisz té ri um és a pénz ügy mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek fon tos és bi zal mas
mun ka kö re i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 34/1996.
(XII. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 40/2004.
(IX. 30.) PM ren de let,

80. a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
39/2004. (IX. 28.) PM ren de let 1–8.  §-a, mel lék le te,

81. az il le ték bé lye gek for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
38/2004. (VIII. 16.) PM ren de let 2.  § (2)–(4) be kez dé se,

82. a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 37/2004. (VIII. 11.) PM ren de let 1–13.  §-a, mel -
lék le te,

83. a he lyi ön kor mány za to kat 2004. év ben meg il le tõ
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok ról, nor ma tív, kö tött fel -
hasz ná lá sú tá mo ga tá sok ról, sze mé lyi jö ve de lem adó ról,
va la mint a he lyi ön kor mány za tok be vé te le i nek arány ta -
lan sá gát mér sé ke lõ ki egé szí tés rõl, il let ve be szá mí tás ról
 szóló 3/2004. (I. 31.) PM–BM együt tes ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 36/2004. (VII. 21.) PM–BM együt tes ren de let,

84. a Vám- és Pénz ügy õr ség bûn meg elõ zé si, bûn ül dö -
zé si, va la mint ál lam igaz ga tá si te vé keny sé gé vel össze füg -
gés ben ke let ke zett ada tok ke ze lé sé rõl  szóló 34/2004.
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(VI. 23.) PM ren de let 7.  §-a, 7.  §-t meg elõ zõ al cí me, 8.  §
(2) be kez dé se,

85. az il le té kek kel kap cso la tos ügy ira tok ke ze lé sé rõl, az 
il le té kek ki sza bá sá ról, el szá mo lá sá ról és köny ve lé sé rõl
 szóló 32/1999. (XII. 22.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
32/2004. (VI. 21.) PM ren de let,

86. a kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sá nak rész le tes el -
já rá si sza bá lya i ról  szóló 31/2004. (VI. 19.) PM ren de let
8.  § (2) be kez dé se,

87. a pos ta for ga lom ban al kal ma zan dó egyes vám sza bá -
lyok ról  szóló 28/2004. (IV. 29.) PM ren de let 15.  § (2) be -
kez dé se,

88. a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló tör vény vég re haj -
tá sá ról  szóló 24/2004. (IV. 23.) PM ren de let 28.  § (5) be -
kez dé se, 29.  § (1), (3) be kez dé se,

89. az in teg rált pos ta for ga lom ra vo nat ko zó egyes vám -
sza bá lyok ról  szóló 21/2004. (IV. 21.) PM ren de let 10.  §
(2) be kez dé se,

90. a zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel  való el szá -
mo lás nak a rész le tes sza bá lya i ról  szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2004. (IV. 21.) PM
ren de let,

91. a hor dós és kan nás bor ra elõ írt hi va ta los zár al kal -
ma zá sá nak, va la mint el szá mo lá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 41/2002. (XII. 6.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 18/2004. (IV. 21.) PM ren de let,

92. a jö ve dé ki ter mé kek vesz te ség nor má i ról  szóló
43/1997. (XII. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
17/2004. (IV. 21.) PM ren de let,

93. az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2004.
(IV. 21.) PM ren de let 1–11.  §-a, 12.  § (2)–(3) be kez dé se,
1., 2. szá mú mel lék le te,

94. a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let 82.  §
(1)–(2) be kez dé se, 84.  § (1)–(2) be kez dé se, 87.  §-a,

95. a pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí -
té sek szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló 2/1995. (II. 22.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2004. (III. 12.) PM
ren de let,

96. a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let 138.  § (2), (3), (7),
(10) be kez dé se,

97. a be fek te té si szol gál ta tó és a kül föl di szék he lyû be -
fek te té si szol gál ta tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe üz le ti, szol -
gál ta tá si te vé keny sé gé hez, a be fek te té si vál lal ko zás és hi -
tel in té zet ke res ke dé si könyv ve ze té sé hez, az áru tõzs dei
szol gál ta tó és az el szá mo ló ház szol gál ta tá si te vé keny sé gé -
hez kap cso ló dó, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé rõl
 szóló 5/2004. (II. 12.) PM ren de let 23.  § (2) be kez dé se,

98. a be fek te té si alap ke ze lõk adat szol gál ta tá sá nak rend -
jé rõl és tar tal má ról  szóló 11/2002. (II. 20.) PM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 4/2004. (II. 12.) PM ren de let,

99. az egyes szak mai és vizs gáz ta tá si kö ve tel mé nyek rõl 
 szóló PM ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 2/2004. (I. 22.)
PM ren de let,

100. a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos
pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló
36/1999. (XII. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2004. (I. 5.) PM ren de let,

101. az il le té kek kel kap cso la tos ügy ira tok ke ze lé sé rõl,
az il le té kek ki sza bá sá ról, el szá mo lá sá ról és köny ve lé sé rõl
 szóló 32/1999. (XII. 22.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
43/2003. (XII. 29.) PM ren de let,

102. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó
adók és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván -
tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991.
(V. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2003.
(XII. 29.) PM ren de let,

103. az egyes, adó zás sal össze füg gõ pénz ügy mi nisz te ri
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 41/2003. (XII. 29.) PM
ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  § (3)–(4) be kez dé se,

104. az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 40/2003.
(XII. 29.) PM ren de let,

105. a költ ség ve té si vi szont ga ran cia vál la lá sá nak és ér -
vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 39/2003.
(XII. 27.) PM ren de let,

106. a fej lesz té si célú adó ked vez mény en ge dé lye zé se
irán ti el já rás kez de mé nye zé sé ért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol -
gál ta tá si díj ról  szóló 50/2002. (XII. 29.) PM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 38/2003. (XII. 27.) PM ren de let 1.  §-a,

107. az il le ték meg ál la pí tá sá nak mel lõ zé sé rõl  szóló
40/2001. (XI. 7.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
35/2003. (XII. 19.) PM ren de let 1.  §-a,

108. a Vám- és Pénz ügy õr ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá -
ról  szóló 9/1999. (III. 31.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 25/2003. (XI. 7.) PM ren de let,

109. a pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí -
té sek szak mai és vizs gáz ta tá si kö ve tel mé nye i rõl  szóló
2/1995. (II. 22.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2003. 
(X. 3.) PM ren de let,

110. a had kö te le sek rend kí vü li ál la pot ide jé re  való meg -
ha gyá sá ról  szóló 14/1994. (IV. 30.) PM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 21/2003. (VIII. 22.) PM ren de let,

111. a Vám- és Pénz ügy õr ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá -
ról  szóló 9/1999. (III. 31.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 19/2003. (VII. 31.) PM ren de let,

112. a pénz ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó 
ha tó sá gok nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról és a nyo -
mo zá si cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don
 való rög zí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 17/2003. (VII. 1.)
PM–IM együt tes ren de let 179.  § (2)–(3) be kez dé se, mel -
lék le te,
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113. a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos
pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló
36/1999. (XII. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
16/2003. (VII. 1.) PM ren de let,

114. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a pénz ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa 
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
17/1993. (VI. 18.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/2003. (VI. 7.) PM ren de let,

115. a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos
pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló
36/1999. (XII. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2003. (V. 15.) PM ren de let,

116. a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság
és a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság köz -
pon ti költ ség ve tés sel tör té nõ el szá mo lá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 16/1998. (V. 20.) PM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 10/2003. (V. 9.) PM ren de let,

117. a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos
pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló
36/1999. (XII. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2003. (I. 9.) PM ren de let,

118. a be fek te té si alap ke ze lõk adat szol gál ta tá sá nak
rend jé rõl és tar tal má ról  szóló 11/2002. (II. 20.) PM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 54/2002. (XII. 30.) PM ren de let,

119. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó
adók és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván -
tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991.
(V. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 52/2002.
(XII. 29.) PM ren de let,

120. a jö ve dé ki ter mé kek vesz te ség nor má i ról  szóló
43/1997. (XII. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
43/2002. (XII. 20.) PM ren de let,

121. az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/2002.
(XII. 20.) PM ren de let,

122. a zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel  való el szá -
mo lás nak a rész le tes sza bá lya i ról  szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 40/2002. (XII. 6.) PM
ren de let,

123. a be fek te té si szol gál ta tó, az el szá mo ló há zi te vé -
keny sé get vég zõ szer ve zet és a tõzs de tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gé rõl  szóló 6/2002. (II. 20.) PM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 38/2002. (XII. 5.) PM ren de let,

124. a pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí -
té sek szak mai és vizs gáz ta tá si kö ve tel mé nye i rõl  szóló
2/1995. (II. 22.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 32/2002. 
(XI. 9.) PM ren de let,

125. a vám- és pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag jai 
il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i ról  szóló
13/1997. (V. 8.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2002. 
(X. 29.) PM ren de let,

126. a jö ve dé ki ter mé kek vesz te ség nor má i ról  szóló
43/1997. (XII. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
18/2002. (IV. 25.) PM ren de let,

127. a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos
pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló
36/1999. (XII. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
17/2002. (IV. 25.) PM ren de let,

128. a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság
és a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság köz -
pon ti költ ség ve tés sel tör té nõ el szá mo lá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 16/1998. (V. 20.) PM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 5/2002. (II. 8.) PM ren de let,

129. a de vi za kor lá to zá sok meg szün te té se kap csán szük -
sé ges jog sza bály-mó do sí tá sok ról, il let ve egyéb de vi zá lis
vo nat ko zá sú jog sza bá lyok ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló 57/2001. (XII. 30.) PM ren de let,

130. az il le té kek kel kap cso la tos ügy ira tok ke ze lé sé rõl,
az il le té kek ki sza bá sá ról, el szá mo lá sá ról és köny ve lé sé rõl
 szóló 32/1999. (XII. 22.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
51/2001. (XII. 20.) PM ren de let,

131. az ál lam ház tar tá si egye di azo no sí tó szám al kal ma -
zá sá ról  szóló 3/1997. (II. 7.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 44/2001. (XI. 9.) PM ren de let,

132. a Pénz ügy mi nisz té ri um szol gá la ti ti tok kö ré nek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 4/1996. (I. 24.) PM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 42/2001. (XI. 9.) PM ren de let,

133. a pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé -
rõl a Ma gyar Ál lam kincs tár ban tár gyú 36/1999.
(XII. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 41/2001.
(XI. 9.) PM ren de let,

134. az egyes szak mai kö ve tel mé nyek rõl  szóló PM
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 35/2001. (X. 10.) PM
ren de let,

135. a vám- és pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja i nak szol gá la ti vi szo nyá val kap cso la tos egyes sza bá -
lyok ról  szóló 15/1997. (V. 8.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 34/2001. (IX. 14.) PM ren de let,

136. a Pénz ügy mi nisz té ri um szol gá la ti ti tok kö ré nek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 4/1996. (I. 24.) PM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 21/2001. (VI. 6.) PM ren de let,

137. a zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel  való el szá -
mo lás nak a rész le tes sza bá lya i ról  szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2001. (IV. 13.) PM
ren de let,

138. a Pénz ügy mi nisz té ri um szol gá la ti ti tok kö ré nek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 4/1996. (I. 24.) PM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 18/2001. (III. 13.) PM ren de let,

139. a pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó akk re di tált
is ko lai rend sze rû fel sõ fo kú szak ké pe sí té sek szak mai kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 20/1998. (VII. 22.) PM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 54/2000. (XII. 29.) PM ren de let,

140. a pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl a 
Ma gyar Ál lam kincs tár ban tár gyú 36/1999. (XII. 27.) PM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 53/2000. (XII. 29.) PM ren -
de let 1–13.  §-a, 14.  § (2)–(4) be kez dé se, 1–13. szá mú mel -
lék le te,

141. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó
adók és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván -
tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991.
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(V. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 50/2000.
(XII. 21.) PM ren de let,

142. az il le ték kel kap cso la tos ügy ira tok ke ze lé sé rõl, az
il le té kek ki sza bá sá ról, el szá mo lá sá ról és köny ve lé sé rõl
 szóló 32/1999. (XII. 22.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
49/2000. (XII. 21.) PM ren de let,

143. az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 44/2000.
(XII. 12.) PM ren de let,

144. a zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel  való el szá -
mo lás nak a rész le tes sza bá lya i ról  szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 43/2000. (XII. 5.) PM
ren de let,

145. a vám- és pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja i nak szol gá la ti vi szo nyá val kap cso la tos egyes sza bá -
lyok ról  szóló 15/1997. (V. 8.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 38/2000. (XI. 8.) PM ren de let,

146. a zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel  való el szá -
mo lás nak a rész le tes sza bá lya i ról  szóló 36/1997. (XI. 26.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 34/2000. (X. 6.) PM ren -
de let,

147. a ter mõ föld nek nem mi nõ sü lõ in gat la nok hi tel biz -
to sí té ki ér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó mód szer ta -
ni el vek rõl  szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 32/2000. (VIII. 29.) PM ren de let,

148. a sza bály sér té si el já rás so rán le fog lalt és el kob zott
dol gok ke ze lé sé rõl és ér té ke sí té sé rõl, va la mint a pénz bír -
ság és egyéb pénz összeg le til tá sá ról és át uta lá sá ról  szóló
10/2000. (III. 24.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
31/2000. (VIII. 25.) PM ren de let,

149. az il le ték meg ál la pí tá sá nak mel lõ zé sé rõl  szóló
18/1999. (VIII. 18.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
25/2000. (V. 26.) PM ren de let,

150. a Pénz ügy mi nisz té ri um szol gá la ti ti tok kö ré nek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 4/1996. (I. 24.) PM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 20/2000. (V. 12.) PM ren de let,

151. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó
adók és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván -
tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991.
(V. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 33/1999.
(XII. 22.) PM ren de let,

152. az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/1999.
(XII. 20.) PM ren de let,

153. a köz te her jegy for ga lom ba ho za ta lá ról, a köz te her -
jeggyel kap cso la tos el já rá si, for gal ma zá si és el szá mo lá si
sza bá lyok ról  szóló 29/1997. (IX. 3.) PM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 29/1999. (XII. 10.) PM ren de let,

154. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a pénz ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa 
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ra ki -
adott – 8/1994. (III. 8.) PM és a 20/1997. (VI. 11.) PM ren -
de le tek kel mó do sí tott – 17/1993. (VI. 18.) PM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 20/1999. (IX. 1.) PM ren de let,

155. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó
adók és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván -
tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991.
(V. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 41/1998.
(XII. 27.) PM ren de let,

156. a jö ve dé ki ter mé kek vesz te ség nor má i ról  szóló
43/1997. (XII. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
38/1998. (XII. 21.) PM ren de let,

157. az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 14/1998.
(IV. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 37/1998.
(XII. 21.) PM ren de let,

158. az ér ték pa pír kód ele me i nek tar tal mi meg ha tá ro zá -
sá ról  szóló 37/1996. (XII. 28.) PM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 21/1998. (VIII. 4.) PM ren de let,

159. a jö ve dé ki ter mé kek vesz te ség nor má i ról  szóló
43/1997. (XII. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
13/1998. (IV. 30.) PM ren de let,

160. a pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí -
té sek szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló 2/1995. (II. 22.) PM 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 46/1997. (XII. 31.) PM ren -
de let,

161. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó
adók és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván -
tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991.
(V. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 42/1997.
(XII. 30.) PM ren de let,

162. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a pénz ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa 
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ra ki -
adott – 8/1994. (III. 8.) PM ren de let tel mó do sí -
tott – 17/1993. (VI. 18.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/1997. (VI. 11.) PM ren de let,

163. a biz to sí tá si fel ügye le ti dí jak mér té ké rõl  szóló
48/1996. (XII. 29.) PM ren de let,

164. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó
adók és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván -
tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991.
(V. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/1996.
(XII. 17.) PM ren de let,

165. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó
adók és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván -
tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991.
(V. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 32/1995.
(XII. 29.) PM ren de let,

166. a pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí -
té sek szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló 2/1995. (II. 22.) PM 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/1995. (V. 27.) PM ren de -
let,

167. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó
adók és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván -
tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991.
(V. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/1995. (V. 4.)
PM ren de let,

168. a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ex port tá mo ga -
tás ról  szóló 9/1993. (III. 12.) PM–NGKM együt tes ren de -

4402 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/71. szám



let mó do sí tá sá ról  szóló 23/1994. (VIII. 12.) PM–IKM
együt tes ren de let,

169. a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ex port tá mo ga -
tá sok ról  szóló 9/1993. (III. 12.) PM–NGKM együt tes ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/1994. (III. 29.) PM–NGKM
együt tes ren de let,

170. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a pénz ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa 
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott
17/1993. (VI. 18.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/1994. (III. 8.) PM ren de let,

171. a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ex port tá mo ga -
tás ról  szóló 9/1993. (III. 12.) PM–NGKM együt tes ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 2/1994. (I. 17.) PM–NGKM együt -
tes ren de let, va la mint

172. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó
adók és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván -
tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991.
(V. 21.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 38/1991.
(XII. 26.) PM ren de let.

44.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. az egyes szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz te ri ren de le -
tek mó do sí tá sá ról  szóló 6/2002. (IV. 5.) SZCSM ren de let,

2. a ja ví tó in té ze tek rend tar tá sá ról  szóló 30/1997.
(X. 11.) NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2002. (II. 26.)
SZCSM ren de let,

3. az épí té si mun ka he lye ken és az épí té si fo lya ma tok
so rán meg valósítandó mi ni má lis mun ka vé del mi kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együt tes
ren de let 15.  § (2) be kez dé se,

4. a mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek
mi ni má lis szint jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM
együt tes ren de let 25.  § (2) be kez dé se,

5. az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé nye i rõl és meg fe -
le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 2/2002. (II. 7.) SZCSM
ren de let 22.  § (2) be kez dé se,

6. a sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek to vább -
kép zé sé rõl és a szo ci á lis szak vizs gá ról  szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2001.
(XII. 20.) SZCSM ren de let 1–8.  §-a, 9.  § (2)–(3) be kez dé -
se,

7. a Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um, va la mint az
irá nyí tá sa alatt álló in téz mé nyek és ál lam igaz ga tá si szer -
vek szol gá la ti ti tok kö ré nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 4/1999. 
(VIII. 6.) SZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2001.
(IV. 10.) SZCSM ren de let,

8. a sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek to vább -
kép zé sé rõl és a szo ci á lis szak vizs gá ról  szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM ren de let 16.  § (2) be kez dé se,

9. a szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar -
to zó ál lam igaz ga tá si szer vek re vo nat ko zó egy sé ges irat ke -

ze lé si sza bály zat ról  szóló 7/2000. (VII. 11.) SZCSM ren -
de let 3.  § (2) be kez dé se,

10. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mé nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl
 szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
6/2000. (VII. 6.) SZCSM ren de let,

11. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint a 
Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek ke -
ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2000. (IV. 12.) SZCSM 
ren de let 1–19.  §-a, 20.  § (2)–(3) be kez dé se,

12. a rend bír ság ról  szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2000. (III. 3.) SZCSM ren de let,

13. a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 2/2000. (I. 18.) SZCSM ren de let,

14. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mé nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl
 szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 112.  § (3)–(4) be kez -
dé se, 113.  §-a, 115.  §-a,

15. az al kal mi mun ka vál la lói könyv for má já ról, ki töl -
té sé rõl, el ké szí té sé rõl és el osz tá sá ról  szóló 12/1997.
(VIII. 14.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/1999.
(XII. 22.) SZCSM ren de let,

16. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok igény be vé te lé rõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren -
de let 23.  § (2)–(4) be kez dé se,

17. a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let
18.  § (4)–(5) be kez dé se, va la mint

18. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la -
mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely -
ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról  szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/1999.
(IX. 3.) SZCSM ren de let.

45.  §

Ha tá lyát vesz ti a gyógy sze ré szi ma gán te vé keny ség
gya kor lá sá ról  szóló 9/1990. (III. 28.) SZEM ren de let 10.  §
(2)–(3) be kez dé se.

46.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel ügye le te alá
tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról,
va la mint egyes szo ci á lis szol gál ta tá sok 2008. évi ki egé szí -
tõ tá mo ga tá sá ról  szóló 2/2008. (III. 31.) SZMM ren de let
31.  § (2) be kez dé se,

2. a mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek
mi ni má lis szint jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2007. (IX. 29.)
SZMM ren de let,
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3. a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 25/2007. (VI. 28.) SZMM ren de let
1–8.  §-a, 9.  § (2), (4) be kez dé se,

4. a Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram és a Re gi o ná lis
If jú sá gi Iro dák mû kö dé sé rõl  szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2007. (VI. 26.) SZMM
ren de let,

5. a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok fel ada ta i ról, irá nyí tá -
sá ról, a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré szén
be lül el kü lö ní tett kép zé si ke ret fel hasz ná lá sá ról, va la mint
a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok és a me gyei (fõ vá ro si) mun -
ka ügyi köz pon tok együtt mû kö dé sé rõl  szóló 23/2005.
(XII. 26.) FMM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2007.
(V. 23.) SZMM ren de let 1–6.  §-a, 7.  § (2) be kez dé se,

6. a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar -
to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek
ki adá sá ról  szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM ren de let 3.  §-a,

7. a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já -
rá si rend jé rõl  szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let
38.  § (2) be kez dé se,

8. a Szín ház mû vé sze ti Biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá -
ról  szóló 35/1997. (XII. 5.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 19/2007. (V. 10.) SZMM–OKM együt tes ren de let,

9. az egyes mi nisz te ri ren de le tek nek az egy sé ges mun -
ka vé del mi ha tó ság meg szer ve zé sé vel kap cso la tos mó do sí -
tá sá ról  szóló 18/2007. (V. 10.) SZMM ren de let,

10. a Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé bõl fel nõtt -
kép zé si cél ra nyújt ha tó tá mo ga tá sok rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM ren de let 30.  § (2) be kez -
dé se,

11. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a
biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 14/2007. (IV. 11.)
SZMM ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

12. a kol lek tív szer zõ dé sek be je len té sé nek és nyil ván -
tar tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 2/2004. (I. 15.)
FMM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2007. (III. 7.)
SZMM ren de let,

13. a ten ge ri ha lász ha jók fe dél ze tén dol go zók mun ka -
vé del mi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint jé rõl  szóló
4/2001. (IX. 26.) SZCSM–EüM együt tes ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 11/2007. (III. 7.) SZMM–EüM együt tes ren -
de let,

14. az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend -
jé rõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 10/2007. (II. 27.) SZMM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  §
(2)–(3) be kez dé se, 1., 2. szá mú mel lék le te,

15. a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek el len õr zé se
so rán ki szab ha tó bír ság ról  szóló 1/2005. (I. 19.) FMM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2007. (II. 12.) SZMM ren de -
let,

16. a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar -
tás ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2001.

(XII. 29.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2007.
(II. 12.) SZMM ren de let,

17. a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt -
kép zé si prog ra mok akk re di tá ci ós el já rá si dí já nak mér té ké -
rõl és fel hasz ná lá si sza bá lya i ról  szóló 7/2002. (XII. 6.)
FMM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2007. (II. 12.)
SZMM ren de let,

18. az akk re di tá ci ós el já rás és kö ve tel mény rend szer
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2007. (II. 12.) SZMM ren de let 
1–20.  §-a, 21.  § (2)–(5) be kez dé se, 1–10. szá mú mellék -
lete,

19. az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
3/2007. (II. 9.) SZMM ren de let 1–24.  §-a, 1.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 17.  §-t meg elõ zõ al cí me, 20.  §-t meg elõ zõ al cí me,
23.  §-t meg elõ zõ al cí me, 24.  §-t meg elõ zõ al cí me, 25.  §
(1) be kez dés má so dik mon da ta,

20. a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2007.
(II. 9.) SZMM ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 1., 2. szá mú mel lék le -
te,

21. a szak kép zé si hoz zá já ru lást a sa ját mun ka vál la lói
ré szé re szer ve zett kép zés sel tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te -
le zett költ sé gei el szá mo lá sá nak fel té te le i rõl és az el szá mo -
lás sza bá lya i ról  szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let
9.  § (3)–(4) be kez dé se,

22. a sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek to -
vább kép zé sé rõl és a szo ci á lis szak vizs gá ról  szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM ren de let, va la mint a sze mé lyes gon dos -
ko dást vég zõ sze mé lyek ada ta i nak mû kö dé si nyil ván tar tá -
sá ról  szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 12/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let,

23. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok igény be vé te lé rõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2006. (XII. 27.) SZMM ren -
de let,

24. a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mé nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl
 szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
9/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let 1–9.  §-a, 10.  §
(7)–(8) be kez dé se, 1–3. szá mú mel lék le te,

25. az egyes if jú sá gi, szo ci á lis és gyer mek vé del mi tár -
gyú mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 8/2006.
(XII. 27.) SZMM ren de let,

26. az egyes szo ci á lis szol gál ta tá so kat vég zõk kép zé sé -
rõl és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 81/2004. (IX. 18.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2006. (XII. 12.)
SZMM ren de let,

27. a he lyi ön kor mány za tok ré szé re gyer mek- és if jú sá -
gi fel ada tok el lá tá sa cél já ból nyúj tan dó tá mo ga tás igény lé -
sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá -
sá nak 2006. évi sza bá lya i ról  szóló 5/2006. (X. 13.) SZMM 
ren de let,
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28. a 2007. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend -
rõl  szóló 4/2006. (IX. 28.) SZMM ren de let, va la mint

29. 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 mó do sí tá sá ról  szóló 3/2006. (IX. 15.) SZMM ren -
de let 1–3.  §-a, 4.  § (2) be kez dé se.

47.  §

Ha tá lyát vesz ti

1. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja i nak il let mé nyé rõl, va la mint egyéb pénz be li
és ter mé szet be ni el lá tá sá ról  szóló 4/1997. (II. 28.) TNM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2007. (VIII. 29.) TNM ren -
de let,

2. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok lé te sít mé -
nye i be tör té nõ be lé pés rend jé rõl  szóló 1/1996. (VI. 19.)
TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2007. (VII. 11.)
TNM ren de let,

3. az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i rõl és a szak mai vizs ga szer ve zé sé re jo go sult in téz -
mé nyek jegy zé ké rõl  szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2006. (V. 30.) TNM ren de let
1.  §-a, 3.  § (2) be kez dé se, mel lék le te,

4. az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból fi nan szí ro -
zott ope ra tív prog ra mok és a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si
dön tés ho za ta lá ban részt ve võk, va la mint a tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá val  való el szá mo lást vég zõ sze mé lyek va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé ge le bo nyo lí tá sá nak
rész le tes rend jé rõl  szóló 5/2006. (V. 17.) TNM–GKM–
FMM–FVM–KvVM–TNM együt tes ren de let 7.  § (4) be -
kez dé se,

5. a Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity II. fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
15/2004. (VIII. 14.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
32/2005. (XII. 15.) TNM–TNM együt tes ren de let,

6. a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó dí jak ról  szóló
31/2005. (X. 21.) TNM ren de let 7.  § (2) be kez dé se,

7. a te rü let- és re gi o ná lis fej lesz té si szak te rü le ten ki fej -
tett szak ér tõi te vé keny ség sza bá lyo zá sá ról  szóló 13/2004.
(VIII. 6.) TNM ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
30/2005. (IX. 2.) TNM ren de let,

8. a Tu risz ti kai Cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke -
ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2005. (VII. 13.)
TNM ren de let,

9. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél -
kü li mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer -
vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 22/2005. (V. 28.)
TNM ren de let,

10. a struk tu rá lis ala pok és a Ko hé zi ós Alap fel hasz ná -
lá sá nak ál ta lá nos el já rá si sza bá lya i ról  szóló 14/2004.

(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együt tes ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 21/2005. (V. 28.) TNM–GKM–
FMM–FVM–PM–TNM együt tes ren de let 1–5.  §-a, 7.  §-a,

11. a Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity II. fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
15/2004. (VIII. 14.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/2005. (V. 2.) TNM–TNM együt tes ren de let,

12. a struk tu rá lis ala pok és a Ko hé zi ós Alap fel hasz ná -
lá sá nak ál ta lá nos el já rá si sza bá lya i ról  szóló 14/2004.
(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együt tes ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2005. (IV. 15.)
TNM–GKM–FMM–FVM–PM–TNM együt tes ren de let,

13. a Tu risz ti kai Cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és
ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 14/2002. (XI. 16.) 
MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2005. (II. 18.)
TNM ren de let 1–19.  §-a, 20.  § (2)–(3) be kez dé se,

14. a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs 
tár ca nél kü li mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó szer vek
fon tos és bi zal mas mun ka kö re i nek meg ál la pí tá sá ról és a
biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 34/2004. (XII. 25.)
TNM ren de let 5.  § (2) be kez dé se,

15. a Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity II. fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
15/2004. (VIII. 14.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2004. (XII. 23.) TNM–TNM együt tes ren de let,

16. a struk tu rá lis ala pok és a Ko hé zi ós Alap fel hasz ná -
lá sá nak ál ta lá nos el já rá si sza bá lya i ról  szóló 14/2004.
(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együt tes ren de -
let 40.  § (2) be kez dé se,

17. az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, va la mint az 
ISPA/Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok hoz kap -
cso ló dó költ ség ve té si elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
egyes sza bá lya i ról  szóló 1/2004. (II. 16.) TNM–FMM–
FVM–GKM–KvVM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 12/2004. (VII. 31.) TNM–FMM–FVM–
GKM–KvVM–PM együt tes ren de let,

18. a Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram
Ku ta tás-fej lesz tés, in no vá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
ta fel hasz ná lá sá val kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló
4/2004. (IV. 23.) TNM ren de let 7.  § (2) be kez dés e),
f) pont ja, 7.  § (3) be kez dé se,

19. a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók, prog ra mok és a te -
rü let ren de zé si ter vek tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl  szóló
18/1998. (VI. 25.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2003. (IX. 9.) TNM ren de let,

20. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja i nak il let mé nyé rõl, va la mint egyéb pénz -
be li és ter mé szet be ni el lá tá sá ról  szóló 4/1997. (II. 28.)
TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2001. (XI. 23.) TNM
ren de let,

21. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos
ál lo má nyú tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak lé te sí té sé rõl, tar -
tal má ról és meg szün te té sé rõl  szóló 1/1997. (II. 26.) TNM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2001. (XI. 23.) TNM ren -
de let,
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22. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok gép jár mû -
ve i nek üzem ben tar tá sá val és hasz ná la tá val kap cso la tos
egyes sza bá lyok ról  szóló 1/1993. (II. 9.) TNM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 3/2001. (XI. 9.) TNM ren de let,

23. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a
biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl a PHARE prog ram ko or di -
ná lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter hi va ta lá ban címû
2/2001. (III. 9.) TNM ren de let 4.  § (3) be kez dé se,

24. a szol gá la ti fegy ver nek a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok nál tör té nõ rend sze re sí té sé rõl, vi se lé sé rõl, hasz -
ná la tá ról és tá ro lá sá ról  szóló 5/1999. (X. 27.) TNM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 4/2000. (IV. 21.) TNM ren de let,

25. az el is me ré sek ado má nyo zá sá nak rend jé rõl  szóló
1/1998. (I. 23.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/2000. 
(II. 23.) TNM ren de let 1–4.  §-a,

26. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál fog lal -
koz ta tott köz al kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ
egyes kér dé sek ren de zé sé rõl  szóló 8/1999. (XI. 24.) TNM
ren de let 13.  § (2) be kez dé se,

27. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo -
má nyú tag ja i nak il let mé nyé rõl, va la mint egyéb pénz be li és
ter mé szet be ni el lá tá sá ról  szóló 4/1997. (II. 28.) TNM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 4/1999. (VI. 25.) TNM ren de let,

28. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo -
má nyú tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak lé te sí té sé rõl, tar tal má ról 
és meg szün te té sé rõl  szóló 1/1997. (II. 26.) TNM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 3/1998. (XII. 16.) TNM ren de let,

29. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja i nak il let mé nyé rõl, va la mint egyéb pénz -
be li és ter mé szet be ni el lá tá sá ról  szóló 4/1997. (II. 28.)
TNM ren de let 42.  §-t meg elõ zõ al cí me,

30. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos
ál lo má nyú tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak lé te sí té sé rõl, tar -
tal má ról és meg szün te té sé rõl  szóló 1/1997. (II. 26.) TNM
ren de let 63.  § (2)–(3) be kez dé se,

31. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok gépjármû -
veinek üzem ben tar tá sá val és hasz ná la tá val kap cso la tos
egyes sza bá lyok ról  szóló 1/1993. (II. 9.) TNM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 5/1996. (XI. 1.) TNM ren de let,

32. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 2/1994. (IX. 20.)
TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/1996. (VIII. 9.) TNM 
ren de let, va la mint

33. a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok al kal ma zot -
ta i nak la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga tá sá ról  szóló 2/1995.
(XII. 12.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/1996.
(VIII. 9.) TNM ren de let.

48.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti

1. a bí ró sá gi ügy in té zõk ál tal el lát ha tó egyes fel ada tok -
ról  szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. ren de let 41.  §-a, 41.  §-t
meg elõ zõ al cí me,

2. a nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál lás -
hely-szol gál ta tás ról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 218/2007. (VIII. 15.) Korm. ren de -
let 1–10.  §-a, 11.  § (4)–(8) be kez dé se, 12.  §-a, 1–4. szá mú
mel lék le te,

3. az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak ál tal fi nan szí roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
330/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,

4. az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke -
res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény vég re haj tá sá -
nak egyes sza bá lya i ról  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.
ren de let 21.  § (4)–(6) be kez dé se, va la mint

5. a Nem zet kö zi Mig rá ci ós Po li ti kát Fej lesz tõ Köz pont 
(ICMPD) ala pí tá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló Meg ál la po dás 
és az azt mó do sí tó meg ál la po dá sok ki hir de té sé rõl  szóló
178/2004. (V. 26.) Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dé se.

(2) Ha tá lyát vesz ti

1. a szak mai vizs gák le bo nyo lí tá sá ra nyúj tott tá mo ga -
tás igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend -
jé rõl  szóló 10/2008. (III. 29.) OKM ren de let 6.  § (2) be kez -
dé se, va la mint

2. az er dõk köz jó lé ti célú vé del mét és bõ ví té sét szol gá -
ló fel ada tok el lá tá sá nak 2007. évi cse kély össze gû (de mi -
ni mis) tá mo ga tá sá ról, a sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-ának
adó fi ze tõk ál tal fel aján lott ré szé bõl kép zett be vé tel bõl
címû 91/2007. (VIII. 23.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 146/2007. (XII. 4.) FVM ren de let.

49.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti

1. a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról  szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let 6.  § (2)–(3) be kez dé se,

2. a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
67/2007. (IV. 11.) Korm. ren de let 1–18.  §-a, 19.  § (3),
(5)–(6) be kez dé se,

3. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 54/2007. (III. 28.) Korm. ren -
de let 1–5.  §-a, 6.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha -
tá lyát vesz ti” szö veg rész, 6.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja,
6.  § (2) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az
e ren de let mel lék le té vel meg ál la pí tott 1. szá mú mel lék let
A. ré sze I. fe je ze té nek 2. pont ja és II. fe je ze té nek 1. pont -
ja” szö veg rész, mel lék le te,

4. a fel sõ ok ta tás ban részt vevõ hall ga tók jut ta tá sa i ról
és az ál ta luk fi ze ten dõ egyes té rí té sek rõl  szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. ren de let 37.  § (2) be kez dé se,

5. az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos
egyes fi nan szí ro zá si, szer zõ dés kö té si és el já rá si kér dé sek -
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rõl  szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let 6–18.  §-a, 19.  § 
(5)–(7), (9) be kez dé se, 2. szá mú mel lék le te,

6. a ma gánnyug díj pénz tá rak, az ön kén tes nyug díj pénz -
tá rak, va la mint az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se -
gé lye zõ pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló kor mány ren de le -
tek mó do sí tá sá ról  szóló 358/2006. (XII. 27.) Korm. ren de -
let 1–48.  §-a, 50–52.  §-a, 1–22. szá mú mel lék le te,

7. az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sá val meg valósuló, és egyes nem zet -
kö zi meg ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott prog ra mok
mo ni tor ing rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl
 szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let 24.  § (2)–(4) be -
kez dé se, va la mint

8. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény fel sõ ok ta tás ban  való vég re haj tá sá ról és a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes 
kér dé se i rõl  szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let 17.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti” szö -
veg rész, 17.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja, 17.  § (2), (5) be -
kez dé se.

(2) Ha tá lyát vesz ti

1. a bí ró sá gi vég re haj tás ra vo nat ko zó egyes igaz ság -
ügy-mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról, va la mint a
költ ség men tes ség sza bá lya i nak al kal ma zá sá ról  szóló
6/2008. (III. 1.) IRM ren de let 5.  § (2) be kez dé se, 7.  §
(5) be kez dé se,

2. a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá -
sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2007.
(V. 11.) HM ren de let,

3. az egyes szo ci á lis szol gál ta tá sok 2007. évi ki egé szí -
tõ tá mo ga tá sá ról  szóló 9/2007. (II. 20.) SZMM ren de let,
va la mint

4. a te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó adók
és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván tar tá sá -
ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991. (V. 21.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 50/2001. (XII. 20.) PM
ren de let.

50.  §

(1) E ren de let – a (2) és a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és 2009. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

(2) A 48.  § 2008. jú li us 2-án lép ha tály ba.

(3) A 49.  § és az 53.  § 2009. ja nu ár 2-án lép ha tály ba.

51.  §

(1) Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let és a fel sõ ok ta tá si

in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról  szóló 237/2006.
(XI. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 253/2006.
(XII. 7.) Korm. ren de let 26.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(6) E ren de let 2009. szep tem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.”

(2) Az egyes kör nye zet ter he lé si dí jak vissza igény lé sé -
nek, a ki bo csá tott ter he lõ anyag mennyi ség meg ha tá ro zás
mód já ról, va la mint a díj fi ze tés át há rí tá sá nak sza bá lya i ról
 szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 6.  §-a a kö vet ke -
zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A 3. szá mú mel lék let tar tal maz za azo kat a víz mi nõ -
sé gi és mennyi sé gi mé rõ mû sze re ket, ame lyek be szer zé se
figye lembe ve he tõ a díj elõ leg szá mí tás nál.”

52.  §

(1) Az ál la mi va gyon nal  való gaz dál ko dás ról  szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let 54.  § (4) be kez dé sé ben
az „e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat van na pon be lül
te szi köz zé a Ma gyar Köz löny ben” szö veg rész he lyé be az
„a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi” szö veg lép.

(2) Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé -
sé rõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let 20.  §
(6) be kez dé sé ben a „ha tá lyát vesz ti” szö veg rész he lyé be a
„ha tá lyát vesz ti; e be kez dés 2010. ja nu ár 2-án ha tá lyát
vesz ti” szö veg lép.

(3) A fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya i ról
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let 41.  § (5) be kez -
dé sé ben a „Rek.” szö veg rész he lyé be a „szenny víz bír ság -
ról  szóló 3/1984. (II. 7.) OVH ren del ke zés” szö veg, a
„Csbr.” szö veg ré szek he lyé be a „csa tor na bír ság ról  szóló
204/2001. (X. 26.) Korm. ren de let” szö veg lép.

53.  §

A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár -
mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 54/2007. (III. 28.) Korm. ren -
de let 6.  § (3) be kez dé sé ben az „Az” szö veg rész he lyé be az
„A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár mû -
vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren -
de let” szö veg, a „ha tá lyát vesz ti” szö veg rész he lyé be a
„ha tá lyát vesz ti; ez a be kez dés 2009. szep tem ber 10-én ha -
tá lyát vesz ti” szö veg, 6.  § (4) be kez dé sé ben az „az 1. mel -
lék let” szö veg rész he lyé be az „a köz úti köz le ke dé si szol -
gál ta tá sok ról és a köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról
 szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 1. szá mú mel lék let”
szö veg lép.

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

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
1/2008. (V. 8.) MeHVM

ren de lete

a Mi nisz ter el nök ség fe je zet nél a ha zai nem ze ti
 és et ni kai ki sebb sé gek, va la mint a ha tá ron túli

ma gya rok tá mo ga tá sá val kap cso la tos fe je ze ti ke ze lé sû 
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 29/2008. (II. 19.) Korm. ren de let
1. §-a f) és g), il let ve 3. §-a d) és e) al pont ja i ban meg ha -
tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, fi gye lem mel az ál -
lam ház tar tás ról szó ló, több ször mó do sí tott 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 124. § (9) be -
kez dé sé re – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fe je zet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság 2008.
évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény (a to -
váb bi ak ban: költ ség ve té si tör vény) 1. számú mel lék le té -
nek a X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet (a to váb bi ak ban: Mi -
nisz ter el nök ség) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tai kö zül a:

a) 9. cím Fe je ze ti ke ze lé sû cél elõ irány za tok 2. al cím
Cél elõ irány za tok ezen be lül:

aa) a Ki sebb sé gi in téz mé nyek át vé te lé nek és fenn tar tá -
sá nak tá mo ga tá sa 25. jog cím cso port, va la mint

ab) a Ki sebb sé gi ko or di ná ci ós és in ter ven ci ós ke ret
26. jog cím cso port elõ irány za ta i ra (a to váb bi ak ban együtt:
ki sebb sé gi elõ irány za tok).

b) Ha tá ron túli ma gya rok prog ram ja i nak tá mo ga tá sa,
9. cím, 4. al cím, ezen be lül:

ba) a Ha tá ron túli ma gya rok ok ta tá si prog ram ja i nak tá -
mo ga tá sa 1. jog cím cso port,

bb) a Ked vez mény tör vény alap ján járó ok ta tás-ne ve lé si
tá mo ga tás, va la mint a szór vány ok ta tás és csán gó ma gya -
rok tá mo ga tá sa 2. jog cím cso port, to váb bá

bc) a Nem zet po li ti kai te vé keny ség tá mo ga tá sa 3. jog -
cím cso port, és

bd) a ma gyar–ma gyar kap cso lat tar tás erõ sí té se 4. jog -
cím cso port (a to váb bi ak ban együtt: ha tá ron túli elõ irány -
za tok).

2. §

A ren de let ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok ról ren del -
kez ni, azok ter hé re kö te le zett sé get vál lal ni a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak -
ál lam tit ká ra (a továbbiakban: szakállamtitkár) jogosult.

II. Fe je zet

AZ ELÕ IRÁNY ZA TOK FEL HASZ NÁ LÁ SÁ NAK
SZA BÁ LYAI

3. §

(1) A ha tá ron túli elõ irány za tok ese té ben leg fel jebb a
költ ség ve té si tör vény sze rint ren del ke zés re álló elõ irány -
za tok 10%-a hasz nál ha tó fel az elõ irány za tok ke ze lé sé vel
és fel hasz ná lá sá val kap cso la tos mû kö dé si és fel hal mo zá si
ki adá sok ra, ide ért ve a szer zõ dé sek elõ ké szí té sé vel és meg -
kö té sé vel, a nyil ván tar tás sal, a köny ve lés sel és a szak mai,
to váb bá pénz ügyi el len õr zés sel kap cso la tos költ sé ge ket,
va la mint a mind ezek el lá tá sá hoz szük sé ges fel té te lek biz -
to sí tá sá val össze füg gõ kiadásokat is.

(2) A ki sebb sé gi elõ irány za tok kal, il let ve a ha tá ron túli
elõ irány za tok kal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban a MeH
ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár sá -
gá nak il le té kes szak fõ osz tá lyai (a Nem zet po li ti kai Ügyek
Fõ osz tá lya, il let ve a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Fõosztály) vesznek részt.

(3) Az elõ irány za tok ból pá lyá za ti úton, va la mint pá lyá -
za ti rend sze ren kí vül – az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint – nyújt ha tó vissza nem térítendõ támogatás.

A pá lyá za ti el já rás

4. §

(1) A pá lyá za ti fel hí vást az il le té kes fõ osz tá lyok:
a) a ki sebb sé gi elõ irány za tok vo nat ko zá sá ban – az 1. §

aa) al pont ja sze rin ti elõ irány zat ese tén a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra jo go sult or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok egy -
ide jû tá jé koz ta tá sa mellett – a MeH honlapján,

b) a ha tá ron túli elõ irány za tok ese té ben leg alább egy
or szá gos ter jesz té sû na pi lap ban, va la mint a MeH hon lap -
ján teszi közzé.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé re az 1. § bb) al pont -
já ban érin tett cél elõ irány zat ese té ben a köz re mû kö dõ ként
be vont ha tá ron túli tár sa dal mi szervezet is jogosult.

(3) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro -
zott idõn be lül kell be nyúj ta ni, a ha tár idõ el mu lasz tá sa
ese tén a pá lyá za tot el kell uta sí ta ni. A pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak for mai és tar tal mi fel té te le i rõl, a pá lyá za tok be nyúj tá -
sá nak ha tár ide jé rõl, a szük sé ges ön rész rõl, va la mint az el -
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nyer he tõ tá mo ga tás mér té ké nek fel sõ ha tá rá ról, a pá lyá za ti 
do ku men tá ci ó hoz való hoz zá fé rés mód já ról és a pá lyá zat
be nyúj tá sá nak fel té te le i rõl a pá lyá za ti fel hí vás rendel -
kezik.

(4) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zó ne vét, szék he lyét (cí mét), te le fon- és te le -

fax szá mát, va la mint e-ma il cí mét, adó szá mát (adó azo no sí -
tó je lét) és a be jegy zés té nyét iga zo ló nyil ván tar tá si szá -
mát,

b) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt jog cí mek alap ján
igé nyel he tõ tá mo ga tás ból meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé -
keny sé gek, fel ada tok részletes ismertetését,

c) a meg va ló sí tás hoz igé nyelt tá mo ga tás össze gét, kü -
lön fel tün tet ve az ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) össze gét, a
rész le tes költ ség ve té si ter vet és a sa ját for rás mér té két,

d) a meg va ló sí tás és fi nan szí ro zás idõ be ni üte me zé sét,
e) a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt egyéb ada to kat.

(5) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a) ere de ti ben, 60 nap nál nem ré geb bi iga zo lást a pá lyá -

zó bí ró sá gi, ha tó sá gi, il let ve az adott or szág joga sze rint
tör té nõ nyil ván tar tás ba vételérõl,

b) köz jegy zõ vagy az adott or szág jog rend sze re sze rin ti 
más ha tó ság ál tal, il let ve az iga zo lás ki adá sá ra jo go sult
szer ve zet ré szé rõl ki ál lí tott, hi te le sí tett alá írá si cím pél -
dányt,

c) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá it ve ze tõ hi tel in té -
zet 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a pon tos szám la -
szám meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá i nak ve ze té -
sé rõl,

d) a pá lyá zó lé te sí tõ ok ira tá ról/alap sza bá lyá ról ké szí -
tett egy sze rû másolatot,

e) ma gyar or szá gi pá lyá zó ese tén, a pá lyá zó nyi lat ko za -
tát, il let ve 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az adó ha tó ság -
tól ar ról, hogy köz tar to zás sal nem rendelkezik,

f) a pá lyá zó cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tát:
fa) a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku -

men tá ci ók tel jes kö rû sé gé rõl, va ló di sá gá ról és hitelessé -
gérõl,

fb) ar ról, hogy az ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná sá -
ra jo go sult-e,

fc) ma gyar or szá gi pá lyá zó ese té ben hoz zá já ru lá sát arra
vo nat ko zó an, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se
cél já ból az adó szá mát (adó azo no sí tó je lét), tár sa da lom biz -
to sí tá si azo no sí tó je lét, tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la -
szá mát a Ma gyar Ál lam kincs tár, il let ve a tá mo ga tá si szer -
zõ dést kötõ tá mo ga tó szerv fel hasz nál hat ja a le járt köz tar -
to zá sok tel je sí té se, il le tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té -
nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez,

fd) ar ról, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, il let ve a tá mo ga -
tá si szer zõ dés le jár tá ig be je len ti, ha el le ne vég el szá mo lá si
vagy fel szá mo lá si el já rás in dult, il let ve le járt ese dé kes sé -
gû, meg nem fi ze tett köz tar to zá sa ke let ke zett,

fe) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás ked -
vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás tár gya, a tá -
mo ga tás össze ge nyil vá nos ság ra hoz ha tó,

ff) ar ról, hogy a ma gyar ál lam ház tar tás al rend sze ré bõl
fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen lí tett
tar to zá sa nincs és mun ka ügyi kap cso la tai ren de zet tek;

fg) ar ról, hogy a meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé keny ség,
fel adat vo nat ko zá sá ban más pá lyá za ton részt vett-e, il let ve 
mi lyen más ál la mi és egyéb tá mo ga tást vesz igény be,

fh) 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 fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban
és a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott szer vek ál tal
tör té nõ el len õr zé sé hez hoz zá já rul, va la mint

g) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott egyéb do ku -
men tu mo kat.

(6) Az ide gen nyel ven be nyúj tott do ku men tu mok ese té -
ben csa tol ni kell azok ma gyar nyel vû fordítását.

(7) A pá lyá za tot csak ak kor le het el bí rál ni, ha az meg fe -
lel a (3)–(6) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek.

(8) A be nyúj tott pá lyá zat ér vény te len sé gé rõl a pá lyá zat
be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül ér te sí te ni kell a pá -
lyá zót. A pá lyá zat ér vény te len sé gé nek ese te it a pá lyá za ti
felhívásnak is tartalmaznia kell.

(9) Hi á nyos pá lyá zat ese tén a pá lyá zót a be ér ke zé sé tõl
szá mí tott 8 na pon be lül, 15 na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel
 hiánypótlásra kell fel szó lí ta ni. A ha tár idõ ké re lem re, egy
al ka lom mal 15 nap pal meg hosszab bít ha tó. A meg -
hosszab bí tott hi ány pót lá si ha tár idõ ered mény te len le jár ta
ese tén a pá lyá za tot ér vény te len nek kell mi nõ sí te ni. A
 hiánypótlás feltételeit a pályázati felhívásnak is
tartalmaznia kell.

(10) A pá lyá za ti el já rás ered mé nyes sé gé rõl, az ér vé nyes 
pá lyá za tok ról, a tá mo ga tás össze gé rõl a pá lyá za ti fel hí vás -
ban meg je lölt ha tár idõ ben a szak ál lam tit kár dönt. A pá lyá -
zat ered mé nyé rõl a dön tés tõl szá mí tott 15 mun ka na pon
be lül írás ban kell ér te sí te ni a pá lyá zót. Az el uta sí tás ról
szó ló dön tés ese tén an nak in do ká ról is 15 na pon belül
értesíteni kell a pá lyá zót azzal, hogy a döntés végleges.

Pá lyá za ti rend sze ren kí vü li tá mo ga tá sok

5. §

(1) Nem pá lyá za ti úton is nyújt ha tó tá mo ga tás azok ban
az ese tek ben, ami kor a ké re lem vál sá gos hely zet ben lévõ,
il le tõ leg mû kö dé si za var ral küz dõ in téz mé nyek, ha zai és
nem zet kö zi szer ve ze tek meg se gí té sé re, va la mint olyan cé -
lok és fel ada tok meg va ló sí tá sá nak tá mo ga tá sá ra irá nyul,
me lyek el bí rá lá sa egye di dön tést igé nyel. A nem pá lyá za ti
úton nyúj tott tá mo ga tá sok ról a szak ál lam tit kár írás ban
dönt.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ese tek ben ho zott egye -
di dön té sek cél já ra – az elõ irány zat tal ren del ke zõ dön té se
sze rint – az elõ irány zat tel jes össze ge fel hasz nál ha tó.
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(3) Az egye di tá mo ga tás ra irá nyu ló ké re lem nek tar tal -
maz nia kell a 4. § (4) be kez dé sé ben és (5) be kez dé se a)–f)
pont ja i ban, va la mint (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada -
to kat és leg ké sõbb a szer zõ dés kö tés sel egy ide jû leg a ké -
rel me zõ nek csa tol nia kell az elõ írt nyi lat ko za to kat.

Szer zõ dés kö tés

6. §

(1) Tá mo ga tás a pá lyá zat ban/ké re lem ben igé nyelt
összeg nél ki sebb összeg ben is nyújt ha tó az zal, hogy a 4. §
(4) be kez dés c) pont já ban fog lalt rész le tes költ ség ve tés ben 
a tá mo ga tott részt kü lön fel kell tüntetni.

(2) A 4. § (10) be kez dé sé ben és az 5. § (1) be kez dé sé ben 
fog lalt dön té se alap ján a szak ál lam tit kár a nyer tes pá lyá -
zó val/ké rel me zõ vel a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról írás be li
szerzõdésben állapodik meg.

(3) A pá lyá zat/ké re lem el fo ga dá sá ról szó ló dön tés szer -
zõ dés kö té si aján lat el fo ga dá sá nak mi nõ sül, mely re a kö -
vet ke zõk sze rint meg ha tá ro zott ha tár idõ ig az aján la ti kö -
tött ség sza bá lya it kell al kal maz ni. Ér vé nyét ve szí ti a tá mo -
ga tá si dön tés, ha az ér te sí tés kéz be sí té sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül a pá lyá zó nak/kérelmezõnek felróható
okból nem jön létre a szerzõdés.

(4) Tá mo ga tá si szer zõ dés ak kor köt he tõ, ha a kö vet ke zõ 
do ku men tu mok ren del ke zés re állnak:

a) ma gyar or szá gi ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta, vagy
az adó ha tó ság (APEH, VPOP ön kor mány za ti adó ha tó ság)
iga zo lá sa ar ról, hogy a ked vez mé nye zett nek nincs ese dé -
kes sé vált és meg nem fi ze tett köz tar to zá sa. A nyi lat ko zat -
nak tar tal maz nia kell, hogy a ked vez mé nye zett hoz zá já rul
ah hoz, hogy a tá mo ga tás fo lyó sí tó ja e nyi lat ko zat va ló ság -
tar tal má nak iga zo lá sát kérje az Áht. 18/C. § (13)–(15) be -
kez dé sé ben meghatározott el já rás ban,

b) a bí ró sá gi vég zés má so la ta a be jegy zés rõl,

c) 60 nap nál nem ré geb bi alá írá si cím pél dány,

d) a szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek (be ru há zá sok ese -
té ben), va la mint

e) a ked vez mé nye zett szer ve zet nyi lat ko za ta ar ról,
hogy nem áll fel szá mo lá si el já rás, csõd-, vég el szá mo lás,
il let ve adós ság ren de zé si el já rás alatt.

(5) A tá mo ga tás nyúj tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a
ma gyar or szá gi ked vez mé nye zett mun ka adó a ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok nak az Áht. 15. §-ában meg ha tá ro -
zott fel té te le i nek meg fe lel, és azok tel je sü lé sét a kü lön
jogszabályban meghatározott módon igazolja.

(6) A kö te le zett ség vál la lás do ku men tu má nak – fi gye -
lem be véve az Ámr. 57/A. §-ában elõ írt spe ci á lis tar tal mi
kö ve tel mé nye ket is – tartalmaznia kell:

a) a tá mo ga tás konk rét cél ját,

b) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le it,

c) a szak mai, mû sza ki tel je sí tés idõ pont ját, me lyet
tárgy évi elõ irány zat ter hé re tör té nõ kö te le zett ség vál la lás
ese té ben úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a pénz ügyi tel je sí tés 
ha tár ide je – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – nem 
ha lad hat ja meg a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-át,

d) a ki fi ze ten dõ össze get,
e) az összeg ki fi ze té sé nek üte me zé sét és idõ pont ját, a

kö vet ke zõ évre (évek re) üte mez he tõ kö te le zett sé gek ese -
té ben éven kén ti üte me zés ben,

f) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos be szá mo -
lá si kö te le zett sé get,

g) a ked vez mé nye zett kö te le zett sé gét arra vonatko -
zóan, hogy a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán ér vé nye sí ti a
vo nat ko zó szám vi te li, adó ügyi, tár sa da lom biz to sí tá si jog -
sza bá lyok elõ írá sa it és a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán a
ha tá lyos köz be szer zé sek rõl szó ló tör vény sze rint jár el, il -
let ve ér vé nye sí ti azt,

h) hogy a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás ból fi nan szí ro -
zott ki adá sok ese té ben ren del ke zik-e adó le vo ná si jog gal
(áfa),

i) a tá mo ga tott te vé keny ség meg hi ú su lá sa ese tén a tá -
mo ga tá si összeg vissza tar tá sá nak, il let ve vissza fi zet te té sé -
nek sza bá lya it,

j) a szer zõ dés sze gés ese te it és szank ci ó it.

(7) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sát azon na li ha tállyal fel kell
füg gesz te ni, és a már ki utalt tá mo ga tás vissza fi ze té sét kell
elõírni elõ, ha

a) a tá mo ga tott szer ve zet a tá mo ga tás igény lé se kor lé -
nye ges kö rül mény rõl, tény rõl va lót lan vagy ha mis ada tot
szol gál ta tott,

b) a tá mo ga tott szer ve zet, 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, kü lö nö sen,
ha a tá mo ga tást a meg je lölt cél tól el té rõ en hasz nál ja, vagy
hasz nál ta fel, il let ve

c) a tá mo ga tott fel adat meg szûnt.
 (8) Elõ fi nan szí ro zás ese tén a szer zõ dés kö tés fel té te le -
ként a tá mo ga tó ki köt he ti az azon na li be sze dé si meg bí zás
al kal ma zá sá hoz tör té nõ hozzájárulás megadását.

(9) Ugyan azon ked vez mé nye zett nek egy elõ irány zat ból 
ugyan azon cél ra a tárgy éven be lül csak kü lö nö sen in do -
kolt eset ben nyújt ha tó ismételt támogatás.

(10) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan ked vez mé nye zett
ré szé re, aki va lót lan vagy meg té vesz tõ ada to kat szol gál tat, 
va la mint, aki a tá mo ga tó val ko ráb ban kö tött szer zõ dés ben
fog lalt fel té te le ket meg szeg te. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás
továbbá használt eszköz vásárlásához sem.

(11) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben kell meg ha tá roz ni, hogy a 
tá mo ga tás sal meg vá sá rolt, lét re ho zott vagy fel újí tott va gyon, 
a mû köd te té si kö te le zett ség elõ írt idõ tar ta ma alatt, csak a kö -
te le zett ség vál la ló elõ ze tes jó vá ha gyá sá val és a fog lal koz ta tá -
si, il let ve szol gál ta tá si és az egyéb kö te le zett sé gek át vál la lá -
sá val, át ru há zá sá val ide ge nít he tõ el, ad ha tó bér be, il let ve ter -
hel he tõ meg. A szer zõ dés ben meg ha tá ro zott el ide ge ní té si és
ter he lé si ti la lom ese té ben – szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott
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15 na pon be lül tör té nõ – be je gyez te té sé nek kö te le zett sé ge és
a be je gyez te tés költ sé gei a ked vez mé nye zet tet ter he lik, to -
váb bá, hogy pénz ügyi tel je sí tés re csak a be je gyez te tés rõl
vagy an nak kez de mé nye zé sé rõl szó ló iga zo lás be nyúj tá sát
kö ve tõ en ke rül het sor.

(12) A szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ en a tá mo ga tó ál tal
ki írt pá lyá za ti úton meg ítélt tá mo ga tá sok ked vez mé nye -
zett je i nek ne vét, a tá mo ga tás cél ját és össze gét, to váb bá a
tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si he lyé re vo nat ko zó ada -
to kat – a ha tá ron túli tá mo ga tá sok ese té ben a ha tá ron túli
tá mo ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá si rend sze ré ben rög zít -
ve, és az erre vo nat ko zó an kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott mó don köz zét éve – a MeH hon lap ján köz zé kell ten -
ni, leg ké sõbb a dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ 60. na pig. Az
ada tok hoz zá fér he tõ sé gét a hon la pon leg alább 5 évig biz -
to sí ta ni kell. Nem kell közzétenni a támogatást, ha az a
közzétételi határidõ elõtt visszavonásra kerül, vagy arról a
kedvezményezett lemond.

(13) A 4. § (4)–(6) be kez dé sek ben és a 6. §-ban fog lal ta -
kat a szak ál lam tit kár ság il le té kes szak fõ osz tá lyai té te le sen 
ellenõrzik.

A tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa

7. §

(1) Pénz ügyi tel je sí tés re ér vé nyes szer zõ dés alap ján, ki -
zá ró lag a szak fõ osz tály ál tal meg ha tá ro zott, le el len õr zött 
és a szer zõ dés ben fog lalt fo lyó szám lá ra, ban ki át uta lás sal
ke rül het sor. A ki fi ze tés tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás 
ese tén a ked vez mé nye zett szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé ge i nek tel je sí té se után tör tén het.

(2) Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott egye di vagy pá lyá -
za ti tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa utó la go san, a ked vez mé nye -
zett ál tal be nyúj tott és a szak mai szer ve ze ti egy sé gek
(a sza kál lam tit kár ság il le té kes szak fõ osz tá lyai) ál tal el len -
õr zött és elfogadott elszámolások alapján történhet.

(3) Tá mo ga tá si elõ leg, il le tõ leg a tá mo ga tás egy összeg -
ben tör té nõ fo lyó sí tá sá ra csak ab ban az eset ben ke rül het
sor, ha a tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás a tá mo ga tá si
cél meg va ló sí tá sát nem te szi le he tõ vé. Tá mo ga tá si elõ leg
nyúj tá sa ese tén a fenn ma ra dó tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak
fel té te le az elõ leg gel tör té nõ el szá mo lás. Az elõ fi nan szí ro -
zás té nyét a szer zõ dés ben rög zí te ni szük sé ges.

(4) A ked vez mé nye zett mû kö dé sé hez nyúj tott tá mo ga -
tá sok biz to sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik. Az idõ ará nyos tól
el té rõ fo lyó sí tást a ked vez mé nye zett meg fe le lõ in do kok -
kal alá tá masz tott írás be li ké re lem mel kez de mé nyez he ti.
Az idõ ará nyos tól el té rõ fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re a
kö te le zett ség vál la ló jo go sult. Ab ban az eset ben, ha az el -
té rõ fi nan szí ro zást meg ala po zó in do kok a szer zõ dés meg -
kö té sét kö ve tõ en me rül nek fel, a szer zõ dést mó do sí ta ni
szük sé ges.

(5) A pénz ügyi tel je sí tést az il le té kes szak fõ osz tály írás -
ban kez de mé nye zi, mely alap ján a szer zõ dés ben sze rep lõ
bank szám lá ra, a pénz ügyi el len jegy zés bi zony la tá ban
meg ha tá ro zott ki emelt elõ i rány za ton kén ti meg bon tás
alap ján a MeH Költ ség ve té si Fõ osz tá lya in téz ke dik a tá -
mo ga tás át uta lá sá ról.

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa és a tá mo ga tás sal tör té nõ
el szá mo lás

8. §

(1) A tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás ki vé te lé vel a
ked vez mé nye zet tek a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról utó lag, a
szer zõ dés ben rög zí tet tek sze rint, szak mai be szá mo ló és
pénz ügyi el szá mo lás be nyúj tá sá val szá mol nak el.

(2) A tá mo ga tás össze gé nek fel hasz ná lá sá ról ké szí tett
el szá mo lás nak az aláb bi a kat kell tartalmaznia:

a) össze sí tõ ki mu ta tást a szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ
költ ség ve tés ben sze rep lõ költ sé gek re vetítve;

b) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló szám lá kat, bi -
zony la to kat, il let ve azok hi te le sí tett má so la ta it, költ ség té -
te lek szerinti bontásban;

c) a szám la tar tal maz za a szám la ki bo csá tó já nak ne vét,
a szám la sor szá mát, a szám la tar tal mát (ki fi ze tés jog cí -
mét), a szám la kel tét és a tel je sí tés idõ pont ját, az áfa a la pot, 
az áfa tar tal mat és a bruttó összeget;

d) kész pén zes ki fi ze tés ese tén a kész pénz fel vé tel té -
nyét iga zo ló bi zony la tot, át uta lás ese tén tel je sí tett szám la -
má so lat mel lett a bank szám la ter he lé sé rõl szó ló ban ki iga -
zo lást vagy ki vo na tot (megjelölve a vonatkozó tételt);

e) a sa ját for rás és/vagy társ fi nan szí ro zás do ku men tu -
ma i nak má so la tát (meg ál la po dás, határozat);

f) a sa ját for rás és/vagy társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá sá -
ról szó ló ki mu ta tást (szám la, bér jegy zék, egyéb ki fi ze tést
iga zo ló bizonylat stb.);

g) bér költ ség el szá mo lá sa ese tén a pon tos jog cí mek
meg ha tá ro zá sát.

(3) Az el szá mo lás hoz fel hasz nált bi zony la tok ere de ti
pél dá nyán fel kell tün tet ni a szer zõ dés ik ta tó szá mát, nyil -
ván tar tá si szá mát. Má so lat ese té ben az ik ta tó szá mon és a
nyil ván tar tá si szá mon túl me nõ en, az irat nak az ere de ti vel
tör té nõ egye zõ ség re vo nat ko zó zá ra dé kot is tar tal maz nia
kell. Az el szá mo lás sal egy ide jû leg a tá mo ga tás fel nem
hasz nált ré szét a ked vez mé nye zett kö te les az elõ irány zat
javára a támogatási szerzõdésben meghatározott számlára
visszautalni.

(4) A szak mai tel je sí tés MeH il le té kes szak fõ osz tá lyai
ál tal ki ál lí tott iga zo lá sa a ked vez mé nye zett szak mai be -
szá mo ló ján és pénz ügyi el szá mo lá sán, va la mint a tel je sí -
tés ered mé nye ként lét re ho zott tár gyi esz köz, szel le mi ter -
mék, egyéb al ko tás, va la mint a meg va ló sí tott prog ram
hasz no sít ha tó sá gá nak, mû kö dés hez nyúj tott tá mo ga tás
ese tén a mû kö dés ered mé nyes sé gé nek szak mai meg íté lé -
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sén ala pul. A szak mai tel je sí tés rõl szó ló iga zo lás nak tar -
tal maz nia kell az el vég zett vizs gá la tok ered mé nyét.

(5) A ked vez mé nye zett nél foly ta tott szak mai el len õr -
zés rõl a pá lyá za ti do ku men tá ci ó hoz csa to lan dó fel jegy zést 
kell ké szí te ni, me lyet az el szá mo lás el len õr zé se so rán fi -
gye lem be kell ven ni. Az el len õr zés so rán hely szí ni el len -
õr zés re is sor ke rül het, mely rõl jegy zõ köny vet kell ké szí -
te ni. A hely szí ni el len õr zés so rán kü lö nö sen vizs gál ni kell
a tá mo ga tás hasz no su lá sát. Szer zõ dés sze gés ese tén a kö te -
le zett ség vál la lót írás ban kell értesíteni.

(6) Ha szük sé ges a szak mai be szá mo ló ki egé szí té se,
vagy a be szá mo ló val kap cso la tos egyéb prob lé ma meg ál -
la pí tá sá ra ke rül sor, a tá mo ga tó ha tár idõ ki tû zé sé vel fel -
szó lít ja a ked vez mé nye zet tet a hi ány pót lás ra.

(7) A ha tár idõ ered mény te len le jár ta ese tén a tá mo ga tás
jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, ezért a
tá mo ga tó nak in téz ked nie kell a jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tás vissza fi ze té se iránt.

(8) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gé bõl ki zá ró -
lag ak kor szá mol hat ja el az egyes költ sé gek után járó ál ta -
lá nos for gal mi adót (brut tó el szá mo lás), amennyi ben a tá -
mo ga tás sal fe de zett te vé keny sé gé vel kap cso lat ban ál ta lá -
nos for gal mi adó le vo ná sra, vagy an nak vissza igény lé sé re
nem jo go sult. A nyer tes pá lyá zó, il let ve a ked vez mé nye -
zett a tá mo ga tás össze gét más jel le gû adó – ide nem ért ve a 
bér jel le gû adót, il let ve já ru lé kot – ki fi ze té sé re nem hasz -
nál hat ja fel.

(9) A szak mai és pénz ügyi el szá mol ta tás le zá rá sá ról az
il le té kes szak fõ osz tály a Költ ség ve té si Fõ osz tályt írás ban
tá jé koz tat ja.

(10) A még el nem szá molt elõ le gek ál lo má nyá ról a
Költ ség ve té si Fõ osz tály a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
10-éig nyújt tá jé koz ta tást az il le té kes szak fõ osz tá lyok ré -
szé re.

(11) A dön té si, a kö te le zett ség vál la lá si (szer zõ dés és
mel lék le tei), va la mint az el szá mol ta tá si do ku men tu mok
ere de ti pél dá nya it a szak ál lam tit kár ság il le té kes szak fõ -
osz tá lya – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ide ig õrzi.

Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak jog cí mei

9. §

(1) A ki sebb sé gi in téz mé nyek át vé te lé nek és fenn tar tá -
sá nak tá mo ga tá sa [1. § aa) al pont ja] elõ irány zat fel hasz ná -
lá sá nak tá mo ga tá si cél ja, hogy foly ta tód jon a ma gyar or -
szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kul tu rá lis au to nó mi á -
ját meg va ló sí tó in téz mé nyi rend szer meg erõ sö dé se és ki -
szé le sí té se. En nek ér de ké ben az elõ irány zat ból tá mo ga tás
nyújt ha tó:

a) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek or szá gos ön kor -
mány za tai ál tal ön ál ló an vagy más szer ve ze tek kel kö zö sen 
ala pí tott sa ját vagy rész be ni fenn tar tás ba át vett ki sebb sé gi
kul tu rá lis, ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos in téz mé nyek mû -
kö dé sé hez, va la mint fej lesz té sé hez,

b) ilyen in téz mé nyek ala pí tá sá nak elõ se gí té sé hez, va -
la mint

c) or szá gos és/vagy tér sé gi, il let ve kör ze ti te vé keny sé -
gû ki sebb sé gi in téz mé nyek más in téz mény fenn tar tó tól
való át vé te lé hez.

(2) A ki sebb sé gi ko or di ná ci ós és in ter ven ci ós ke ret elõ -
irány zat [1. § ab) al pont ja] a pénz ügyi ne héz sé gek mi att
vál sá gos hely zet be ju tott ma gyar or szá gi ki sebb sé gi non -
pro fit szer ve ze tek, in téz mé nyek, ki sebb sé gi ön kor mány -
za tok más for rás ból nem fi nan szí roz ha tó mû kö dé si za va -
ra i nak el há rí tá sá ra, va la mint ki sebb ség po li ti kai szem pont -
ból ki emelt ren dez vé nyek, pro jek tek ese ti tá mo ga tá sá ra
hasz nál ha tó fel.

(3) A ha tá ron túli ma gya rok ok ta tá si prog ram ja i nak
tá mo ga tá sa elõ irány zat ból [1. § ba) al pont ja] tá mo ga tás
nyújt ha tó a Ked vez mény tör vény, va la mint az õket érin -
tõ más tör vé nyek és jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott
fel adatok kö ré ben a ha tá ron túli ma gya rok kul tu rá lis és
 nyelvi azo nos ság tu da tá nak meg õr zé se és fej lesz té se ér -
de ké ben az Er dé lyi ma gyar fel sõ ok ta tás fej lesz tés
 Sapientia ala pít vá nyi prog ram hoz, ki e mel ten az Er dé lyi
Ma gyar Tu do mány egye tem mû kö dé si fel té te le i nek biz -
to sí tá sá hoz.

(4) A Ked vez mény tör vény alap ján járó ok ta tás-ne ve lé si 
tá mo ga tás,va la mint a szór vány ok ta tás és a csán gó ma gya -
rok tá mo ga tá sa elõ irány zat [1. § bb) al pont ja]

a) az Ok ta tá si-ne ve lé si tá mo ga tá si prog ram ja a ne ve lé -
si-ok ta tá si, tan könyv- és tan esz köz-tá mo ga tás nyúj tá sa a
Ked vez mény tör vény alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok rend jé -
rõl szó ló 31/2004. (II. 28.) Korm. ren de let sze rint, a szom -
szé dos ál la mok ban élõ ma gyar nem ze ti sé gû alap-, il let ve
kö zép is ko lá ban ta nu ló di á kok, va la mint fel sõ ok ta tás ban
részt vevõ hall ga tók pá lyá zat út ján tör té nõ tá mo ga tá sát
célozza;

b) a szór vány ok ta tás és a csán gó ma gya rok tá mo ga tá si
prog ram a kár pát-me den cei ma gyar szór vány ok ta tás ha té -
kony sá gá nak nö ve lé se, a csán gó ma gya rok iden ti tás- és
nyelv meg õr zé sé nek tá mo ga tá sát irá nyoz za elõ.

(5) A Nem zet po li ti kai te vé keny ség tá mo ga tá sa [1. §
bc) al pont ja] elõ irány zat cél ja tá mo ga tást biz to sí ta ni a
szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok szü lõ föl dön való
bol do gu lá sát cél zó te vé keny sé gek meg va ló sí tá sá hoz, ki -
emelten fon tos ren dez vé nye ik hez, az e cé lok ra lét re ho zott
in téz mé nyek és szer ve ze tek mû köd te té sé hez és fenn tar tá -
sá hoz, il let ve hosszú távú kö te le zett ség vál la lást je len tõ ki -
emelt be ru há zá si prog ra mok hoz, gaz da ság fej lesz té si és
vál lal ko zá sösz tön zé si kez de mé nye zé sek hez, va la mint az
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in téz mény mû köd te tés elõ re ter vez he tõ mó don tör té nõ tá -
mo ga tá sá hoz.

Az elõ irány zat kü lö nö sen az aláb bi ak ra biz to sít fe de ze tet:

a) Nem ze ti in téz mé nyek és prog ra mok elõ irány zat-
rész bõl, tar tó san, elõ re ter vez he tõ mó don kap tá mo ga tást a 
MeH ál tal a kül ho ni ma gyar ság ja vas la tá ra és vé le mé nyét
meg hall gat va ki je lölt leg fon to sabb kül ho ni nem ze ti in téz -
mé nyek és prog ra mok köre;

b) A Szátv. vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó ki adá sok tá -
mo ga tá si ke ret, amely a Ked vez mény tör vény ben meg ha tá -
ro zott tá mo ga tá sok hoz és ked vez mé nyek hez való hoz zá -
ju tás elõ se gí té sé re lét re ho zott szer ve ze tek (in for má ci ós
iro dák) mû kö dé si fel té te le i hez biz to sít hoz zá já ru lást;

c) Ha tá ron túli ma gya rok mé dia- és ki emelt kul tu rá lis
prog ram ja i nak tá mo ga tá sa ke re te, kül ho ni mé dia- és ki -
emelt kul tu rá lis prog ra mok tá mo ga tá sa, ame lyek egy ben a
ma gyar ság egyes kö zös sé ge i nek szé les kö rû meg is me ré -
sét, sze mé lyes kap cso la tok meg erõ sí té sét is szol gál ja;

d) Ko or di ná ci ós ke ret, amely nek tar tal ma kü lö nö sen a
ha tá ron túli ma gya rok anya or szág gal való kap cso la ta i nak
fenn tar tá sát elõ se gí tõ és egyéb ha tá ron túli tá mo ga tá sok
nyúj tá sa, a ha tá ron túli ma gyar kul tu rá lis, ok ta tá si és kö -
zös sé gi in téz mé nyek, más for rás ból nem fi nan szí roz ha tó
mû kö dé si za va ra i nak el há rí tá sa, ki sebb ség po li ti kai szem -
pont ból ki e mel ten fon tos ren dez vé nyek, prog ra mok tá mo -
ga tá sa;

e) Gaz da ság fej lesz té si és vál lal ko zá sösz tön zé si ke ret,
az uni ós for rá so kon ala pu ló fej lesz té sek tá mo ga tá sát szol -
gál ja. Fel ada ta az erre lét re ho zott köz hasz nú non pro fit
szer ve zet be vo ná sá val elõ se gí te ni a kül ho ni ma gya rok pá -
lyá za ti le he tõ sé gek rõl való tá jé koz ta tá sát, ver seny ké pes -
sé gük nö ve lé sét, a for rá sok eséllyel tör té nõ meg szer zé sé re
való fel ké szí té sük a kö zös tér ség- és in téz mény fej lesz tés
ér de ké ben;

f) El is me ré sek, ki tün te té sek cél já ra el kü lö ní tett elõ -
irány zat-rész, amely mi nisz ter el nö ki el is me ré sek, ki e mel -
ten a Ki sebb sé ge kért Díj ala pí tá sá ról szó ló 1/1995.
(IX. 28.) ME ren de let ben meg fo gal ma zott ki tün te tés költ -
sé ge i nek fe de ze té re szol gál.

(6) A ma gyar–ma gyar kap cso lat tar tá si tá mo ga tás elõ -
irány zat [1. § bd) al pont] szol gál a ma gyar iga zol vánnyal,
ma gyar hoz zá tar to zói iga zol vánnyal ren del ke zõ szerb, va -
la mint uk rán ál lam pol gá rok áta lány dí jas tá mo ga tá sá ra,
akik ok ta tá si, kul tu rá lis, mû vé sze ti, köz mû ve lõ dé si, tu do -
má nyos, hit éle ti, mé dia, sport, ci vil tár sa dal mi, ön kor -
mány za ti együtt mû kö dé si, ma gyar–ma gyar együtt mû kö -
dé si, il let ve ke gye le ti okok ból utaz nak Ma gyar or szág ra. A 
Szü lõ föld Alap ról szó ló 2005. évi II. tör vény 12. § (4) be -
kez dés alap ján át cso por to sí tott ezen elõ irány zat ból a Szü -
lõ föld Alap ha tá ron túli köz re mû kö dõ szer ve ze tek út ján
nyújt tá mo ga tást.

(7) Az elõ irány za tot ke ze lõ és a tá mo ga tott szer ve zet a
(3)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány za ti ke ret bõl

nyúj tott tá mo ga tá sok ról a szom szé dos ál la mok ban élõ ma -
gya rok nak nyúj tott tá mo ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá sá -
ról szó ló 233/2005. (X. 19.) Korm. ren de let sze rint kö te les
a Nyil ván tar tá si Rend szer nek adat szol gál ta tást tel je sí te ni.

III. Fe je zet

ZÁRÓ REN DEL KE ZÉ SEK

10. §

Ez a ren de let a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról
szó ló 1993. évi LXXVII. tör vény, to váb bá a köz pén zek bõl 
nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi
CLXXXI. tör vény 1. § (3) be kez dé se elõ írá sa i ra fi gye lem -
mel ke rült ki adás ra. Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott
kér dé sek ben az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény ben, to váb bá az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let -
ben, a ha tá ron túli tá mo ga tá sok el té rõ sza bá lyo zá sá nak
rend jé rõl szó ló 84/2005. (V. 2.) Korm. ren de let ben, va la -
mint a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról szó ló
2001. évi LXII. tör vény alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok
rend jé rõl szó ló 31/2004. (II. 28.) Korm. ren de let ben és a
szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok nak nyúj tott tá mo -
ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról szó ló 233/2005.
(X. 19.) Korm. ren de let ben fog lal tak az irány adók.

11. §

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

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

A hon vé del mi mi nisz ter
11/2008. (V. 8.) HM

ren de le te

a ka to nai to bor zás rend jé rõl szó ló
23/2002. (IV. 10.) HM ren de let

mó do sí tá sá ról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény
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287. § (2) be kez dés l) 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 szó ló
2004. évi CV. tör vény 51. §-ában meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A ka to nai to bor zás rend jé rõl szó ló 23/2002. (IV. 10.)
HM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 3. § (1)–(2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A to bor zás szak mai irá nyí tá sát a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke a to bor zás köz pon ti irá nyí tó szer ve út ján lát ja el.

(2) A to bor zás köz pon ti irá nyí tó szer ve a Hon véd ség
köz pon ti sze mély ügyi szer ve, vég re haj tó szer vei  a had ki -
egé szí tõ pa rancs nok sá gok, a Ma gyar Hon véd ség Dr. Radó 
György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Pre ven tív Igaz ga -
tó sá gá nak Al kal mas ság-vizs gá ló In té ze te (a to váb bi ak -
ban: MH HEK AVI), a Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Ki -
kép zõ Bá zis (a to váb bi ak ban: MH KKB), va la mint a Hon -
véd ség ka to nai szer ve ze tei.”

2. §

(1) Az R. 5. §  k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve a ka to nai to -
bor zás szak te vé keny sé gé nek ke re té ben:]

„k) el len õr zi, elem zi, ér té ke li és összeg zi a to bor zó
mun ka ha té kony sá gát, ar ról éven te jú ni us 30-ig a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke út ján je len tést tesz a hon vé del mi mi nisz -
ter nek,”

(2) Az R. 5. §-a a kö vet ke zõ n) és o) pont tal egé szül ki:
[A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve a ka to nai to -

bor zás szak te vé keny sé gé nek ke re té ben:]
„n) éven te ok tó ber 31-ig el ké szí ti a szer zõ dé ses ál lo -

mány ka to nai alap ki kép zé sé nek ter vét, ame lyet jó vá ha -
gyás ra fel ter jeszt a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek,

o) el len õr zi, elem zi és ér té ke li a szer zõ dé ses ál lo mány
ka to nai alap ki kép zé sé nek vég re haj tá sát.”

3. §

Az R. 7. §-a és a 7. §-t meg elõ zõ al cím he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„Az MH HEK AVI fel ada tai

7. § Az MH HEK AVI éven te má jus 30-ig tá jé koz tat ja 
a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vét a hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo mány után pót lá sa ér de ké ben vég zett
al kal mas sá gi vizs gá la tok ered mé nyé rõl és tapasztala -
tairól.”

4. §

Az R. a 8. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ 8/A. §-sal és a
8/A. §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Az MH KKB fel ada tai

8/A. § Az MH KKB vég re hajt ja a szer zõ dé ses ál lo mány
ka to nai alap ki kép zé sét.”

5. § 

Az R. 9. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(3) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság – a Hon véd ség
köz pon ti pénz ügyi szer ve, a Hon véd ség köz pon ti sze mély -
ügyi szer ve  és a Ma gyar Ál lam vas utak Zárt kö rû en Mû kö -
dõ Rész vény tár sa ság Sze mély szál lí tá si Üz let ág kö zöt ti
szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján – a je lent ke zõ nek a ka to nai
szer ve zet nél, az MH HEK AVI-nál, il let ve az MH
KKB-nál tör té nõ meg je le né sé re a mel lék let sze rin ti fel hí -
vás ki bo csá tá sá val in téz ke dik.”

6. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter, valamint
a pénz ügy mi nisz ter

26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM
 együt tes ren de le te

a 2004–2006. évi Hu mán erõ for rás-fej lesz té si
 Ope ra tív Prog ram,

 va la mint az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
pénz ügyi vég re haj tá sá ról szó ló

 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról

Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért 
fe le lõs in téz mé nyek rõl szó ló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren -
de let 20. § (5) be kez dé sé ben, il let ve 33. § (3) be kez dés
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b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl szó ló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § m) pont já ban,  illetve a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § a) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö rünk ben a kö -
vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

 (1) A 2004–2006. évi Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope -
ra tív Prog ram, va la mint az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé -
nye zés pénz ügyi vég re haj tá sá ról szó ló 11/2004. (IV. 7.)
FMM–PM együt tes ren de let (a to váb bi ak ban: FMM–PM
R.) 2. § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„b) a Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram in -
téz ke dé se in:

az Ope ra tív Prog ram ke re té ben, az

ba) 1.2. az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té se,

bb) 5.1. tech ni kai se gít ség nyúj tás, azon tech ni kai se gít -
ség nyúj tás pro jek tek ki vé te lé vel, ame lyek ked vez mé nye -
zett je az irá nyí tó ha tó ság”

[el ne ve zé sû in téz ke dé se ket kell ér te ni.]

(2) Az FMM–PM R. 2. § (1) be kez dés c) pont ce) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:

c) EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés in téz ke dé se in:]

„ce) 5–6. tech ni kai se gít ség nyúj tás, azon tech ni kai se -
gít ség nyúj tás pro jek tek ki vé te lé vel, ame lyek ked vez mé -
nye zett je az irá nyí tó ha tó ság”

[el ne ve zé sû in téz ke dé se ket kell ér te ni.]

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

„(2) Az e ren de let ál tal tar tal ma zott fo gal mak kö zül

a) az Egy sé ges Mo ni tor ing In for má ci ós Rend szer (a to -
váb bi ak ban: EMIR), a köz re mû kö dõ szer ve ze tek, a mo ni -
tor ing bi zott ság fo gal mak meg ha tá ro zá sát az Eu ró pai
Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo ga tá sok fel hasz ná -
lá sá val meg va ló su ló, és egyes nem zet kö zi meg ál la po dá -
sok alap ján fi nan szí ro zott prog ra mok mo ni tor ing rend sze -
ré nek ki ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl szó ló 102/2006.
(IV. 28.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 2. §
(1) be kez dé se tar tal maz za,

b) az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés (a továb -
biakban: EQUAL Prog ram), a Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke -
ret fo gal mak meg ha tá ro zá sát az R. 2. § (1) be kez dé se tar -
tal maz za,

c) az in téz ke dés, a vég sõ ked vez mé nye zett ki fe je zé sek
a Ren de let ben fog lal tak sze rint ér tel me zen dõk.”

2. §

Az FMM–PM R. 3. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„3. § Az Ope ra tív Prog ram nak a 2. § (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sei, va la mint az
EQUAL Prog ram vég re haj tá sa te kin te té ben – az R. 20. §
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott – pénz ügyi közremû -
ködõ szervezetként és az e ren de let 6. §-ában meg ha tá ro -
zott kö ve te lés ke ze lé si te vé keny ség el lá tá sá ra a Kincs tárt
je löl jük ki.”

3. §

(1) Az FMM–PM R. 5. § (1)–(2) bekez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kincs tár a 2. § (1) bekez dés b)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek ese té ben az irá nyí tó ha tó ság
ál tal meg kö tött és a Kincs tár ré szé re át adott tá mo ga tá si
szer zõ dé sek és mel lék le te i nek egy pél dá nyát nyilvántartja
és irattárba helyezi.

(2) A Kincs tár a 2. § (1) be kez dés b)–c) pont já ban meg -
ha tá ro zott in téz ke dé sek re vo nat ko zó an, in téz ke dé sen ként
a ren del ke zés re álló tá mo ga tá si ke ret ter hé re kü lön nyil -
ván tar tá so kat ve zet az olyan fel ada tok te kin te té ben, ame -
lyek nyil ván tar tá sát az EMIR nem tar tal maz za.”

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

„(5) A Kincs tár a 2. § (1) be kez dés b)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek ese té ben az el len õr zést kö ve -
tõ en össze ál lít ja a kincs tá ri hi te le sí té si je len tést és el ké szí -
ti az el uta sí tott és fel füg gesz tett té te le ket tar tal ma zó lis tát,
és azo kat meg kül di a szak mai köz re mû kö dõ szer ve zet -
nek.”

4. §

Az FMM–PM R. 8. § (3) bekez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Ope ra tív Prog ram, va la mint az EQUAL Prog -
ram in téz ke dé se i nek vég re haj tá sá ban részt vevõ bár mely
érin tett szer ve zet írás be li ja vas la tot te het a Ké zi köny vek
mó do sí tá sá ra. A ja vas lat el fo ga dá sá ról és a Ké zi köny vek
mó do sí tá sá ról az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ jé nek elõ ter jesz -
té se alap ján a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el nö ke dönt. 
A Ké zi köny vek mó do sí tá sá ról az irányító hatóság
vezetõje haladéktalanul tájékoztatja a Kincstárt.”

5. §

Az FMM–PM R. 9. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:
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„9. § A 2. § (1) be kez dés b)–c) pont já ban meg ha tá ro zott
in téz ke dé sek te kin te té ben a tel jes pénz ügyi mo ni tor ing te -
vé keny sé get a Kincs tár lát ja el, amely nek ke re té ben

a) pénz ügyi szem pont ból el len õr zi a ked vez mé nye zet -
tek ál tal ké szí tett elõ re ha la dá si je len té se ket,

b) el len õr zi a szám lá kat és bi zony la to kat,
c) ja vas la tot tesz az ese dé kes tá mo ga tá si rész let ki fi zet -

he tõ sé ge tár gyá ban,
d) részt vesz a hely szí ni lá to ga tá so kon a pro jek tek

hely szí nén, va la mint az Ope ra tív Prog ram és az EQUAL
Prog ram, va la mint a struk tu rá lis ala pok fel hasz ná lá sa ke -
re té ben el vég zen dõ fel ada tok pénz ügyi vég re haj tá sa so rán 
az adott in téz ke dé sért fe le lõs szak mai köz re mû kö dõ szer -
ve zet tel együtt elsõ szin tû el len õr zést vé gez,

e) el ké szí ti a hely szí ni lá to ga tá sok jegy zõ köny vé nek
pénz ügyi ré szét, azt meg kül di

ea) a 2. § (1) be kez dés b) pont já ban és a 2. § (1) be kez -
dé se c) pont ce) al pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sek
ese tén az irá nyí tó ha tó ság nak,

eb) a 2. § (1) be kez dés c) pont ca)–cd) al pont já ban meg -
ha tá ro zott in téz ke dé sek ese tén az Or szá gos Fog lal koz ta tá -
si Köz ala pít vány EQUAL Nem ze ti Prog ram iro dá nak,

f) rend kí vü li hely szí ni lá to ga tá so kat kez de mé nyez,
amennyi ben az a pro jek tek rõl szer zett in for má ci ók és a
prob lé ma fel tá rás alap ján in do kolt,

g) fo lya ma to san fel töl ti a köz pon ti in for ma ti kai rend -
szer pénz ügyi adat bá zi sát,

h) kap cso la tot tart a mo ni tor ing fo lya mat so rán a 2. §
(1) be kez dés b)–c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sek
ese tén az adott in téz ke dés re ki je lölt szak mai köz re mû kö dõ 
szer ve zet tel.”

6. §

Az FMM–PM R. 10. § (2) bekez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Kincs tár az el len õr zés te kin te té ben:
a) meg kül di az irá nyí tó ha tó ság ré szé re a Kincs tár bel -

sõ el len õr zé sét el lá tó rész leg ál tal az uni ós tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben vég re haj tott bel sõ el len -
õr zé sek el len õr zé si je len té se it ha la dék ta la nul, de leg ké -
sõbb a je len tés le zá rá sát kö ve tõ 15 na pon belül,

b) meg kül di az irá nyí tó ha tó ság ré szé re az Eu ró pai
Szám ve võ szék, az Eu ró pai Bi zott ság, a Ki fi ze tõ Ha tó ság,
a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal, az Ál la mi Szám ve võ -
szék, va la mint a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség bel sõ el -
len õr zé se kért fe le lõs szer ve ze ti egy sé ge ál tal vég re haj tott
el len õr zé sek rõl szó ló el len õr zé si je len té se ket azok kéz -
hez vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül,

c) meg kül di az irá nyí tó ha tó ság ré szé re az eu ró pai
 uniós tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ el len õr zé -
si je len té sek alap ján ké szí tett in téz ke dé si ter ve ket azok el -
ké szül tét kö ve tõ 15 na pon be lül,

d) a c) pont sze rin ti in téz ke dé si ter vek vég re haj tá sá nak
hely ze té rõl (a vég re haj tott in téz ke dé sek rõl, a vég re nem
haj tott in téz ke dé sek rõl és azok in do ká ról) éven te egy al ka -
lom mal – ja nu ár 15-ig – egy össze fog la ló ke re té ben tá jé -
koz tat ja az irá nyí tó ha tó sá got.”

7. §

Az FMM–PM R. 13. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„13. § (1) A Kincs tár a 2. § (1) be kez dés b)–c) pont já ban 
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek ese té ben a pénz ügyi monito -
ring te vé keny ség gel össze füg gés ben kü lön jog sza bály ban
fog lal tak sze rint át fo gó in téz ke dés szin tû je len tést ké szít
az irá nyí tó ha tó ság nak.

(2) Az irá nyí tó ha tó ság ese ti jel leg gel egyéb, a 2. §
(1) be kez dés b)–c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sek -
hez kap cso ló dó je len tés be nyúj tá sá ra írás ban fel hív hat ja a
Kincs tárt, amely nek az kö te les ele get ten ni.”

8. §

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

„(1) Az ál lam ház tar tá si tör vény ben, va la mint kü lön
meg ál la po dás ban fog lal tak alap ján az irá nyí tó ha tó ság a
tech ni kai se gít ség nyúj tás ke ret ter hé re leg fel jebb a kü lön
meg ál la po dás ban rög zí tett mér té kig a pénz ügyi köz re mû -
kö dõ szer ve zet mû kö dé si költ sé ge i hez fe de ze tet biz to sít
az e ren de let 3. §-ában meg ha tá ro zott fel ada tok hoz.”

9. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba 
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

10. §

Ez a ren de let a struk tu rá lis ala pok ke re té ben nyúj tott tá -
mo ga tá sok irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rei te kin te té -
ben az 1260/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész le -
tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról szó ló, 2001. már ci us 2-i
438/2001/EK bi zott sági ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.

Baj nai Gor don s. k.,  Dr. Ve res Já nos s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si  pénz ügy mi nisz ter

mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
49/2008. (V. 8.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról

 szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat
módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

Az Or szág gyû lés
a Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott ság ba
Puch Lász ló he lyett
Po do lák Györ gyöt

a bi zott ság el nö ké vé,

a Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott ság ba
Po do lák György he lyett
dr. Jó zsa Ist vánt

a bi zott ság al el nö ké vé,

az Egész ség ügyi bi zott ság ba
dr. Voj nik Má ria he lyett
Tu kacs Ist vánt,

a Fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi bi zott ság ba
dr. Voj nik Má ria he lyett
Lé nárt Lász lót,

a Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott ság ba
dr. Jó zsa Ist ván he lyett
Kiss Fe ren cet,

az If jú sá gi, szo ci á lis és csa lád ügyi bi zott ság ba
Haj du Lász ló he lyett
Deák Ist ván nét,

a Költ ség ve té si, pénz ügyi és szám ve võ szé ki bi zott ság ba
Szûcs Eri ka he lyett
Var ga Zol tánt,

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. má jus 5-i ülés nap ján fo gad ta el.

a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ba
dr. Oláh La jos he lyett
Gyu la Fe renc nét,
Sza bó Imre he lyett
Krá nitz Lász lót

a bi zott ság tag já vá 

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
119/2008. (V. 8.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

több mint négy év ti ze des elõ adó mû vé szi és ze ne pe da -
gó gi ai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Tol dy Má ria elõ adó mû vész nek, ze ne pe da gó gus nak,
a Vas utas Ze ne- és Kép zõ mû vé sze ti Is ko la Mu si cal Stú -
diója ve ze tõ jé nek  a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZ TI KE RESZT JE

pol gá ri ta go za ta

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 28.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/02267/2008.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1027/2008. (V. 8.) Korm.

ha tá ro za ta

a MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. kö zöt ti
hi tel át vál la lá sok ról és a hi tel át vál la lá sok mi att
szük sé ges, egyes ke zes ség vál la lás ról ren del ke zõ

kor mány ha tá ro za tok módosításáról

A Kor mány

1. hoz zá já rul, hogy a MÁV Zrt. ál tal a köz szol gál ta tá si
célú sze mély szál lí tást se gí tõ von ta tá si te vé keny sé ge fej -
lesz té se ér de ké ben fel vett, ál la mi ke zes ség vál la lás sal biz -
to sí tott hosszú le já ra tú be ru há zá si hi te lek re vo nat ko zó hi -
tel jog vi szony ból szár ma zó jo go sult sá gok és kö te le zett sé -
gek a MÁV Zrt. és a MÁV Zrt. ál tal meg ala pí tott
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. kö zött meg osz tás ra ke rül je nek és a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a meg osz tás nak meg fe le lõ össze gû
tar to zást át vál lal ja. Az át vál la lan dó hi te lek ki vá lasz tá sá -
nak és össze ge meg ha tá ro zá sá nak egye dü li kri té ri u ma,
hogy e hi te lek a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. tu laj do ná ba ke rü lõ
esz kö zök be szer zé sét, fel újí tá sát fi nan szí roz ták, il let ve
 finanszírozzák;

2. az 1. pont ban meg ha tá ro zott tar to zás át vál la lás foly -
tán az ál la mi ke zes ség vál la lás kö te le zett jé nek sze mé lyé -
ben be kö vet ke zõ vál to zás ra te kin tet tel a ke zes ség vál la lá -
sok ról ren del ke zõ kor mány ha tá ro za to kat az aláb bi ak nak
meg fe le lõ en mó do sít ja:

a) a MÁV Rt. üz let vi te lé hez (sze mély szál lí tá si köz szol -
gál ta tói te vé keny ség) szük sé ges for gó esz köz pót ló hi tel -
hez, va la mint egy, a jár mû fel újí tást szol gá ló hosszú lejá -
ratú köl csön höz kap cso ló dó ál la mi ke zes ség vál la lás ról
szó ló 1211/2002. (XII. 21.) Korm. ha tá ro zat 1. c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) egy sze rû ke zes sé get vál lal a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
vas úti köz szol gál ta tói te vé keny sé gé hez szük sé ges gör -
dülõállomány fel újí tá sát szol gá ló 35 mil lió euró EURO -
FIMA-kölcsön, va la mint an nak já ru lé kai vissza fi ze té sé re
az zal, hogy e pénz esz köz fel hasz ná lá sá nál a köz be szer zé si 
tör vény ren del ke zé se it al kal maz ni kell.”

b) a MÁV Rt. üz let vi te lé hez (sze mély szál lí tá si köz szol -
gál ta tói te vé keny ség és a kincs tá ri tu laj do nú pá lya vas út
mû köd te té se) szük sé ges for gó esz köz pót ló hi tel hez, va la -
mint egy, a jár mû fel újí tást szol gá ló hosszú le já ra tú köl -
csön höz kap cso ló dó ál la mi ke zes ség vál la lás ról szó ló
1036/2003. (IV. 24.) Korm. ha tá ro zat 1. d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) egy sze rû ke zes sé get vál lal a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
vas úti köz szol gál ta tói te vé keny sé gé hez szük sé ges gör dü -
lõ ál lo mány fel újí tá sát szol gá ló 26,943 mil lió euró össze -
gû, to váb bá a MÁV Zrt. vas úti köz szol gál ta tói te vé keny -
sé gé hez szük sé ges gör dü lõ ál lo mány fel újí tá sát szol gá ló

8,057 mil lió euró össze gû EU RO FI MA-köl csö nök, va la -
mint azok já ru lé kai vissza fi ze té sé re az zal, hogy e pénz esz -
kö zök fel hasz ná lá sá nál a köz be szer zé si tör vény ren del ke -
zé se it al kal maz ni kell.”

c) a MÁV Rt. köz szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó üz let vi -
te lé hez szük sé ges 40 Mrd Ft for gó esz köz pót ló hi tel hez,
va la mint a sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tói te vé keny ség
és a pá lya vas út esz kö ze i nek fej lesz té sét szol gá ló 19,5 Mrd 
Ft-os hosszú le já ra tú be ru há zá si hi te le i hez kap cso ló dó ál -
la mi ke zes ség vál la lás ról szó ló 1037/2004. (IV. 27.) Korm. 
ha tá ro zat 1. c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) egy sze rû ke zes sé get vál lal a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
vas úti sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tói te vé keny sé gé hez
szük sé ges gör dü lõ ál lo mány-fel újí tá si prog ram foly ta tá sá -
hoz az EU RO FI MA-tól fel vett 25 mil lió euró köl csön, va -
la mint an nak já ru lé kai vissza fi ze té sé re;”

d) a MÁV Zrt. sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tói te vé -
keny sé gé nek és pá lya vas úti esz kö ze i nek fej lesz té sét
 szolgáló hi te lek hez kap cso ló dó ál la mi ke zes ség vál la lás ról 
szó ló 1113/2005. (XI. 29.) Korm. ha tá ro zat 1. a)
és 1. b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„a) egy sze rû ke zes sé get vál lal a MÁV Zrt. vas úti sze -
mély szál lí tá si köz szol gál ta tói te vé keny sé gé hez szük sé ges
gör dü lõ ál lo mány-fel újí tá si prog ram foly ta tá sá hoz az
 EUROFIMA-tól fel vett 38,5 mil lió euró össze gû, to váb bá
a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vas úti sze mély szál lí tá si köz szol -
gál ta tói te vé keny sé gé hez szük sé ges gör dü lõ ál lo mány-fel -
újí tá si prog ram foly ta tá sá hoz az EU RO FI MA-tól fel vett
49,5 mil lió euró össze gû hosszú le já ra tú hi te lek, va la mint
azok ka ma tai, ju ta lé kai és já ru lé kai vissza fi ze té sé re;

b) kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal a MÁV Zrt. pá lya vas úti
esz kö ze i nek fej lesz té sét és a vas úti sze mély szál lí tá si
 közszolgáltatói te vé keny ség fej lesz té sét szol gá ló
17 342,0 Mrd Ft össze gû, to váb bá a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
vas úti sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tói te vé keny ség fej lesz -
té sét szol gá ló 3 224,0 Mrd Ft hosszú le já ra tú hi te lek, va la -
mint azok ka ma tai, ju ta lé kai és já ru lé kai vissza fizetésére;”

3. az 1. pont ban meg ha tá ro zott tar to zás át vál la lás foly -
tán az ál la mi ke zes ség vál la lás kö te le zett jé nek sze mé lyé -
ben be kö vet ke zõ vál to zás ra te kin tet tel fel ha tal maz za a
pénz ügy mi nisz tert a ke ze si szer zõ dé sek nek a 2. pont ban
fog lalt vál to zá sok mi att szük sé ges mó do sí tá sá ra;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: az át vál la lást kö ve tõ en azon nal

4. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy a vál to zá so kat
 jelentse be az Eu ró pai Bi zott ság nak.

Ha tár idõ: az át vál la lást kö ve tõ en azon nal

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tályba és a köz zé té te lét kö ve tõ má so dik na pon a ha tá ro zat
2. a), b), c), d) pont jai ha tá lyu kat vesz tik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
25/2008. (V. 8.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának
megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lás áról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 60. § (1) be kez dé se alap ján, a gaz da sá gi
és köz le ke dé si miniszter javaslatára

Mé szá ros né Pe re dy Gab ri el lát,

a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um szak ál lam tit -
ká rát e tisztségébõl

– 2008. má jus 31-ei ha tállyal –

fel men tem.

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

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
21/2008. (V. 8.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és Japán Kormánya között a vezetõi engedélyek

kölcsönös elismerésérõl  szóló Megállapodás
kihirdetésérõl  szóló

85/2008. (IV. 11.) Korm. rendelet 2–3.  §-a
hatálybalépésérõl

A 85/2008. (IV. 11.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2008. áp ri lis 11-i, 60. szám ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Ja pán Kor má nya kö zött a ve ze -
tõi en ge dé lyek köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló Meg ál la po -
dás záró ren del ke zé se ér tel mé ben a Fe lek dip lo má ci ai úton 
ér te sí tik egy mást a meg ál la po dás ha tály ba lé pés hez szük -
sé ges bel sõ jogi el já rá sok meg tör tén té rõl.

A Ja pán Fél 2008. már ci us 17-i kel te zé sû jegy zé ké ben
tá jé koz tat ta a Ma gyar Fe let a ha tály ba lé pés hez szük sé ges

bel sõ jogi el já rá sok meg tör tén té rõl, a Ma gyar Fél ha son ló
tar tal mú jegy zé két a Ja pán Fél nek 2008. áp ri lis 11-ei kel -
te zés sel küld te. A Meg ál la po dás a záró ren del ke zés nek
meg fele lõen a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ jogi el já -
rá sok meg tör tén té rõl  szóló, dip lo má ci ai úton meg kül dött
ké sõb bi írás be li ér te sí tés kel tét kö ve tõ har min ca dik na pon, 
azaz 2008. má jus 11-én lép ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel és össz hang ban a 85/2008.
(IV. 11.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel, meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ja pán Kor -
má nya kö zött a ve ze tõi en ge dé lyek köl csö nös el is me ré sé -
rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 85/2008.
(IV. 11.) Korm. ren de let 2–3.  §-a 2008. má jus 11-én, azaz
ket tõ ezer-nyolc má jus ti zen egye di kén lép ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
182/2008. (V. 6.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va B. L. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. áp ri lis 14-én nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:
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,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a mi ni mál bér 2009. ja nu ár
1-tõl brut tó 186 000 azaz Egy száz nyolc van hat ezer fo rint
le gyen?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rint nem le het or szá gos nép sza va -
zást tar ta ni a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról,
va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör -
vények tar tal má ról.

A mi ni mál bér mér té ke meg vál toz ta tá sá nak költ ség ve té -
si von za ta van, hi szen az egyes költ ség ve té si szer vek hez
ren delt Sze mé lyi jut ta tá sok cí mek mér té ké nek meg ál la pí -
tá sá nál fi gye lem mel kell len ni a kö te le zõ leg ki sebb mun -
ka bér mér té ké re is, ezért a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló tör vény ki adá si ol da lát érin ti. Az or szá gos nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény (a továb biak ban: Nsztv.) 10.  § b) pont ja sze rint a kér -
dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni, ezért az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí -
té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
183/2008. (V. 6.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  §
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a Ma gyar Pol gá ri 
De mok rá ci á ért Ala pít vány (6721 Sze ged, Va dász u. 4/A.)
kép vi se le té ben dr. Ádám At ti la ál tal be nyúj tott or szá gos
népi kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. áp ri lis 14-én nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Kez de mé nyez zük, hogy a 2006-ban ala kult Or szág -
gyû lés ki mond ja a fel osz lá sát.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a meg tár gya lás ra ja va solt kér dés re vo nat ko zó tar tal -
mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé nek
aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
184/2008. (V. 6.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Gy. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
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cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. áp ri lis 18-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tö röl je el az
1989. évi XXXIV. tör vény 5.  § (3) és (4) be kez dé se i ben a
pár tok szá má ra biz to sí tott te rü le ti és or szá gos lis ta ál lí tá si
jo got, hogy ezen túl az Or szág gyû lés be csak egyé ni vá lasz -
tó ke rü le tek bõl ke rül hes se nek kép vi se lõk?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, 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, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
185/2008. (V. 6.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Ma gyar Csa lá dok Or szá gos Szö vet sé ge (2310 Szi get -
szent mik lós, Ber csé nyi út 14.) kép vi se le té ben Ur bán Sza -
bó Jó zsef ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat

el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. áp ri lis 22-én nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy azon na li ha tállyal meg kell
szün tet ni a par la men ti (po li ti kai) pár tok és a pár tok ál tal
lét re ho zott ala pít vá nyok és tár sa dal mi szer ve ze tek pénz -
ügyi tá mo ga tá sát az ál la mi költ ség ve tés bõl?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rint nem le het or szá gos nép sza va -
zást tar ta ni a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról,
va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör -
vények tar tal má ról. A pár tok és a párt ala pít vá nyok a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007.
évi CLXIX. tör vény 32.  § (1)–(2) be kez dé se alap ján, az
I. Or szág gyû lés fe je zet 7. és 8. címe sze rint ré sze sül nek tá -
mo ga tás ban. Ezért a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés
egy ér tel mû en érin ti a költ ség ve tést, így az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 10.  § b) pont ja sze rint 
a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem fe lel meg 
az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Az or szá gos nép sza -
va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény 13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján 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. Nem egy ér tel mû, hogy
a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés ki ter jed-e a par la -
men ten kí vü li pár tok ra is. Nem egy ér tel mû a kér dés azért
sem, mert két, egy más tól el kü lö nü lõ cso port ra (po li ti kai
pár tok és ál ta luk lét re ho zott ala pít vá nyok, tár sa dal mi szer -
ve ze tek) vo nat ko zik, így több al kér dést tar tal maz.

A fen ti ek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján, a jog -
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or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
186/2008. (V. 6.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Ma gyar Csa lá dok Or szá gos Szö vet sé ge (2310 Szi get -
szent mik lós, Ber csé nyi út 14.) kép vi se le té ben Ur bán Sza -
bó Jó zsef ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. áp ri lis 22-én nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a kö vet ke zõ or szág gyû lé -
si-kép vi se lõ vá lasz tás kor a pár tok és tár sa dal mi szer ve ze -
tek Par la ment be ju tá sát ne kor lá toz za a je len le gi %-os kü -
szöb?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem fe lel meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Az or szá gos nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény 13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján 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 or szág gyû lé si vá -
lasz tá son je lö lõ szer ve zet ként ki zá ró lag pár tok ve het nek
részt, így a „tár sa dal mi szer ve ze tek” ki fe je zés kér dés ben
sze re pel te té se meg té vesz tõ a vá lasz tó pol gá rok szá má ra.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
187/2008. (V. 6.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Ma gyar Csa lá dok Or szá gos Szö vet sé ge (2310 Szi get -
szent mik lós, Ber csé nyi út 14.) kép vi se le té ben Ur bán Sza -
bó Jó zsef ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. áp ri lis 22-én nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a kö vet ke zõ or szág gyû lé si
kép vi se lõ vá lasz tás so rán a je löl tek nek már ne kell jen
aján ló szel vényt gyûj te ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, 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, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.
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II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
p á l y á z a t i   f e l h í v á s a

a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia
végrehajtását és a határon túli magyar kapcsolatok

ápolását elõsegítõ civil szervezetek támogatására

A Kül ügy mi nisz té ri um a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet -
nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló 1/2008. (III. 21.) KüM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 30.  §-a alap ján pá lyá za tot hir -
det olyan ci vil szer ve ze tek szá má ra, ame lyek a ke let- és
dél ke let-eu ró pai kor mány za ti stra té gia vég re haj tá sát és a
ha tá ron túli ma gyar kap cso la tok ápo lá sát és fej lesz té sét ál -
lít ják te vé keny sé gük kö zép pont já ba, és ez zel kap cso la tos
pro jekt cél ja ik ki vi te le zé sé re kér nek támogatást.

1. A tá mo ga tás cél ja
A ke let- és dél ke let-eu ró pai kor mány za ti stra té gia vég -

re haj tá sá nak és a ha tá ron túli ma gyar kap cso la tok ápo lá sá -
nak és fej lesz té sé nek elõ se gí té se.

2. A pá lyá zók köre
Pá lyá za tot nyújt hat nak be a Ren de let 3.  § b) pont já ban

meg ha tá ro zott ma gyar or szá gi szék he lyû ci vil szer ve ze tek, 
ame lyek ala pí tó ok ira tuk ban fõ fel adat ként fo gal maz zák
meg a ke let- és dél ke let-eu ró pai ré gió tár sa dal mi, po li ti kai
és gaz da sá gi fej lõ dé sé nek elõ moz dí tá sát, a tér ség sta bi li tá -
sá nak meg te rem té sét az eu ro at lan ti in teg rá ció ér de ké ben.

A Kül ügy mi nisz té ri um 2008-ban azo kat a pá lyá za to kat
kí ván ja tá mo gat ni, me lyek az aláb bi té mák kal kap cso la to -
san éves ke ret pá lyá zat for má já ban be nyúj tott pro jekt cé lo -
kat ha tá roz nak meg:

1. A ré gió sta bi li tá sá nak, de mok ra ti zá ló dá sá nak és mo der -
ni zá ci ó já nak elõ se gí té se, a ha tá ron át nyú ló re gi o ná lis együtt -
mû kö dés tá mo ga tá sa, Ma gyar or szág, mint EU-ha tár or szág
együtt mû kö dé sé nek erõ sí té se a szom szé dos or szá gok kal, az
EU-csat la ko zás so rán szer zett ta pasz ta la tok át adá sa;

2. A tér ség be li EU in teg rá ci ós tö rek vé sek tá mo ga tá sa,
az Eu ró pai Unió Szom széd ság po li ti ká já hoz, il let ve a nyu -
gat-bal ká ni di men zi ó hoz való hoz zá já ru lás ré vén;

3. A de mok rá cia erõ sí té sét szol gá ló kor mány za ti és ön -
kor mány za ti szin tû ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés – így
kü lö nö sen a Sze ge di Fo lya mat és a Nyír egy há zi Kez de mé -
nye zés – tá mo ga tá sa;

4. A ha tá ron túli ma gyar kap cso la tok tá mo ga tá sa.

3. A pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás

3.1. A nyer tes pá lyá zó az el nyert tá mo ga tást a ke ret pá -
lyá zat ban fel tün te tett pro jekt cé lok ki vi te le zé sé re for dí tott
költ sé gek re hasz nál hat ja fel (pl. kép zé sek – kur zu sok, ki -
ad vá nyok, kö zös ség fej lesz tõ tré nin gek, együtt mû kö dés
fej lesz té sét elõ irány zó prog ra mok, ta nul má nyok ké szí té se, 
mû hely ta lál ko zók szer ve zé se stb.).

3.2. A pá lyá zó nak a meg pá lyá zott összeg leg alább
10%-át sa ját for rás ból kell biz to sí ta nia. Sa ját for rás a tá -
mo ga tan dó te vé keny ség meg va ló sí tá sá hoz a pá lyá zó ál tal
pénz ben biz to sí tott for rás. Nem te kint he tõ sa ját for rás nak
az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott tá mo ga tás, ki -
vé ve az ál lam ház tar tás al rend sze re i be tar to zó pá lyá zó
költ ség ve té si szerv nek, il let ve ezen költ ség ve té si szerv
fel ügye le ti szer vé nek költ ség ve té sé ben az adott cél ra elõ -
irány zott össze get. Amennyi ben a meg pá lyá zott tá mo ga -
tás össze ge nem ha lad ja meg az 500 000 Ft-ot, sa ját for rás
biz to sí tá sa nem kö te le zõ.

3.3. A pá lyá zó ké rel mé re az el nyert tá mo ga tás 25%-áig 
utó la gos el szá mo lás sal elõ leg fo lyó sít ha tó. Elõ leg igény -
be vé te le ese tén a tá mo ga tás fenn ma ra dó ré sze csak ak kor
fo lyó sít ha tó, ha a pá lyá zó szám lák kal iga zol tan el szá molt
az elõ leg gel és a sa ját for rás üte me zés sze rin ti össze gét
szám lá val iga zol tan fel hasz nál ta.

4. A tá mo ga tás fel té te lei
Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re:
a) aki sa ját for rás sal nem ren del ke zik, ki vé ve, ha az

igé nyelt tá mo ga tás össze ge az 500 000 fo rin tot nem ha lad -
ja meg,

b) aki az igé nyé ben va lót lan vagy meg té vesz tõ ada to -
kat szol gál ta tott,

c) aki ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um mal kö tött bár -
mely szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket fel ró ha tó an meg -
szeg te,

d) aki meg szün te té sé re irá nyu ló el já rás alatt áll,
e) aki nek az ál lam ház tar tás bár mely al rend sze ré vel szem -

ben le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett tar to zá sa van,
f) aki nem fe lel meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -

tok Áht. 15.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek,
g) aki nek le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar -

to zá sa van,
h) aki nem fe lel meg a je len pá lyá zat ki írá sá ban fog lalt

fel té te lek bár me lyi ké nek, il let ve az egyéb vo nat ko zó jog -
sza bá lyi fel té te lek bár me lyi ké nek, így kü lö nö sen 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 (a továb biak ban: Knyt.) ren -
del ke zé se i nek.

5. A pá lyá zat tar tal mi ele mei
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zó ne vét, szék he lyét (te le pü lés, ir.szám, utca,

hsz.),
b) a pá lyá zó te le fon- és te le fax szá mát, va la mint elekt -

ro ni kus el ér he tõ sé gét,
c) a pá lyá zó adó szá mát,
d) a pá lyá zó sta tisz ti kai szá mát,
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e) a pá lyá zó tb-fo lyó szám la szá mát,
f) az igé nyelt tá mo ga tás ból fi nan szí roz ni ter ve zett mû -

kö dé si költ sé gek meg ha tá ro zá sát,
g) az igé nyelt tá mo ga tás össze gét, a rész le te zett költ -

ség ve té si ter vet (eb ben kü lön sze re pel tet ni kell az áfa
össze gét és a sa ját for rás mér té két),

h) a meg va ló sí tás és fi nan szí ro zás idõ be ni üte me zé sét.

6. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell
a) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást hi te les má so lat ban

a pá lyá zó bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé rõl,
b) a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett

alá írá si cím pél dá nyát vagy ügy véd ál tal el len jegy zett alá -
írás-min tá ját,

c) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té -
zet 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a pon tos szám la -
szám meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá já nak ve ze té -
sé rõl, fi ze tõ ké pes sé gé rõl,

d) a pá lyá zó lé te sí tõ ok ira tá ról ké szí tett egy sze rû má so -
la tot,

e) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az ál la mi és ön kor -
mány za ti adó ha tó ság tól, va la mint a vám ha tó ság tól ar ról,
hogy köz tar to zá sa (adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to -
zás) nem áll fenn,

f) pá lyá zói nyi lat ko za tot a sa ját for rás meg lé té rõl; a sa -
ját for rást bank szám la ki vo nat tal, szer zõ dés sel vagy hi tel -
ígér vén nyel iga zol ni kell,

g) elõ leg igény lé se ese tén, a tá mo ga tá si elõ leg re vo nat -
ko zó ké rel mét,

h) ha a pá lyá zó a pá lyá zat tár gyá nak vo nat ko zá sá ban
más pá lyá za ton részt vett, il let ve más ál la mi és egyéb tá -
mo ga tást vesz igény be, ezek re az ada tok ra vo nat ko zó kü -
lön nyi lat ko za tát,

i) a pá lyá zó kép vi se lõ je ál tal cég sze rû en alá írt, je len pá -
lyá za ti fel hí vás 1. szá mú mel lék le té ben fog lalt nyi lat ko za tát,

j) a Knyt. 14.  §-ában meg ha tá ro zott nyi lat ko za tot,
amely je len pá lyá za ti fel hí vás 2. szá mú mel lék le tét ké pe zi,

k) amennyi ben a Knyt. 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti érin -
tett ség fenn áll, az érin tett ség rõl  szóló köz zé té te li ké rel met, 
amely je len pá lyá za ti fel hí vás 4. szá mú mel lék le tét ké pe zi,

l) a pá lyá zó ál tal ki töl tött je len pá lyá za ti fel hí vás 4. szá -
mú mel lék le té ben fog lalt pá lyá za ti ûr la pot.

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, he lye és ha tár nap ja
A pá lyá za tok be ér ke zé se fo lya ma tos, a Kül ügy mi nisz -

té ri um ba ér ke zé sé nek vég sõ ha tár nap ja: 2008. jú ni us 15.
A pá lyá za to kat az aláb bi cím re kér jük be nyúj ta ni:
Kül ügy mi nisz té ri um, II. Eu ró pai Fõ osz tály – „Pá lyá -

zat”, 1027 Bu da pest, Bem rkp. 47.
A pá lyá zat be adá sá nak mód ja: A pá lyá za tot egy ere de ti

pél dány ban, a pá lyá zó ál tal min den la pon szig nál tan vagy
alá ír tan és egy má so la ti pél dány ban, zárt bo rí ték ban kell
be kül de ni.

8. A pá lyá za tok el bí rá lá sa

8.1. A pá lyá za to kat mun ka bi zott ság bí rál ja el és a kö te le -
zett ség vál la lás ra jo go sult hoz za meg a dön tést. A pá lyá za tok
hi á nyos be nyúj tá sa ese tén a Kül ügy mi nisz té ri um egy al ka -

lom mal a pá lyá zót – a je len pá lyá za ti fel hí vás 6. pont já ban
meg ha tá ro zot tak vo nat ko zá sá ban – hi ány pót lás ra hív ja fel,
az zal, hogy a je len pá lyá za ti fel hí vás 2. szá mú mel lék le te, to -
váb bá – a Knyt. 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti érin tett ség fenn ál -
lá sa ese tén – a 3. szá mú mel lék le te csa to lá sá nak el mu lasz tá sa
ese tén hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség.

A hi ány pót lás ha tár ide je a hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí -
vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyol ca dik nap. A hi ány pót -
lá si fel hí vás meg kül dé se rö vid úton, a pá lyá zó ál tal meg -
adott elekt ro ni kus el ér he tõ ség igény be vé te lé vel, vagy
 faxon tör té nik meg.

A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ el mu lasz tá sa a pá -
lyá zó nak a pá lyá zat el bí rá lá sá ból való ki zá rá sát ered mé -
nye zi. A Kül ügy mi nisz té ri um az ered mény rõl a dön tés tõl
szá mí tott 15 mun ka na pon be lül írás ban ér te sí ti a pá lyá zót.

A Kül ügy mi nisz té ri um a nyer tes pá lyá zók kal a tá mo ga -
tás fel té te le i rõl szer zõ dés ben ál la po dik meg.

8.2. A tá mo ga tás a meg pá lyá zott összeg nél ala cso -
nyabb összeg ben is meg ál la pít ha tó. Amennyi ben a pá lyá -
zó az ala cso nyabb összeg meg íté lé se ese tén is vál lal ja a
pá lyá zat meg va ló sí tá sát, er rõl a dön tés kéz hez vé te lét kö -
ve tõ 8 na pon be lül kö te les írás ban nyi lat koz ni. A nyi lat ko -
zat hoz csa tol ni kell a mó do sí tott meg va ló sí tá si ütem ter vet
és a mó do sí tott költ ség ve tést. A mó do sí tott költ ség ve tés
be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ el mu lasz tá sa úgy te kin -
ten dõ, hogy a pá lyá zó nem kí ván a mi nisz té ri um mal szer -
zõ dést köt ni. A mó do sí tott költ ség ve tés re vo nat ko zó fel hí -
vás meg kül dé se rö vid úton, a pá lyá zó ál tal meg adott elekt -
ro ni kus el ér he tõ ség igény be vé te lé vel, vagy fa xon tör té nik. 
A mó do sí tott költ ség ve tés ben az ere de ti költ ség ve tés ben
vál lalt sa ját for rás csök kent he tõ, de mi ni má li san fe dez nie
kell a mó do sí tott költ ség ve tés 10%-át.

8.3. Ér vény te len az a pá lyá zat:
a) amely nem fe lel meg a pá lyá za ti fel hí vás nak;
b) amely hez a je len pá lyá za ti fel hí vás 2. számú mel lék -

let ben fog lalt nyi lat ko za tot, és érin tett ség fenn ál lá sa ese -
tén a 3. számú mel lék let ben sze rep lõ ké rel met nem csa tol -
ták, fi gye lem mel a Knyt. 14.  §-ára;

c) ame lyet a 7. pont ban meg ha tá ro zott be adá si ha tár -
idõt köve tõen nyúj tot tak be.

9. Egyéb ren del ke zé sek
Egyéb, a pá lyá zat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a

vo nat ko zó jog sza bá lyok, így kü lö nö sen a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény, az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény, 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, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Kül -
ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 1/2008.
(III. 21.) KüM ren de let ren del ke zé sei az irány adók.

A pá lyá za ti fel hí vás és mel lék le tei a Külügyminiszté -
rium in ter ne tes hon lap já ról (www. ku lugy mi nisz te ri -
um.hu) le tölt he tõk. A pá lyá za ti fel hí vás 2. és 3. számú
mel lék le te a www.koz penz pa lya zat.gov.hu hon lap ról is
le tölt he tõ.
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1. szá mú melléklet

Pályázói nyilatkozat

Alul írott ................................., mint a ............................ pá lyá zó kép vi se lõ je ki je len tem, hogy:

 1. A pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku men tá ci ók tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek.

 2. A pá lyá zó nak az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men tar to zá sa nincs, vagy arra az ille té kes adó ha tó ság
 fizetési könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si ha lasz tás) en ge dé lye zett.

 3. A pá lyá zó ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná sá ra vagy vissza igény lé sé re jo go sult/nem jo go sult.*

 4. A pá lyá zó hoz zá já rul, hogy a köz tar to zá sok – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 13/A.  § (4) be kez dé sé ben és 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.) 92.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti – fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból a ne vét
(meg ne ve zé sét), a szék he lyét (lak he lyét), az adó szá mát (adó azo no sí tó je lét), tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét,
tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a Kincs tár, il let ve a Kül ügy mi nisz té ri um fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá -
sok tel je sí té se, il le tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez, a pá lyá zó to váb bá hoz -
zá já rul az Áht. 13/A.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak alkalmazásához.

 5. A pá lyá zó az Ámr. 83.  §-ának (2) be kez dés j) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint hoz zá já rul ah hoz, hogy a Kincs tár
ál tal min den kor mû köd te tett mo ni tor ing rend szer hez hoz zá fé ré si le he tõ sé get biz to sít has son a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott jo go sul tak, 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 számára.

 6. A pá lyá zó tu do má sul ve szi, hogy le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar to zás ese tén a pá lyá zót a köz tar to zás
meg fi ze té sé ig a tá mo ga tás nem il le ti meg, az ese dé kes tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa fel füg gesz tés re ke rül, il let ve az Áht. 
13/A.  §-ának (6) be kez dé se alap ján az ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá sok meg fi ze té se ér de ké ben – a tá mo ga tás el -
le né ben vál lalt kö te le zett sé ge ket nem érin tõ mó don – vissza tar tás ra kerül.

 7. A pá lyá zó nem áll meg szün te té sé re irá nyu ló, jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás alatt.

 8. A pá lyá zó hoz zá já rul – az: Áht. 15/A.  §-ában fog lal tak kal össz hang ban – az ada tai fel hasz ná lá sá hoz.

 9. A pá lyá zó nak az ál lam ház tar tás al rend sze ré bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to zá sa
nincs.

10. A pá lyá zó a je len pá lyá zat tár gyá nak vo nat ko zá sá ban más pá lyá za ton részt vett/nem vett részt*, il let ve más ál la mi és 
egyéb tá mo ga tást igény be vesz/nem vesz igény be.*
(Rész vé tel, il let ve igény be vé tel ese tén a pá lyá zat, il let ve a tá mo ga tás kü lön nyi lat ko zat ban tör té nõ rö vid is mer te té -
se szük sé ges.)

11. A pá lyá zó a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak a Kül ügy mi nisz té ri um,
va la mint 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.

12. A pá lyá zó fel ha tal maz za a Kül ügy mi nisz té ri u mot a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 1/2008. (III. 21.) KüM ren de let 11.  §-ában fog lalt ada tok nyil ván tar -
tá sá ra.

13. A pá lyá zó meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok Áht. 15.  §-ának (7) és (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nye i nek.

14. A pá lyá zó fel ha tal maz za a Kül ügy mi nisz té ri u mot azon na li be sze dé si el já rás al kal ma zá sá ra.

Kelt: .............................................

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

a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek cég sze rû alá írá sa

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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2. szá mú melléklet

NYILATKOZAT
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény szerinti

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A pá lyá zó neve:

Ter mé sze tes sze mély lak cí me:

Szü le té si he lye, ide je:

Gaz da sá gi tár sa ság ese tén szék he lye:

Cég jegy zék szá ma:

Adó szá ma:

Kép vi se lõ jé nek neve:

Egyéb szer ve zet ese tén szék he lye:

Kép vi se lõ jé nek neve:

Nyil ván tar tás ba vé te li ok irat szá ma:

Nyil ván tar tás ba vevõ szerv meg ne ve zé se:

Ki je len tem, hogy sze mé lyem mel, il let ve a pá lyá zó ként meg je lölt szer ve zet tel szem ben 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 (Knyt.)

– 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti össze fér he tet len ség

1. nem áll fenn vagy ˆ

2. fenn áll az ... pont alap ján

– 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti érin tett ség

1. nem áll fenn vagy ˆ

2. fenn áll az ... pont alap ján

Az össze fér he tet len ség vagy az érin tett ség alap já ul szol gá ló kö rül mény le írá sa:

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

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

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

Ki je len tem, hogy az össze fér he tet len ség meg szün te té sé re az aláb bi ak sze rint in téz ked tem:

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

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

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

Ki je len tem, hogy az érin tett ség köz zé té te lét kü lön ûr lap csa to lá sá val kez de mé nyez tem.

Kelt: ........................................

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

alá írás/cég sze rû alá írás
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3. szá mú melléklet

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló

 2007. évi CLXXXI. tör vény 8.  § (1) bekezdés szerinti érintettségérõl

A pá lyá zó neve:

Ter mé sze tes sze mély lak cí me:

Szü le té si he lye, ide je:

Gaz da sá gi tár sa ság ese tén szék he lye:

Cég jegy zék szá ma:

Adó szá ma:

Kép vi se lõ jé nek neve:

Egyéb szer ve zet ese tén szék he lye:

Kép vi se lõ jé nek neve:

Nyil ván tar tás ba vé te li ok irat szá ma:

Nyil ván tar tás ba vevõ szerv meg ne ve zé se:

Ki je len tem, hogy 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 8.  § (1) be -
kez dés sze rin ti érin tett ség sze mé lyem mel, il let ve a pá lyá zó ként meg je lölt szer ve zet tel szem ben fenn áll, mert

a) A pá lyá za ti el já rás ban dön tés-elõ ké szí tõ ként köz re mû kö dõ vagy dön tés ho zó szerv nél mun ka vég zés re irá nyu ló jog -
vi szony ban ál lok, de a tör vény ér tel mé ben nem mi nõ sü lök dön tés-elõ ké szí tõ nek vagy dön tés ho zó nak. (Ki zá ró lag
ter mé sze tes sze mély pá lyá zó ese tén!)

In dok lás:

Mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban ál lok az aláb bi szer ve zet tel (a szer ve zet neve, szék he lye be íran dó):

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

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

b) Nem ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ va gyok. (Ki zá ró lag ter mé sze tes sze mély pá lyá zó ese tén!)

In dok lás:

Az aláb bi ak ban fel so rolt tiszt sé gek va la me lyi ké vel ren del ke zem (a kí vánt rész alá hú zan dó):

köz tár sa sá gi el nök, Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott vagy a köz tár sa sá gi el nök ál tal ki ne ve zett tiszt ség vi se lõ, or szág gyû lé si
és az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ, pol gár mes ter, al pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter-he lyet tes, he lyi ön -
kor mány za ti kép vi se lõ, he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te bi zott sá gá nak tag ja, köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv – a
Knyt. 2.  § (1) be kez dés d) pont alá nem tar to zó – ve ze tõ je és he lyet te sei, re gi o ná lis fej lesz té si tanács tag ja

c) Az a)–b) pont alá tar to zó sze mély kö ze li hoz zá tar to zó ja va gyok. (Ki zá ró lag ter mé sze tes sze mély pá lyá zó ese tén!)

In dok lás:

– Kö ze li hoz zá tar to zóm pá lyá za ti el já rás ban dön tés-elõ ké szí tõ ként köz re mû kö dõ, vagy dön tés ho zó szerv nél
mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll, de a tör vény ér tel mé ben nem mi nõ sül dön tés-elõ ké szí tõ nek vagy
dön tés ho zó nak.

– Kö ze li hoz zá tar to zóm nem ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ.

(A kí vánt rész alá hú zan dó!)
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A kö ze li hoz zá tar to zói kap cso lat meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):

há zas társ, egye nes ág be li ro kon, örök be fo ga dott, mos to ha- és ne velt gyer mek, örök be fo ga dó, mos to ha- és ne ve lõ szü lõ,
test vér

d) A pá lyá zó ként meg je lölt szer ve zet olyan gaz da sá gi tár sa ság, amely az a)–c) pont ban meg je lölt sze mély tu laj do ná ban
áll. (Ki zá ró lag gaz da sá gi tár sa ság pá lyá zó ese tén!)

In dok lás:

Az érin tett tu laj do nos. Szer ve zet meg ne ve zé se, amellyel mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll (a szer ve zet neve,
szék he lye be íran dó):

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

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

Köz jo gi tiszt sé gé nek meg je lö lé se (a tiszt ség be íran dó):

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

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

A kö ze li hoz zá tar to zói kap cso lat meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):

há zas társ, egye nes ág be li ro kon, örök be fo ga dott, mos to ha- és ne velt gyer mek, örök be fo ga dó, mos to ha- és ne ve lõ szü lõ,
test vér

e) A pá lyá zó ként meg je lölt gaz da sá gi tár sa ság, ala pít vány, tár sa dal mi szer ve zet, egy ház, vagy szak szer ve zet te kin te té -
ben az érin tett ség fenn áll, mert

– ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je,

– az ala pít vány ke ze lõ szer vé nek, szer ve ze té nek tag ja, tiszt ség vi se lõ je,

– vagy tár sa dal mi szer ve zet ügy in té zõ, vagy kép vi se le ti szer vé nek tag ja,

– pá lyá za ti el já rás ban dön tés-elõ ké szí tõ ként köz re mû kö dõ szerv nél, vagy dön tést hozó szerv nél mun ka vég zés re
irá nyu ló jog vi szony ban álló sze mély, nem ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ, vagy e sze mé lyek kö ze li hoz zá tar to zó ja.

In do ko lás:

Az érin tett sé get meg ala po zó sze mély tár sa ság ban be töl tött po zí ci ó ja (a po zí ció be íran dó):

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

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

A szer ve zet meg ne ve zé se, amellyel mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll (a szer ve zet neve, szék he lye be íran dó):

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

Köz jo gi tiszt ség meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):

köz tár sa sá gi el nök, Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott vagy a köz tár sa sá gi el nök ál tal ki ne ve zett tiszt ség vi se lõ, or szág gyû lé si
és az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ, pol gár mes ter, al pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter-he lyet tes, he lyi ön -
kor mány za ti kép vi se lõ, he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te bi zott sá gá nak tag ja, köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv – a
2.  § (1) be kez dés d) pont alá nem tar to zó – ve ze tõ je és he lyet te sei, re gi o ná lis fej lesz té si tanács tag ja

A kö ze li hoz zá tar to zói kap cso lat meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):

há zas társ, egye nes ág be li ro kon, örök be fo ga dott, mos to ha- és ne velt gyer mek, örök be fo ga dó, mos to ha- és ne ve lõ szü lõ,
test vér

Ki je len tem, hogy a fen ti nyi lat ko zat ki töl té sé vel ele get tet tem 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 ren del ke zé se i nek az érin tett sé ge met il le tõ en. A nyi lat ko zat ban sze rep lõ ada tok a va -
ló ság nak min den ben meg fe lel nek.

Kelt: .......................................................

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

alá írás/cég sze rû alá írás
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4. szá mú melléklet

PÁLYÁZATI ÛRLAP
a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia

végrehajtására és a határon túli magyar kapcsolatok ápolására adható támogatások igénybevételéhez

 1. A pá lyá zó neve/cég ne ve

 2. A pá lyá zó címe/szék he lye
(te le pü lés, ir.szám, utca, hsz.)

 3. A pá lyá zó egyéb el ér he tõ sé gei
(elekt ro ni kus, te le fon- és fax szám)

 4. A pá lyá zó adó szá ma

 5. A pá lyá zó sta tisz ti kai szá ma

 6. A pá lyá zó tb-fo lyó szám la szá ma

 7. A pá lyá zó szám la ve ze tõ
pénz in té ze te

 8. A pá lyá zó szám la szá ma
(aho vá a meg ítélt tá mo ga tás össze ge
utal ha tó)

 9. Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge

10. Sa ját for rás

11. Egyéb tá mo ga tás 
(for rás és összeg)

12. A pá lyá zó éves prog ram já nak
rö vid is mer te té se,
össz költ ség ve té se

13. A pá lyá zó szer ve zet 
te vé keny sé gé nek, ál ta lá nos 
cél ki tû zé se i nek rö vid le írá sa

14. A pá lyá zó szer ve zet 
meg pá lyá zott te vé keny sé gé nek 
le írá sa, te vé keny ség kez dõ 
és be fe je zõ idõ pont ja, üte me zé se, 
a meg va ló sí tá si hely pon tos címe 
(ha nem azo nos a pá lyá zó 
szék he lyé vel)
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A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a  2008. május 26.–június 27-ig terjedõ idõszak
– II/2. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2008. má jus 26.–jú ni us 27-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si közlemé -
nyeit az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se alap ján
(II/2. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

A hir det mény re vo nat ko zó elõi rá sok és a fi gyel mez te tés meg egye zik a II/1. tí pu sú ár ve rés hir det mé nyé ben kö zölt tud -
ni va lók kal, ki vé ve a jo go sult ság ra vo nat ko zó 5. pont sza bá lya it.

5. Az ár ve ré sen min den kár pót lás ra jo go sult az õt meg il le tõ kár pót lá si jeggyel (ban ki le té ti iga zo lás, ma rad vány ér ték
iga zo lás) részt ve het.

Csongrád megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal NYÍREGYHÁZA vá ros ban a volt Gor zsai Ál la mi Gaz da ság, 
Hód me zõ vá sár hely hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a
II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Nyír egy há za, Tol di u. 23., Vas utas Mû ve lõ dé si Ház 

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. jú ni us 16-án 8–10 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2008. jú ni us 16-án 10 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Hód me zõ vá sár hely

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér téke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0101/1 ab-ból 6 ha 6799 m2 szán tó 189,98 *

* Me zei lel tár 87 132 Ft/ha.

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó

4430 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/71. szám



2008/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4431

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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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
városgazdálkodási irodájára

önkormányzati intézményi referens munkakör
betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése alapján.

A pályázat betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség;
– gazdasági fõiskolai vagy közgazdasági egyetemi

végzettség;
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások);
– önkormányzati, intézményi gyakorlat – legalább 1–3

év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei-

nek tervezési, beszámolási munkáinak elõkészítése, irá-
nyítása, a szükséges intézkedések elõkészítése.

– Az elfogadott éves költségvetés alapján az intézmé-
nyi támogatások biztosítása, finanszírozás a kiskincstári
rendszer alapján.

– Az intézményi elõirányzat-módosítási kérelmek vé-
leményezése, döntésre elõkészítése.

– A normatív állami hozzájárulások igénylésének
összeállítása, a felhasználásáról az elszámolás készítte-
tése, ellenõrzése.

– Önkormányzati intézmények alapításával, átszerve-
zésével, megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi feladatok
ellátása.

– Minden intézményi adatszolgáltatással kapcsolatos
feladat megszervezése, irányítása, az adatszolgáltatások,
beszámolók, jelentések stb. ellenõrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jut-

tatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv., valamint az egyéb juttatások tekintetében a Bu-
dapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármeste-
ri Hivatal Közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint,

melyrõl a 6/2007. (IX. 1.) számú jegyzõi utasítás rendel-
kezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázathoz csatolandó részletes szakmai (fényké-

pes) önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító ok-
iratok, bizonyítványok másolatai.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton – zárt borítékban – kérjük eljut-

tatni Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal részére (1211 Budapest, Szent Imre
tér 10. I/22.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot, és a munkakör
megnevezését: XII-5377/13/2008 önkormányzati intéz-
ményi referens.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. május 26. napjától tölt-

hetõ be.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2008. május 19.

Az önkormányzati intézményi referens, pályázatkiírás-
sal kapcsolatosan további információt Halmos Istvánné
(ágazatvezetõ) nyújt a 06 (1) 427-6196-os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 25.
A pályázatra vonatkozó általános tájékoztatás: a pályá-

zat elbírálását követõen, az eredményrõl a pályázókat írás-
ban értesítjük.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció:

Közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan ide-
jû, alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidõt köt ki.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a

www.budapest21.hu honlapon szerezhet.

Sárospatak Város Önkormányzata
(3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.)

pályázatot hirdet
könyvvizsgálói feladatok ellátására

Sárospatak Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
92/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat pénz-
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ügyi-gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos, az Ötv.
92/C., 92/D. §-ában rögzített könyvvizsgálói feladatok el-
látására a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46. §,
46/A. §, 46/B. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázó által ellátandó feladat:
– az önkormányzat gazdálkodásának folyamatos

könyvvizsgálata, valamint az éves beszámoló auditálásá-
nak ellátása,

– az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásának és
éves beszámolójának felülvizsgálata,

– egyéb, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46/A. és
46/B. §-a szerinti tevékenységek,

– eseti megbízással más gazdasági kihatású elõterjesz-
tések véleményezése.

Pályázati feltételek:
A fent hivatkozott Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése

értelmében könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara tagja, vagy a Kamaránál nyilvántartásba bejegy-
zett társaság választható.

A pályázaton részt vehet minden „költségvetési” minõ-
sítésû, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett
névjegyzékben szereplõ könyvvizsgáló, illetve könyv-
vizsgáló társaság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, referencia-

listát, munkaprogramot és könyvvizsgálati módszerek rö-
vid ismertetését,

– a könyvvizsgálói jogosultság igazolását (oklevél,
Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzése),

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázóval

szemben nem áll fenn az 1990. évi LXV. 92/B. § (2) be-
kezdésében szereplõ összeférhetetlenség,

– megbízásiszerzõdés-tervezetet árajánlattal együtt,
– gazdasági társaság esetében továbbá 30 napnál nem

régebbi cégkivonat eredeti, vagy közjegyzõ által hitelesí-
tett példányát, a szervezet rövid bemutatását, a cégjegy-
zésre jogosult aláírási címpéldányának eredeti, vagy hite-
lesített másolati példányát, a könyvvizsgálatért felelõs sze-
mély kamarai tagságának igazolását, a közremûködõ sze-
mélyek szakmai önéletrajzát, felelõsségbiztosítás meglé-
tének igazolását.

A megbízás idõtartama: 2008. július 1-jétõl 2013. jú-
nius 30-ig szól.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. május 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 27.
A pályázatot Sárospatak város polgármestere címére

(3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.) kell benyújtani „Könyv-
vizsgálói pályázat” megjelöléssel.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda vezetõjé-
tõl, telefon 06 (47) 513-255.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek minõsítse és szükség szerint
új pályázatot írjon ki.

Tiszakeszi Községi Önkormányzat jegyzõje
pályázatot ír ki

igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

Korm. rendelet 1. számú mellékletének I/1., I/18.,
I/22. pontjában meghatározott felsõfokú szakirányú vég-
zettség (jogász vagy igazgatásszervezõi, vagy egyéb szo-
ciális, közgazdasági szakirányú felsõfokú végzettség),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– közigazgatási területen (lehetõleg önkormányzatnál)

szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok:
– személyi adat- és lakcímnyilvántartás vezetése,
– üzletek mûködési engedélyezésével kapcsolatos és

egyéb hatósági feladatok ellátása,
– hagyatéki ügyintézés,
– képviselõ-testületi ülések elõkészítésével, lebonyolí-

tásával kapcsolatos feladatok ellátása,
– szabálysértési ügyintézés,
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

szóló 1993. évi III. törvénybõl eredõ egyes szociális igaz-
gatási feladatok ellátása,

– választás, népszavazás kapcsán felmerülõ feladatok
ellátása.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.
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A pályázat benyújtásának határideje:

2008. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 5.
A munkakör 2008. június 16. napjától betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ

kikötésével.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borí-

tékban személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Ti-
szakeszi Községi Önkormányzat jegyzõje részére (3458
Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A borítékra kérjük ráír-
ni: „Igazgatási ügyintézõ munkakör”.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja dönt.

A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap az elbírálástól számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Kruj Tímea jegyzõtõl a 06 (49) 552-147-es telefon-
számon.

Ács Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy igaz-

gatásszervezõi, vagy okleveles közigazgatási menedzser
képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy kötelezett-
ségvállalás a szakvizsga egy éven belüli letételére,

– legalább kétéves közigazgatási szervnél szerzett
szakmai gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.) 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyi-
latkozat tételére köteles.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (az eredeti

okiratok bemutatása személyes találkozáskor szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– szakmai munkásságot bemutató egyéb iratokat, refe-

renciákat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (ere-

deti példányt),

– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát,

– nyilatkozatot a pályázat nyilvános, illetve zárt ülésen
történõ tárgyalásáról.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. alapján történik.
Igény esetén szolgálati lakás biztosítható.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben való megjelenést követõ 15. nap.

A beérkezett pályázatokat Ács Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ 30 napon belül megtartandó elsõ képviselõ-
testületi ülésen bírálja el.

Az állás az elbírálást követõen, 2008. augusztus 1-jétõl
tölthetõ be.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, szemé-
lyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat be-
nyújtásának címe: Ács Város Polgármesteri Hivatala,
Csöbönyei Imre polgármester (2941 Ács, Gyár u. 23.).
A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pá-
lyázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Szigethalom Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 7. §-ában szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek, valamint a köztisztviselõk
képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
I. sz. melléklet I. 10. szerinti képesítésnek.

Ellátandó feladatok: ipari és belkereskedelmi igazgatás
területén az üzletek mûködési engedélyezési eljárásának,
valamint a telepengedélyezési eljárások lefolytatása, a hi-
vatal iktatási csoportjában iratkezelési-iktatási feladatok
ellátása, koordinálása, a meghatározott feladatok szaksze-
rû és jogszerû ellátása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– ezen a területen szerzett szakmai gyakorlat,
– iratkezelõi, ügyvitel-szervezõi szakképzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (MS Office),
– igazgatásszervezõi szakképzettség.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenéstõl számított 15. nap,

2008. május 26.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 9.
Az állás betölthetõ: 2008. június 10. napjától.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ

kikötésével.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, vagy személyesen Szigethalom Város Ön-

kormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási irodavezetõ
címére (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) zárt boríték-
ban eljuttatott pályázat, melyre kérjük ráírni: „Igazgatási
ügyintézõ”.

További információk:
A pályázattal kapcsolatos további információt Donáczi

Attiláné igazgatási irodavezetõtõl lehet kérni a (24)
403-657-es vagy a 06 (70) 374-0573-as telefonszámon.

Nagyigmánd–Csém Körjegyzõsége
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye,
Csém település.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Éves költségvetés és beszámoló elõkészítése, a költség-

vetési javaslat és a költségvetés évközi módosításának tes-
tületi tárgyalásra történõ elõkészítése, a költségvetés vég-
rehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, közremû-
ködés a pénzügyi szabályzatok elkészítésében, karbantar-
tásában, közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos havi je-
lentések elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú végzettség, vagy szakirányú középfokú

végzettség és szakirányú felsõfokú képesítés,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– költségvetési területen szerzett szakmai tapasztalat,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben való megjelenést követõ 15. napig.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Füles Zoltán jegyzõ nyújt a (34) 556-494-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Nagyigmánd–Csém Kör-

jegyzõség címére történõ megküldésével (2949 Csém,
Béke u. 65.).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:

A beérkezett pályázatokról a jegyzõ dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ 15 napon belül.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: az elbírálást

követõen azonnal.

Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
belügyi igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében az 1. feladat-
körnél az I. besorolási osztályban elõírt végzettség,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

2008/19. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2589



A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Ellátandó feladatok:
– kommunális igazgatási, tûzvédelmi, polgári védelmi

feladatok,
– ipari, kereskedelmi igazgatási feladatok,
– polgári törvénykönyvvel, közérdekû kérelmekkel,

panaszokkal kapcsolatos feladatok,
– közmûvelõdéssel, oktatással kapcsolatos feladatok

ellátása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok

másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.
alapján történik.

A munkavégzés helye: polgármesteri hivatal Balaton-
szárszó, Hõsök tere 1.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot zárt borítékban Balatonszárszó Nagyköz-

ség Önkormányzatának jegyzõjénél kell benyújtani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben való megje-

lenéstõl (2008. május 7.) számított 15. nap.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ

30. nap.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos információkról Gerstnerné

dr. Kiss Ildikó jegyzõ ad felvilágosítást. Telefon: 06 (84)
362-501.

Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
területfejlesztési munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében az 1/21. fel-
adatkörnél az I. besorolási osztályban elõírt végzettség,

– számítógépes felhasználói ismeretek,
– uniós pályázatírás területén szerzett gyakorlat,
– közbeszerzési ismeret, gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent
– hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Ellátandó feladatok:
– településfejlesztéssel, üzemeltetéssel,
– önkormányzati beruházásokkal,
– mûszaki ügyekkel, gazdasági elemzésekkel,
– pályázatokkal, közbeszerzéssel kapcsolatos felada-

tok ellátása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok

másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.
alapján történik.

A munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Balaton-
szárszó, Hõsök tere 1.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot zárt borítékban Balatonszárszó Nagyköz-

ség Önkormányzatának jegyzõjénél kell benyújtani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben való megje-

lenéstõl (2008. május 7.) számított 15. nap.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos információkról Gerstnerné

dr. Kiss Ildikó jegyzõ ad felvilágosítást. Telefon: 06 (84)
362-501.

Berzék–Sajóhídvég községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség vagy pénzügyi számviteli szakképesítés,
– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Elõnyt jelent költségvetési szervnél szerzett szakmai
gyakorlat, mérlegképes könyvelõi szakképesítés (állam-
háztartási szakon).

Ellátandó feladatok:
– pénz-, készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatok el-

látása,
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– nem rendszeres kifizetések számfejtése, ezzel kap-
csolatos jelentések elkészítése,

– kiadások, bevételek kontírozása, könyvelése.

A pályázatnak tartalmazni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, iskolai végzettséget tanúsító okira-

tok, bizonyítványok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. május 7.) számított
10. nap.

A pályázatot „Köztisztviselõi pályázat” jeligével ellá-
tott, zárt borítékban kell benyújtani Berzék–Sajóhídvég
községek körjegyzõjéhez (3575 Berzék, Petõfi u. 42.).

A pályázatok elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül.

A határidõben beérkezett pályázatok elbírálása a csatolt
dokumentumok és személyes meghallgatás útján történik.

Sikeres pályázat esetén a kinevezés határozatlan idõre
szól, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, 6 hónap
próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
törvény alapján. Az állás a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

Borsosberény Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – hatá-
rozatlan idõre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 2644 Borsosberény, Petõfi út 161.
Ellátandó feladatok: jegyzõi feladatok az 1990. évi

LXV. törvény (Ötv.) 36. § (2)–(3) bekezdése szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV el-
nöksége általa teljeskörûen közigazgatásinak minõsített
tudományos fokozat alapján mentesség,

– legalább ötéves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– az igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy az okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés alól a képviselõ-testület felmentést ad-

hat annak a személynek, aki az elõírt képesítés megszerzé-
sére irányuló tanulmányait a kinevezéstõl számított két
éven belül befejezi. A képviselõ-testület a gyakorlati idõt
csökkentheti vagy elengedheti.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl szóló hiteles másolatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján. Az önkormányzat
szolgálati lakást nem tud biztosítani.

Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2008. május 7.) követõ 15. nap.

Elbírálás: a pályázati határidõ lejártát követõ 10 napon
belül.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: az elbírálást kö-
vetõen azonnal.

A pályázatot Borsosberény Községek Képviselõ-testü-
lete részére címezve kell benyújtani zárt borítékban. A bo-
rítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”. Cím: 2644 Bor-
sosberény, Petõfi út 161.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Busai István polgármes-
tertõl, telefon: (35) 374-321.

Csongrád Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Csongrád Város Polgármesteri Hivatalánál
aljegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi

végzettség,
– büntetlen elõélet,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási

gyakorlat,
– helyi kötõdés,
– nyelvtudás (angol, vagy német),
– vezetõi gyakorlat.
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A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a legmagasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget

igazoló okiratok másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség vállalásáról,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatko-

zatot.

Munkakör tartalma: a többször módosított 1990. évi
LXV. tv. 36. §-ában foglaltak szerint azzal, hogy az al-
jegyzõ az önálló szervezeti egységként mûködõ jegyzõi
iroda vezetését is ellátja.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXII. tv. szerint.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. május 7.) követõ
15. nap.

A pályázatot dr. Berkes István jegyzõhöz lehet benyújta-
ni, további felvilágosítás kérhetõ telefonon: (63) 571-968,
illetve személyesen 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. sz. alatt.

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõt követõ
képviselõ-testületi ülésen kerül sor, a munkakör az elbírá-
lást követõen 2008. július 1. napjától tölthetõ be.

Edelény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Hivatala

belsõ ellenõri munkakörének betöltésére

Az állás 2008. június 1. napjától tölthetõ be.

Képesítési feltételek:
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meg-

határozott képesítési követelmények,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.
Ellátandó feladatok:
– az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó

települési önkormányzatok és költségvetési szerveik belsõ
ellenõrzése.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. május 7.) követõ
15 napon belül.

A pályázatot „Belsõ ellenõri pályázat” jeligével ellátott
zárt borítékban Edelény Város Önkormányzatának jegy-
zõjéhez címezve kell benyújtani. Cím: 3780 Edelény,
István király útja 52.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül kerül sor. Pályázattal kapcsolatos fel-
világosítást nyújt Méhész Katalin aljegyzõ, tel.: 06 (48)
524-100.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartjuk.

Pályázati felhívás
az Észak-magyarországi Regionális

Közigazgatási Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség

Hatósági osztály
építésfelügyeleti ellenõri állásának betöltésére

Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hi-
vatal (továbbiakban: Hivatal) pályázatot hirdet a szerveze-
ti keretében mûködõ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ki-
rendeltség Hatósági osztályán építésfelügyeleti ellenõr
munkakör ellátásának határozatlan idejû kinevezéssel tör-
ténõ betöltésére.

Feladata:
– építésfelügyeleti ellenõrzés; (a folyamatban lévõ épí-

tési munkák helyszíni ellenõrzése, ami kiterjed az épí-
tési munkák elvégzésének jogszerûségének ellenõrzésére,
a tevékenységre, az alkalmazott technológiákra, anyagok-
ra stb.).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítvány,
– B kategóriás jogosítvány,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
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– egyetemi, vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-
tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gondozási mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel
egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik,

– 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (R) 4. § (2) be-
kezdés b) pontja szerinti szakmai gyakorlat.

Az R. 5. § (3) bekezdése értelmében az elsõ- és másod-
fokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztiszt-
viselõ szakmai gyakorlati idejeként az

a) építési mûszaki ellenõri,
b) felelõs mûszaki vezetõi,
c) építõipari kivitelezési,
d) építésügyi hatósági,
e) építésfelügyeleti,
f) beruházói-mûszaki (projektmenedzseri),
g) felsõoktatási intézményben építészeti-mûszaki szak-

tárgy-oktatói,
h) építészeti-mûszaki tervezési,
i) építésügyi-mûszaki szakértõi

tevékenység folytatásának idõtartamát kell figyelembe
venni.

(4) Az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köz-
tisztviselõ gyakorlati ideje 5 év, a gyakorlati idõ fele a
(3) bekezdés a)–e) pontok szerinti tartalmú.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv-ismeret,
– hosszabb építõipari kivitelezõi, valamint építésügyi

hatósági gyakorlat.

Az álláshellyel járó illetmény és egyéb járandóságok:
– alkalmazás esetén az illetmény és az egyéb juttatások

meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.), valamint az
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Közszolgálati szabályzatának hatályos elõírásai szerint
történik.

Pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai végzettséget igazoló dokumentumok máso-

lata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje:
– a pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjele-

nést (2008. május 7.) követõ naptól számított 15 napon be-
lül lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. Azok a
pályázatok minõsülnek határidõn belül benyújtottnak,
amelyeket legkésõbb a megjelenést követõ naptól számí-
tott 15. napon 16 óráig személyesen benyújtottak, vagy
24 óráig postára adtak. Amennyiben a 15. nap munkaszü-
neti vagy pihenõnapra esik, úgy az azt követõ munkana-
pon 16 óráig személyesen benyújtott, illetve 24 óráig pos-
tára adott pályázatok tekinthetõk határidõn belül benyúj-
tottnak.

A pályázat elbírálásának módja és határideje:
– a pályázatok elbírálására a benyújtásra elõírt határ-

idõt követõ 30 napon belül kerül sor, melynek eredményé-
rõl a pályázók írásban tájékoztatást kapnak,

– a pályázatok értékelését bizottság végzi. A pályázat
elbírálása során személyes meghallgatásra is sor kerül.
A személyes meghallgatáson a bizottság értékeli, hogy a
pályázó kvalifikációi, kompetenciái mennyire felelnek
meg a munkakör követelményrendszerének.

Az álláshely betöltésének várható idõpontja: az elbírá-
lást követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának helye: dr. Orosz Gábor hiva-
talvezetõ-helyettes Észak-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kiren-
deltsége 3525 Miskolc, Városház tér 1.

A pályázattal kapcsolatos további információk: a pályá-
zó az írásos pályázati anyag elkészítéséhez tájékozódhat a
hivatal honlapján: www.emrkh.hu/eszakreg

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet
kérni: dr. Tisza Tibor fõosztályvezetõ-helyettestõl a 06
(46) 340-647-es telefonszámon.
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Szervezeti hírek

TESTÜLETEK ALAKULÁSA

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetõjeként a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
szóló 1996. évi XXI. törvény 10/D. § (1) bekezdésében, valamint a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdé-
sében foglalt rendelkezések alapján

az Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanács alakuló ülését

2008. május 20. (kedd) 10 órára

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának II. emeleti tárgyalójába
(2030 Érd, Alsó u. 1.)

hívtam össze,

melyre a kistérségi fejlesztési tanács tanácskozási joggal rendelkezõ tagjait ezennel meghívom.

Budapest, 2008. április 30.

Dr. Forgács Imre s. k.,
hivatalvezetõ
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MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A Barankovics István Alapítvány
egyszerûsített 2007. évi éves beszámolója

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

Tétel-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év Mód. Tárgyév

a b c d e

1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

3. Egyéb bevételek 121 285

Ebbõl: támogatások 120 300

alapítói

központi költségvetési 50 100

helyi önkormányzati

egyéb 985

4. Pénzügyi mûveletek bevételei 5 3 237

5. Rendkívüli bevételek

Ebbõl: támogatások

alapítói

központi költségvetési

helyi önkormányzati

egyéb

6. Tagdíjak

A) Összes bevétel 50 105 124 522

7. Anyagjellegû ráfordítások 577 27 914

8. Személyi jellegû ráfordítások 4 974 19 280

9. Értékcsökkenési leírás 0 2 993

10. Egyéb ráfordítások 1 250 28 426

11. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 0 0

12. Rendkívüli ráfordítások 0 0

B) Összes ráfordítás 6 801 78 613

C) Adózás elõtti eredmény 43 304 45 909

1. Adófizetési kötelezettség 0

D) Jóváhagyott osztalék 0

E) Tárgyévi eredmény 43 304 45 909
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MÉRLEG

Adatok E Ft-ban

Tétel-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év Mód. Tárgyév

a b c d e

12. D) Saját tõke 44 004 89 913

13. I. Jegyzett tõke 700 700

14. II. Tõkeváltozás/eredmény 0 43 304

15. III. Lekötött tartalék 0 0

16. IV. Értékelési tartalék 0 0

17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl 43 304 45 909

18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.-bõl 0 0

19. E) Céltartalékok 0 0

20. F) Kötelezettségek 2 048 2 491

21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0

22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0

23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 048 2 491

24. G) Passzív idõbeli elhatárolások 420 871

25. Források (passzívák) összesen 46 472 93 275

ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során a Barankovics István Alapítványt az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglal-
tak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerûsí-
tett éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerûsített éves beszámoló a Barankovics István Alapítvány 2007. december 31-én fenn-
álló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2008. április 8.

Petruska József s. k.,
okl. könyvvizsgáló

1149 Budapest, Egressy út 10.
kamarai bejegyzés sz.: 004061

Dr. Mészáros József s. k.,
kuratóriumi elnök
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium,
és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség tájékoztatója

T á j é k o z t a t á s
a Munkaügyi Szakértõk Országos Névjegyzékérõl

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintõ szakterületeken a 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az SZMM Munkaügyi
Szakértõk Országos Névjegyzéke egybeszerkesztve (2003-2007. december)

Név-
jegyzék

sor-
száma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve Elérhetõségi címe Telefon
Szakterület,

és azon belüli
részterület(ek)

Engedély
érvényességi

ideje

Név-
jegyzékbõl

törlés
idõpontja

1. Dr. Barta Tamás 1165 Budapest Diósy Lajos u. 22–24. D ép. 467-7937,
06/20/319-9830

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,8 2009.06.30

I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,5,6, 2008.12.18

2. Dr. Bábosik Mária Ilona 1118 Budapest Szurdok u.16. I/4. 06/30/202-8940 B. Munkadíjazás 2,3,4,7, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 2,3,4, 2008.12.18

3. 70/1995 Dr. Dallos Tibor 1043 Budapest Lõwy Izsák u. 13. III/2. 369-4973 A. Esélyegyenlõség, 1,2,3,4, 2008.12.18

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1-7, 2008.12.18

4. 90/1996 Szedlárné Gáll Ibolya 1114 Budapest Bartók Béla u. 15/C 06/30/942-1475,
385-3126

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,3,4,5, 2008.12.18

F. Munkaszociológa 1,2,4, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,6, 2008.12.18

5. Drimál István 1076 Budapest Rákóczi u. 26. 06/30/949-9630,
381-0646

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,6,7, 2008.12.18

F. Munkaszociológia 1,2,3, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 1-7, 2008.12.18

6. Dr. Szekeres Lászlóné 1165 Budapest Diósy Lajos u. 22–24. D ép. 467-7933,
70/316-1843

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

I. Személyügyi szakértés 1,2 2008.12.18
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Név-
jegyzék

sor-
száma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve Elérhetõségi címe Telefon
Szakterület,

és azon belüli
részterület(ek)

Engedély
érvényességi

ideje

Név-
jegyzékbõl

törlés
idõpontja

7. Fekete Árpád Zoltán 9700 Szombathely Bakó József u. 18. fszt. 1. 06/94/325-240,
06/20/578-9626

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 7; 2008.12.18

8. Lovas Ferencné 5000 Szolnok Balassa B. u. 6. III/7. 06/56/375-344,
06/56/342-290

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 6,7 2008.12.18

A. Esélyegyenlõség 1,2 2008.12.18

9. Nádas János 1066 Budapest Zichy Jenõ u. 39. I/4. 06/1/329-0480,
06/30/203-3928

I. Személyügyi szakértés,
vizsgaelnök személyügyi üi.

1,2,6, 2008.12.18

F. Munkaszociológia 1,3 2008.12.18

10. 205/1998 Borbély Gyuláné 1195 Budapest József A. u. 73. 318-5072,
06/30/912-6400

I. Személyügyi szakértés 7. 2008.12.18

11. 121/1996 Rátvai Miklós 2545 Dunaalmás Füzihegy hrsz. 7013 06/34/451-282 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1. 2008.12.18

12. 103/1996 Kántorné dr. Helle Gizella 5000 Szolnok Várkonyi tér 7. II. 8. 56/423-233,
06/20/537-8828

D. Munkajog 1,2, 2008.12.18

13. Szabó Emese 1117 Budapest Baranyai tér 1. 06/30/982-8718 I. Személyügyi szakértés 2,3,4,6, 2008.12.18

14. Gráczki Eszter 2051 Biatorbágy Zsigmond király u. 11. 06/23/310-082,
06/30/996-0015

I. Személyügyi szakértés 1,2,3,5, 2008.12.18

15. 33/1994 Dr. Farkas István 1124 Budapest Thomán István u. 2/A 06/30/466-3466 D. Munkajog 1,2, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 1 2008.12.18

16. Horváth Tamás 1193 Budapest Bem u. 29. IV/9. 06/30/932-0380,
483-3500

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,6,7, 2008.12.18

F. Munkaszociológia 1,2, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,6, 2008.12.18

17. 19/1994 Trencséni István 2400 Dunaújváros Dunasor 11. IV/2. 06/25/405-296 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 3,4, 2008.12.18

G. Munkaügyi kapcsolatok 3 2008.12.18

18. 168/1997 Szõllõsi József 6722 Szeged Mérey u. 6/B G. Munkaügyi kapcsolatok 1,2,3,4,5, 2008.12.18

19. 149/1997 Luxné dr. Vincze Judit 1119 Budapest Fehérvári út 125. 472-8000 H. Munkaügyi viták kezelõje 2009.03.18

G. Munkaügyi kapcsolatok 1; 2008.12.18

20. Frajnáné Piller Annamária 1032 Budapest Zápor u. 82. 06/20/344-8890 I. Személyügyi szakértés 3; 2008.12.18

21. Mohácsi Gabriella 2083 Solymár Magas u. 112. 06/26/362-871,
06/30/620-8740

I. Személyügyi szakértés 2,3,4, 2008.12.18

B. Munkadíjazás, bérrendszer 5 2008.12.18

22. Gyõri Ildikó 1133 Budapest Pannónia u. 53/B. III/12. 06/20/953-4343 B. Munkadíjazás, bérrendszer 2,3, 2008.12.18

23. Dr. Farkasné
dr. Gábor Alice

1124 Budapest Thomán István u. 2/A 06/30/921-9256 G. Munkaügyi kapcsolatok 2; 2008.12.18

24. Dr. Varga Katalin 2092 Budakeszi Ösvény u. 4. – E. Munkapszichológia 1. 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 1,2, 2008.12.18

25. 65/1995 Gerlei Ferenc 1165 Budapest Futórózsa u. 81. II/2. 303-9300,
06/30/316-0940

G. Munkaügyi kapcsolatok 1,2,3,4,5, 2008.12.18

H. Munkaügyi viták kezelõje 1,2,3, 2008.12.18
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Név-
jegyzék

sor-
száma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve Elérhetõségi címe Telefon
Szakterület,

és azon belüli
részterület(ek)

Engedély
érvényességi

ideje

Név-
jegyzékbõl

törlés
idõpontja

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,3,5, 2010.11.10

26. Dr. Kiss Sándor 1125 Budapest Szarvas G. u. 8/B 394-2134 D. Munkajog 1,2,3, 2008.12.18

G. Munkaügyi kapcsolatok 1-5, 2008.12.18

27. 128/1996 Váraljai Károly 3530 Miskolc Arany J. u. 17. IV/3. 06/70/242-8382 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1. 2008.12.18

28. 12/1992 Dr. Viniczay Ferenc 1013 Budapest Attila út 4. XIII. 79. 06/30/343-5772 E. Munkapszichológia 1-5, 2008.12.18

29. 14/1992 Dr. Pupos László 1115 Budapest Fraknó u. 30/B VI/21. 204-0816 E. Munkapszichológia 1,2,3, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 2,3,4,6, 2008.12.18

30. 66/1995 Dr. Szalai Tibor 1119 Budapest Fehérvári út 153. I/4. 204-9560,
06/30/948-0001

D. Munkajog 1. 2008.12.18

H. Munkaügyi viták 1. 2008.12.18

31. 135/1997 Deckner Terézia 1091 Budapest Haller u. 88. IV/2. 472-8267 G. Munkaügyi kapcsolatok 1,2,3 2008.12.18

32. 195/1997 Pecze Mihályné 2100 Gödöllõ Kandó Kálmán u. 29. 06/30/257-1659,
459-4842

I. Személyügyi szakértés 1,2,3, 2008.12.18

33. 20/1992 Antal Istvánné 2013 Pomáz Arany J. út 15. 06/30/203-1014 I. Személyügyi szakértés 1. 2008.12.18

34. 9/1992 Dr. Szuszky Judit 1037 Budapest Toboz u. 17. II/8. 462-1680 E. Munkapszichológia 1,4,5, 2008.12.18

35. 11/1992 Dr. Benkó Ilona 1028 Budapest Máriaremetei út 13. 462-1676 E. Munkapszichológia 1,4,5, 2008.12.18

36. 28/1992 Dr. Szöllõsi Ágnes 1116 Budapest Hengermalom u. 14. III/22. 06/20/979-3369 E. Munkapszichológia 1-5, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés, 2,3,4,6, 2008.12.18

37. 122/1996 Bárdosi Tamás 1096 Budapest Thaly Kálmán u. 14. 06/30/297-7484,
476-1348

B. Munkadíjazás, bérrendszer 1,3, 2008.12.18

H. Munkaügyi viták kezelõje 1,3, 2008.12.18

39. 69/1995 Szûcsné dr. Kovács Katalin 4029 Debrecen Dienes János út 27. 2/6. 06/30/978-2853 D. Munkajog 1-3, 2008.12.18

40. 125/1996 Takács Tiborné
dr. Fonalka Erzsébet

4400 Nyíregyháza Szarvas u. 4. 42/318-721 D. Munkajog 1. 2008.12.18

41. 8/1992 Dr. Schenker László 1035 Budapest Miklós u. 5. IX/51. 06/30/4331-581 E. Munkapszichológia, 1-5, 2008.12.18

42. 83/1996 Molnár Sándor 6726 Szeged Déryné u. 26/B 62/431-095,
06/30/925-5191

G. Munkaügyi kapcsolatok 3,4,5, 2008.12.18

H. Munkaügyi viták 1,2,3,4, 2008.12.18

43. Lakatosné Csüllög Mária 6720 Szeged Szent György tér 5. 62/568-134 I. Személyügyi szakértés,
vizsgaelnök személyügyi
ügyintézõ, tb.-ügyint.
és szakelõadó

5. 2008.12.18

45. 17/1992 Dr. Horváth Imre 1081 Budapest Fiumei út 6. 210-0072 E. Munkapszichológia 1,3,4, 2008.12.18

46. Madár Gyula 2120 Dunakeszi Virág u. 4. 472-8265,
06/20/914-5164

G. Munkaügyi kapcsolatok 1-5, 2008.12.18

H. Munkaügyi viták 1-4, 2008.12.18

47. 93/1996 Dr. Ladó Mária 1141 Budapest Lipótvár u. 3. 06/30/619-6631 G. Munkaügyi kapcsolatok 1-5, 2008.12.18

48. 18/1994 Dr. Tóth Ferenc 1141 Budapest Lipótvár u. 3. 06/20/329-2737 G. Munkaügyi kapcsolatok 1-5, 2008.12.18

H. Munkaügyi viták 1-4, 2008.12.18

49. 216/1998 Dr. Liebhardt László 7623 Pécs Magyar Lajos u. 3/C 06/72/254-585 E. Munkapszichológia 1. 2008.12.18
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50. Jónás Csaba 1139 Budapest Petneházy u. 14. V/51. 06/30/925-4122,
224-5173

I. Személyügyi szakértés,
vizsgaelnök tb.-ügyint. és
szakelõadó

5. 2008.12.18

51. 222/1999 Zimmerman József 8000 Székesfehérvár Galántai u. 45. 22/319-350,
06/30/235-9356

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1. 2009.10.04

I. Személyügyi szakértés 3. 2009.10.04

52. 239/2000 Kántor András 9021 Gyõr Bajcsy-Zs. u. 14. fszt. 1. 06/20/981-0572 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 2010.08.18

I. Személyügyi szakértés,
vizsgaelnök szüi és szg.

3 2010.08.18

53. 241/2000 Sütõ Franciska 4032 Debrecen Lehel u. 10. 12/94. 06/30/349-7281 I. Személyügyi szakértés 3 2010.08.23

54. 240/2000 Mészáros Péter 4028 Debrecen Vasvári Pál út 20/1. 52/516-101 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 5. 2010.08.23

55. 16/1994 Dr. Kiss Ferenc 6000 Kecskemét Petõfi S. u. 11. I/19. 76/320-757 D. Munkajog 1,2,3, 2009.08.25

56. 223/1999 Lechnerné Vadász Judit 1201 Budapest Pacsirta u. 114. 303-9300/3033,
20/970-9535

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 4,5,6,7, 2009.11.05

I. Személyügyi szakértés 1,3, 2009.11.05

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,4,5,6, 2010.11.11

57. 247/2001 Magyar Balázs 9029 Gyõr Külsõ Bácsai út 16. 06/30/681-5243 I. Személyügyi szakértés 2011.07.13

58. 249/2001 Dr. Ábel József 5000 Szolnok Nagy I. u. krt. 5. I/6. 56/343-473 I. Személyügyi szakértés 1. 2006.07.13 2007.
03. hó, nem
hosszab-
bította meg

59. 29/1994 Dr. Kormos Imre 3600 Ózd Március 15. út 124. 48/473-118,
06/30/928-3855

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 3,4 2009.09.27

60. 235/2000 Fazekas József 5000 Szolnok Mária u. 22. fszt. 1/A 06/30/984-8718 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,4, 2010.07.06

61. 243/2000 Albitz László 9094 Tápszentmiklós Kossuth L. u. 79. 96/722-532,
06/30/511-4450

I. Személyügyi szakértés,
személyügyi ügyintézõ,
személyügyi gazdálkodó
vizsgaelnök

1,3,4,6, 2009.09.15

62. 238/2000 Miskó Istvánné 5000 Szolnok Kossuth L. u. 6–8. 06/56/423-233 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 2010.08.18

I. Személyügyi szakértés 2010.08.18

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

63. 37/1994 Szabóné dr. Dénes Éva 1068 Budapest Benczúr u. 45. 349-1293,
06/20/968-9768

D. Munkajog 2009.12.09

64. 242/2000 Lengyel János 2100 Gödöllõ Béri Balogh Á. u. 17. I. Személyügyi szakértés 2010.09.12

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 2010.09.12

66. 3/1994 Dr. Funtig Zoltán 1082 Budapest Kisfaludy u. 11. 303-0737 D. Munkajog 2009.08.25

67. 230/2000 Dr. Galambos Károly 1081 Budapest Kiss József u. 7. II/1. 441-3831 D. Munkajog 1,2,3, 2010.02.11

I. Személyügyi szakértés 1-7, 2010.02.11

68. 234/2000 Juhászné dr. Hantos Éva 8000 Székesfehérvár Nefelejcs u. 77/B 06/20/988-9613 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2, 2011.02.17

69. 35/1994 Dr. Perczelné Makai Jolán 2000 Szentendre Cseresznyés u. 84. 06/20/981-0076 E. Munkapszichológia 2010.06.08
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70. 237/2000 Vági Róbertné dr. 2800 Tatabánya Réti u. 82/1. 34/336-397 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 2010.08.18

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

71. 39/1994 Dr. Busa Klára 1084 Budapest József u. 7. 06/20/946-3858 G. Munkaügyi kapcsolatok 1,2,3,4,5, 2009.03.18

72. 175/1997 Hornyák Józsefné
Tölgyesi Ida

1142 Budapest Szõnyi út 29. 06/20/934-4397 E. Munkapszichológia 1,2,3,4,5, 2009.03.18

73. Orvosné Bánvölgyi Éva 6772 Deszk Kossuth u. 5. 06/30/749-2361 A. Esélyegyenlõség 1 2009.03.18

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 6 2009.03.18

74. Dr. Bihary Pál 1097 Budapest Gyáli út 33–35. 347-4041,
06/30/933-2996

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.06.30

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
vizsgaelnök munkaerõ-piaci
ügyintézõ, munkaerõ-piaci
menedzser

4 2009.03.18

G. Munkaügyi kapcsolatok 2 2009.03.18

I. Személyügyi szakértés
vizsgaelnök személyügyi
ügyintézõ

3 2009.03.18

75. Kustán Gyula 8900 Zalaegerszeg Nyíres u. 13. 92/323-587 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,4,6, 2009.03.18

76. Sütõ Márton 4027 Debrecen Szegfû u. 3. III/13. 06/70/387-7354 G. Munkaügyi kapcsolatok 3 2009.03.18

77. Bank József 7257 Mosdós Petõfi u. 4. 06/30/216-5873 I. Személyügyi szakértés 1,7, 2009.03.18

78. Kiss Katalin 1036 Budapest Nagyszombat u. 4. 240-6210 I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,6,7, 2009.03.18

79. Sándor András 1098 Budapest Kosárka sétány 6. IV.18. 281-5807 I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,5,6,
7,

2009.03.18

80. 67/1995 Dr. Viszló László 1066 Budapest Dessewffy u. 43. III/16. 332-4720 D. Munkajog 1,2, 2009.03.18

81. Szûcs Istvánné 2040 Budaörs Baross köz 1. 06/30/940-1562 I. Személyügyi szakértés 1,2,3,5,6, 2009.03.18

82. 231/2000 Dr. Gyõrpál Elemér 7636 Pécs Szaturnusz u. 39. 06/30/347-2297 D. Munkajog 1,2,3, 2010.03.08

83. 21/1997 Lévai Zoltán 1071 Budapest Damjanich u. 48. 462-6440 I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,5,6,
7,

2009.03.18

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,

2010.12.19

84. 164/1997 Dr. Zöld László Csaba 6500 Baja Drescher Ede u. 21. 06/20/579-9663 D. Munkajog 1,2,3, 2009.05.12

G. Munkaügyi kapcsolatok 2,3,4,5, 2009.05.12

85. Czimeth István 1203 Budapest Baross u. 46. fszt. 2. 06/20/970-3065 J. Felnõttképzés 3,5 2009.06.30

86. Bors Károly 7629 Pécs Dobó István u. 73. 72/238-898,
06/20/997-4578

J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.06.30

87. Bazsó Béláné 2014 Csobánka Hubertus köz 4. 26/320-773,
70/940-8392

J. Felnõttképzés 2,5,8 2009.06.30

88. Barna Anikó 2120 Dunakeszi Krajcár u. 12. 06/30/853-3627,
473-7426 f.

J. Felnõttképzés 1,2,5 2009.06.30

89. Simanovszky Katalin 1118 Budapest Kelenhegyi út 50. I/4. 06/30/900-5456 J. Felnõttképzés 2,5 2009.06.30
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90. Szabó Nóra 1223 Budapest Sárgabarack u. 4. 70/316-0232 J. Felnõttképzés 1,4,5,6 2009.06.30

91. Bertalan Tamás 2013 Pomáz Török Ignác u. 29. 06/20/340-4599 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

92. Toldi Teréz 1158 Budapest Ady Endre u. 46. 06/30/984-2996 J. Felnõttképzés 2 2009.06.30

93. Markovich Iván 1098 Budapest Pöttyös u. 3. I. lh. II/11. 657-0380,
06/30/527-1515

J. Felnõttképzés 6 2009.06.30

94. Bartók Tamásné 5600 Békéscsaba Thököly u. 31. 66/323-590,
06/30/925-3285

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

95. Dr. Poór József 1074 Budapest Rákóczi út 70–72. (Mercer Kft.) 888-2100 B. Munkadíjazás, bérrendszer 2,4,5 2009.09.30

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 3. 2009.09.30

I. Személyügyi szakértés 2,3,4,6 2009.09.30

J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.06.30

96. Dr. Farkas Katalin 1142 Budapest Sárrét park 4. 06/30/445-4457,
343-4800

J. Felnõttképzés 2,4,6 2009.06.30

97. Szepessy Hajnalka 1021 Budapest Tárogató út 32. 461-7456
fax: 322-7020

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.06.30

98. Vargáné dr. Szalkai Zsuzsa 1077 Budapest Rózsa u. 4–6. (KIT Kft.) 322-5608,
351-7577

J. Felnõttképzés 1,2,4,5 2009.06.30

99. Menner Ákos 1157 Budapest Kõrakás park 51. 410-8358,
06/30/500-2924

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

100. Bozó Zoltán Pál 5600 Békéscsaba Gyõri u. 19. 66/436-351,
66/322-240

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

101. Keszthelyi Mónika 1183 Budapest Ráday G. u. 63. 06/20/980-5985 J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

102. Simon Zoltán Péter 9700 Szombathely Faludi F. u. 11. 1/1. 06/20/9495-956 J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.06.30

103. Szabó Leventéné 9700 Szombathely Avar u. 26. 06/20/932-1976 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

104. Müller Helga Bernadett 1076 Budapest Garay u. 37. 06/20/953-8393 J. Felnõttképzés 2,6,8 2009.06.30

105. Szabó György 2500 Esztergom Csillag tér 14., Pf. 110 33/411-807 J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.06.30

106. Dr. Birher Nándor 8420 Zirc Rómer Flóris u. 54. 06/20/915-1779 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

107. Gátfalvi Katalin 2073 Tök Petõfi S. u. 10. 237-9870,
06/30/971-9560

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

108. Horgosi Veronika 1149 Budapest Egressy u. 97. 06/30-371-5435 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

109. Szalai Éva 3232 Mátrafüred Akadémia u. 6/C 06/30/346-2904,
37/320-275

J. Felnõttképzés 4 2009.06.30

110. Harkányi Adrienne 1148 Budapest Nagy L. király útja 91. IV/15. 06/30/3066-467 J. Felnõttképzés 2,6 2009.06.30

111. Márkus Lajos 7400 Kaposvár Zárda u. 18. II/5. 06/30/640-7677 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

112. Egyed László 3183 Karancskeszi Orgona út 15. 06/20/972-8420 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

113. Maczkóné Varga Tímea 4400 Nyíregyháza Országzászló tér 5. II/7. 06/30/284-6197 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

114. Dr. Benke Magdolna 1022 Budapest Ribáry u. 2. 06/30/547-2041,
433-1765

J. Felnõttképzés 2,8 2009.06.30

115. Pásztor Tibor 4033 Debrecen Mátyás kir. u. 11. 06/20/356-3094 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

116. Rostás Erika Mária 6723 Szeged Tápai u. 26. 06/20/373-2361 J. Felnõttképzés 1,4,5,6,7, 2009.06.30
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117. Szilber Erzsébet 7630 Pécs Présház u. 3. 06/20/313-0059 J. Felnõttképzés 2,3,4,5,6,8 2009.06.30

118. Borbély Tibor Bors 1092 Budapest Bakáts tér 6. 2/4. 06/30/480-4746 J. Felnõttképzés 1,5,6 2009.06.30

119. Molnár János 1186 Budapest Margó Tivadar u. 142. I/3. 06/30/971-2177 J. Felnõttképzés 5,6,8 2009.06.30

120. Kutiné Szikszay Erika 7632 Pécs Melinda u. 45. 06/20/912-5166 J. Felnõttképzés 4,6 2009.06.30

121. Dr. Horváth Imréné 1181 Budapest Kossuth L. u. 105/B mh. 237-9814,
291-0313

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

122. Borosán Beáta 8630 Balatonboglár Dózsa Gy. u. 67–69. 06/30/994-6220,
06/85/351-856

I. Személyügyi szakértés 4. 2009.09.30

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

123. Szigethi Emma 1043 Budapest Virág u. 25. 379-5318,
06/30/922-4805

J. Felnõttképzés 2 2009.06.30

124. Dr. Polonkai Mária 4029 Debrecen Csapó u. 54. 06/20/333-5807 J. Felnõttképzés 4 2009.06.30

125. Mezõ Lajos 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. 06/30/356-1546,
52/421-120

J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.06.30

126. Görögné Csendes Lilla 1148 Budapest BKF Továbbképzési Intézet
Nagy Lajos király útja 1–9.

06/30/286-9320 J. Felnõttképzés 1,2,3 2009.06.30

127. Kónyáné Tóth Mária 4024 Debrecen Suliszerviz Kft. Kossuth u. 42. 06/20/973-9769 J. Felnõttképzés 4,6 2009.06.30

128. Molnár Csaba 4024 Debrecen Suliszerviz Kft. Kossuth u. 42. 06/20/975-0678 J. Felnõttképzés 5,6 2009.06.30

129. Magyar Dénes 6720 Szeged Vörösmarty u. 3. 62/543-043,
06/20/444-1658

J. Felnõttképzés 6 2009.06.30

130. Jakabné
dr. Somogyi Rozália

7623 Pécs Kolozsvár u. 8. fszt. 3. 06/30/354-9148 J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

131. Bogácsi Attila 6100 Kiskunfélegyháza Nyíl u. 37. 76/561-040 J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

132. Sajtos Géza 6000 Kecskemét Szolnoki út 20. 76/502-292,
06/20/912-5891

J. Felnõttképzés 1,3,4,5 2009.06.30

133. Matolcsi Zsigmond 2071 Páty Füzespatak u. 22. 06/30/211-4195 J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

134. Révész Lujza 4400 Nyíregyháza Korányi köz 3. 1/4. 06/30/382-6533,
42/443-028

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

135. Dr. Kardos Jánosné 1158 Budapest Sashalmi sétány 20. 06/30/478-3693 J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

136. Rettegi Zsolt 9700 Szombathely Deák F. u. 76/B III/16. 70/368-2841,
20/964-8606

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,7 2009.06.30

137. Abosi István 1147 Budapest Csömöri út 34/B II. e. 1. 383-2324,
06/20/914-3045

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.06.30

138. Bujtor István 7627 Pécs Kispiricsizma dûlõ 30. 06/30/993-4892 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,6,7,8 2009.06.30

139. Dr. Bánhidi Sándorné 1133 Budapest Kárpát u. 52. IV/16. 06/30/919-5393 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

140. Dr. Benedek Andrásné 2120 Dunkaeszi Ilka u. 33. 06/30/984-9488 J. Felnõttképzés 1,2,4,5 2009.06.30

141. Dr. Böõr Katalin 1075 Budapest Madách tér 3–4. II. em. 06/30/3715436 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30
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142. Tóth János 1214 Budapest Kozmosz sétány 8. 3/11. 276-5020,
06/30/311-6590

J. Felnõttképzés 1,2,3 2009.06.30

143. Nyíregyházi Györgyné 1033 Budapest Apát u. 28. 06/20/928-0006,
367-0629

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

144. Dr. Fodor Imréné 7635 Pécs Mogyorós köz 4. 72-552-230,
06/30/9934-891

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,6,7, 2009.06.30

145. Weinper Mária 1064 Budapest Izabella u. 94. fszt. 5. 303-0811,
06/30/960-7976

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

146. Egey Ervin 4032 Debrecen Böszörményi út 67. 06/20/342-8924 A. Esélyegyenlõség 2. 2009.09.30

J. Felnõttképzés 2,7,8 2009.06.30

147. Szilágyi Antal 1149 Budapest SZTÁV. Rt. Angol u. 36. 469-9040 J. Felnõttképzés 1,2,4,6,8 2009.06.30

148. Dr. Löffler Dietrichné 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 13–15. 316-6736,
06/20/468-0015

J. Felnõttképzés 1,2,4,5 2009.06.30

149. Dr. Matheidesz Mária 1121 Budapest Borbála u. 3. 381-0158,
06/30/552-1733

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

150. Stépánné dr. Vancsa Ágnes 1124 Budapest Korompai u. 21–23/D fszt. 2. 319-0844,
06/30/262-8773

J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

151. Dr. Asbóth Arthur 1077 Budapest Rózsa u. 4–6. (KIT Kft.) 342-7715,
342-6929

J. Felnõttképzés 1,2 2009.06.30

152. Schmidt Erzsébet 6727 Pécs Szivárvány u. 3. 06/20/980-3116 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

153. Bedõ Éva 1108 Budapest Mélytó u. 6. 264-9034,
311-6650

J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

154. Dr. Madarász Sándor 8419 Csesznek Vár út 79/B 06/20/333-5832 J. Felnõttképzés 1,2,4,6,7 2009.06.30

155. Kiss Attila László 4031 Debrecen Bán u. 6/B 06/30/461-6387 J. Felnõttképzés 5,6 2009.06.30

156. Hatos Hajnalka Csilla 9152 Börcs Szabadság u. 25/B 06/30/986-2800 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

157. Rudolfné dr. Katona Mária 1151 Budapest Pozsony u. 10. 06/20/980-3102
,
306-5873

J. Felnõttképzés 5,8 2009.06.30

158. Murányi István 1141 Budapest Álmos vezér park 17. 342-6952,
06/30/970-1262

J. Felnõttképzés 2,5 2009.06.30

159. Bartucz Ferencné 2100 Gödöllõ Tél u. 12. 06/30/211-9622 J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

160. Dr. Sibelka György 3300 Eger Zöldfa u. 27. 36/311-847 J. Felnõttképzés 2,4,5,6, 2009.06.30

I. Személyügyi szakértés 2,4,6, 2011.12.11

161. Dr. Vámosi Zoltán 2096 Üröm Táncsics M. u. 14. 06/30/984-2372 J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.06.30

162. Pádár Tivadar 2440 Százhalombatta Bláthy Ottó u. 9. II/7. 06/30/277-1533 J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

163. Tamásné Lehoczki Aranka 5600 Békéscsaba Rábai u. 23. 06/30/205-9727 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,3,4,6 2009.09.30

164. Dr. Nagy Ágnes 5601 Békéscsaba Teleki u. 1. 06/30/515-0900 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,3,4,6 2009.09.30
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H. Munkaügyi viták kezelõje 1,2,3,4 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

165. Dr. Kálmán Anikó 4032 Debrecen Németh László u. 6. 52/508-328,
06/30/436-8849

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.06.30

166. Gyülingné Schindler Rózsa 8000 Székesfehérvár Géza u. 90. 06/30/959-3919,
06/22/310-308

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7 2009.06.30

167. Ács Sarolta 8800 Nagykanizsa Homokkomáromi u. 15. 06/30/227-6662 J. Felnõttképzés 4 2009.06.30

168. Csizmár József 1016 Budapest Czakó u. 9. 374-6266 J. Felnõttképzés 8 2009.06.30

169. Szieglné Terescsik Katalin 1221 Budapest Ady E. u. 137. 06/30/950-9956 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

170. Farkas Éva 3529 Miskolc Csabai kapu 55. 06/20/951-4533 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,8 2009.06.30

171. Molnárné Szabó Katalin 9023 Gyõr Álmos u. 2. 96/410-218,
06/30/254-8521

J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

172. Páderné Nemes Szilvia 8200 Veszprém Szikra u. 23. 06/20/238-2206 J. Felnõttképzés 5,6 2009.06.30

173. Dr. Róder Lászlóné 1191 Budapest Kisfaludy u. 26. 280-6204,
06/30/222-2308

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

174. Kiss Tibor 4400 Nyíregyháza Ér u. 13. 3/3. 06/70/380-7731 J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.06.30

175. Halmai Csaba 8100 Várpalota Zichy Imre u. 16. 88/470-043 J. Felnõttképzés 5,8 2009.06.30

176. Nyáry László Gedeon 5000 Szolnok Kisfaludy u. 2. IV/13. 06/20/497-1158,
56/511-261

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

177. Halmai Csabáné 8100 Várpalota Zichy Imre u. 16. 88/470-043 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

178. Kovács János 1022 Budapest Bimbó út 3. V/3. 06/20/926-3693 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

179. Huszár Dezsõ 7400 Kaposvár Erdõsor u. 89/A 06/20/975-8988 J. Felnõttképzés 2,4,5,6, 2009.06.30

180. Jókai István 1075 Budapest Rumbach S. u. 15/A 461-7420 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.06.30

181. Bogdány Zoltán 1092 Budapest Kinizsi u. 37. II/13. 215-4490 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,8 2009.06.30

182. Veressné dr. Kiss Anna 4251 Hajdúsámson Petõfi u. 10/3. 06/30/463-3949 J. Felnõttképzés 1 2009.06.30

183. Kontér Mária 4026 Debrecen Csokonai u. 28. 06/30/548-0110 J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

184. Dallos Gergely 9700 Szombathely Szent Gellért u. 47. IX/39. 06/20/925-1943 J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

185. Tóthné Nagy Emese 9970 Szentgotthárd Honvéd u. 10. 06/30/610-8543,
94/554-217/24
mell.

J. Felnõttképzés 2 2009.06.30

186. Volf Mária Magdolna 9700 Szombathely Perintparti sétány 2. IV/11. 06/70/332-8781 J. Felnõttképzés 2,5 2009.06.30

187. Dr. Fazekasné
Stébel Valéria

4225 Debrecen Homokhát u. 40. 06/30/388-9283 A. Esélyegyenlõség 1,2,4 2009.09.30

J. Felnõttképzés 6,7 2009.06.30

188. Jakab Andrásné 3508 Miskolc Igazság u. 16. 46/347-207,
06/30/985.4793

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

189. Somogyi Zsuzsanna 1074 Budapest Szövetség u. 37. 344-5197,
06/30/242-2119

J. Felnõttképzés 2,5,6 2009.06.30
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190. Zolnainé Szabó Ibolya 4220 Hajdúböszörmény Újvárosi u. 33. 06/20/947-4032 J. Felnõttképzés 4,5, 2009.06.30

191. Kerékgyártó László 2030 Érd Munkácsy u. 38. 06/20/514-0315,
23/369-208

J. Felnõttképzés 2,4,8 2009.06.30

192. Szûcsné Németh Zsuzsanna 1201 Budapest Katona J. u. 14. 284-4538,
06/20/520-2630

J. Felnõttképzés 2,5,6 2009.06.30

193. Majorosné Kiss Zsuzsanna 1053 Budapest Ferenciek tere 5. III/10. 06/20/339-1068 J. Felnõttképzés 3,8 2009.06.30

194. Vedovatti Anildo 1027 Budapest Varsányi Irén u. 38/A 06/20/428-1256 J. Felnõttképzés 2 2009.06.30

195. Kámán István 9700 Szombathely Gazdag Erzsi u. 8. III/11. 06/30/377-7445,
94/520-431

J. Felnõttképzés 1,2,6 2009.06.30

196. Szászi Balázs 6757 Szeged Zágon u. 16. 06/30/5653-933 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

197. Nagy Zsuzsanna 7624 Pécs Veres Péter u. 20. 4/15. 06/30/260-4105 J. Felnõttképzés 4 2009.06.30

198. Dr. Kántorné
Sárközi Katalin

4600 Kisvárda Vár u. 15. 06/30/364-2366,
45 /415-440

J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

199. Soós Roland 3518 ÉRÁK Miskolc Erenyõ út 1. 46/530-150/115 J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

200. Hargitai István 4400 Nyíregyháza Körte u. 13. 06/30/955-7253,
fax: 42/500-587

J. Felnõttképzés 1,4,5, 2009.06.30

201. Dr. Agócs József 3104 Salgótarján Gorkij krt. 65. 2/6. 06/30/983-4423,
32/416-833

J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.06.30

202. Turcsány Ferenc 1114 Budapest Bartók B. út 51. 385-4121 J. Felnõttképzés 6 2009.06.30

203. Eperjesi Éva Zsuzsanna 7624 Pécs Tiborc u. 30. 72/550-749,
70/289-1955

J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.06.30

204. Ivánkai Györgyné 1153 Budapest Bethlen Gábor u. 14. 307-6428 J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

205. Szabó Csaba 2600 Vác Földváry tér 4. 27/318-793,
06/30/270-4958

J. Felnõttképzés 2,7,8 2009.06.30

206. Molnár György 5600 Békéscsaba Degré u. 66. 66/442-070,
06/30-928-2331

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.06.30

207. Bereczki Ferenc 4251 Hajdúsámson-
Martinka

Kastély u. 23. 06/30/998-0819,
52/535-665

A. Esélyegyenlõség 1,2 2009.09.30

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,4,6,7 2009.09.30

I. Személyügyi szakértés 1,2,3 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.06.30

208. Szántó Zoltán 8200 Veszprém Halle u. 9/H 06/30/345-2667,
88/591-406

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

209. Tóth Ágnes 7623 Pécs Nagyszeben u. 5. 06/20/975-2231,
72/215-390

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

210. Zsigmond Csaba 2030 Érd Harangvirág u. 38. 06/30/231-8824,
302-7876,

J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.06.30

211. Mesterházy Emil 7624 Pécs Zója u. 5/B 06/30/332-7423,
72/506-845

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30
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212. Dr. Borosán Gyula 8900 Zalaegerszeg Kisfaludy u. 7–11. 06/30/9397-288,
92/318-737

J. Felnõttképzés 2,3,5,6 2009.06.30

213. Szombati Lajos Géza 3001 Hatvan Pf. 124 06/30/334-4433 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,

2009.06.30

214. Dr. Bardócz-Tódor András 1121 Budapest Arató u. 24/B 06/30/984-6649 J. Felnõttképzés 4 2009.06.30

215. Takács György 9700 Szombathely Kálvária u. 27. 06/30/969-9302 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.06.30

216. Dr. Hargitai János 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 60. 06/30/943-0627,
42/507-280

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

217. Kiss Sándor 9700 Szombathely Niké u. 10. fszt. 4. 06/30/993-2025 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.06.30

218. Dr. Vágvölgyiné
Németh Éva

2022 Tahitótfalu Pacsirta u. 30/A 06/30/954-7896 J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

219. Fitos Sándor 1033 Budapest Leányfalu u. 10. 06/30/96-09854,
338-0068

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

220. Kámánné Csán Zsuzsanna 2310 Szigetszentmiklós Szent Miklós útja 4/B I/5. 24/467-097 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

221. Adamik Mária 1075 Budapest Károly krt. 5/A 303-0722,
06/20/484-9065

J. Felnõttképzés 1,3,4,5,6 2009.06.30

222. Gál Ildikó 1186 Budapest Margó Tivadar u. 142. I/3. 06/30/246-5870 J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.06.30

223. Dr. Undi Jánosné 7400 Kaposvár Damjanich u. 8–10. 06/82/528-180,
06/30/334-5147

J. Felnõttképzés 2,4 2009.06.30

224. Balogh Edit 6725 Szeged Bem u. 24. 06/30/475-2417 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

225. Dr. Könyves Erika 5000 Szolnok Szolnoki Fõiskola Ady E. u. 9. 06/20/496-4246 J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.06.30

226. Virtné Bodnár Éva 1108 Budapest Takarék u. 12. 344-5195,
265-2001

J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.06.30

227. Dobó Lajos 6726 Szeged Hársfa u. 8/4. 62/438-507 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

228. Horváth Gréta 1055 Budapest Szalay u. 10–14. 06/20/416-9098,
473-7735

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8, 2009.06.30

229. Józanné Sipos Etelka 6090 Kunszentmiklós Bankos Károly u. 5. 06/20/911-5835 J. Felnõttképzés 2. 2009.09.30

230. Dr. Tatai-Szabó Miklós 9797 Nárai Lövõi u. 6. 94/321-405,
06/30/216-8157

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.09.30

231. Reményi Ágnes 3532 Miskolc Liszt F. u. 13. 06/30/549-1112 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

232. Torday Jenõ 4225 Debrecen Nagyszentgyörgy u. 36. 70/389-7163 J. Felnõttképzés 4,5,6, 2009.0930.

I. Személyügyi szakértés 1,2,3, 2011.12.11

233. Dr. Szabó Imre Ferenc 1162 Budapest Wesselényi u. 121. 06/30/230-8373,
405-3810

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,8 2009.09.30

234. Orosz Károly 2220 Vecsés Sárosi út 2. 432/3423,
29/352-231

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30

235. Mihályi István 1222 Budapest Orkán u. 12. 06/30/332-0108 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

236. Schmidt Erika Klára 7400 Kaposvár Búzavirág u. 29. 06/30/959-1473 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

237. Pintér Loránd Nándor 7400 Kaposvár Búzavirág u. 29. 06/30/959-1474 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30
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238. Práff Csaba 1098 Budapest Távíró u. 21. 1. lh. 1/3. 06/20/992-3991 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,8 2009.09.30

239. Tary Ferenc 6000 Kecskemét Segesvári u. 13. 76/413-824,
06/20/460-3236

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30

240. Bok Józsefné 3524 Miskolc Kölcsey F. u. 9. fszt. 2. 70/502-7981,
46/314-713

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.09.30

241. Kiss Ferenc 8900 Zalaegerszeg Kovács K. tér 4. 92/323-707 J. Felnõttképzés 3,6 2009.09.30

242. Palotás József 6000 Kecskemét Jókai u. 28–30. IV/8. 06/20/428-5215 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.09.30

243. Czöndör Mihályné 2490 Pusztaszabolcs Dózsa György út 47/2. 06/20/398-8557,
25/521-400

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

244. Kollár József 1213 Budapest Krizantém u. 32. 06/30/941-4887,
276-6677

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

245. Hencsei Kálmán 1052 Budapest Bécsi u. 3. IV/30. 06/20/456-7741,
267-0606

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.09.30

246. Szemcsák Imre 4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 13. 06/30/229-1503 J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30

247. Marton József 5600 Békéscsaba Sas u. 8. 66/441-314,
20/961-7557

J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

248. Györgyi Gyula 4405 Nyíregyháza Puttony u. 38. 06/20/446-0036 J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.09.30

249. Faragóné Hajdok Ilona 8000 Székesfehérvár Fehérvári u. 8. 22/324-764,
06/30/323-2659

J. Felnõttképzés 4 2009.09.30

250. Dr. Dobos László 3515 Miskolc Egyetemváros 46/565-433,
06/20/431-2806

J. Felnõttképzés 1,2,3 2009.09.30

251. Hovaneczné Erdélyi Ágnes 3200 Gyöngyös Gazdász u. 7/3. 37/319-305,
06/20/934-3796

J. Felnõttképzés 6 2009.09.30

252. Udvardi-Lakos Endre 1085 Budapest Baross u. 43. 318-9515,
06/20/808-5035

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.09.30

253. Szöllõsi Zsuzsa 1137 Budapest Pozsonyi út 49. 06/20/355-9098 J. Felnõttképzés 2,5 2009.09.30

254. Vargáné Püski Katalin 5600 Mezõberény Hõsök u. 1. 66/449-349,
06/30/289-5318

J. Felnõttképzés 1,4,5,6 2009.09.30

255. Hangonyi István 2030 Érd. Moha u. 7. 06/30/984-0467 J. Felnõttképzés 5 2009.09.30

256. Dancsó Tünde 1071 Budapest Damjanich u. 42. 70/211-4304 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

257. Somodiné Hajdú Éva 1136 Budapest Hegedûs Gy. u. 49–51. 1/3. 210-7603/113,
06/70/456-1870

J. Felnõttképzés 5 2009.09.30

J. Felnõttképzés 4 2012.10.15

258. Réthy Pál 2330 Dunaharaszti Baktay Ervin út 23–25/10. 06/20/332-8026 J. Felnõttképzés 1,2,6 2009.09.30

259. Borsi Árpád 2141 Csömör Móricz Zs. u. 3/A mh. 267-6469,
06/30/964-7395

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.09.30

260. Fodor Imre 1181 Budapest Kinizsi Pál u. 4. 290-7069,
06/30/355-5628

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

261. Turóczy Istvánné dr. 5000 Szolnok Konstantin út 37. 06/30/219-7682 J. Felnõttképzés 2,3,4,5,6,8 2009.09.30

262. Tóth Tamás 4025 Debrecen Piac u. 75. I/3. 06/30/264-7262 J. Felnõttképzés 5 2009.09.30

263. Ladányi Lõrinc 1238 Budapest Rianás u. 25. 06/20/982-8451 J. Felnõttképzés 3,4,5,6,7 2009.09.30
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264. Kovács Pál 8000 Székesfehérvár Vágújhelyi u. 38/A 22/329-228 J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.09.30

265. Dr. Nádasdi Józsefné 4400 Nyíregyháza Fecske u. 12. 06/30/306-3653 J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.09.30

266. Pelle Tamásné 5600 Békéscsaba Damjanich u. 1/3. 66/441-326 J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30

267. Szilágyi Mihály 5000 Szolnok Kisgyep út 17. 06/56-410-164,
06/20/335-5828

J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.09.30

268. Dr. Boza Pál 6000 Kecskemét Futár u. 11. 76/516-385 J. Felnõttképzés 2,5 2009.09.30

269. Kalotáné Németh Ágnes 2089 Telki Gyöngyirág u. 21. 06/30/213-7149 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

270. Hartyányi Mária 2144 Kerepes Halász u. 4. 06/30/996-0475 J. Felnõttképzés 2,4,5,7,8 2009.09.30

271. Szûcs István 5350 Tiszafüred Vadász út 28/A 06/30/440-9491 J. Felnõttképzés 2,5,8 2009.09.30

272. Feketéné dr. Szakos Éva 1118 Budapest Ratkóc u. 9. 246-2133 J. Felnõttképzés 2,3,4,5,8 2009.09.30

273. Dr. Morvay Anna 1123 Budapest Jókai Mór u. 17. 210-7603,
06/20/346-7338

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30

274. Czetõ Béla 1211 Budapest Táncsics M. u. 78. 276-3111,
420-4513

J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

275. Soltész Iván 1149 Budapest Répássy u. 2. 8/51. 06/30/931-3924 J. Felnõttképzés 1,4 2009.09.30

276. Sepsi Zsigmond 1211 Budapest Táncsics M. u. 78. 276-3111,
420-4513

J. Felnõttképzés 1,2,4,6,8 2009.09.30

277. Maczkó László 1214 Budapest Kossuth L. u. 120. I. em. 5. 06/30/931-3925 J. Felnõttképzés 1,4,6 2009.09.30

278. Gáspár Gyula 7761 Kozármisleny József Attila u. 8. 06/30/976-6129,
72/516-118

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.09.30

279. Juhász Ferencné
Karakas Ilona

1125 Budapest Patkó u. 8. 303-0810/122 J. Felnõttképzés 7 2009.09.30

280. Illés Balázs 4400 Nyíregyháza Fészek út 194. 20/477-4483,
42/342-429

J. Felnõttképzés 5 2009.09.30

281. Dr. Balla Gábor Tamás 1172 Budapest Besenyszög u. 61. 06/28/420-133,
257-9299

J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

282. Keszmann János 2113 Erdõkertes Mikszáth K. u. 54. 333-1588,
06/20/541-9085

J. Felnõttképzés 1,2,5,6 2009.09.30

283. Nowackiné Tóth Katalin 3535 Miskolc Kuruc u. 31. II/1. 46/374-074,
06/30/6456-720

J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

284. Éliás János 8000 Székesfehérvár Rózsahegyi u. 41. 06/70/502-6109,
332-7787/128

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30

285. Dr. Barkó Endre 2083 Solymár Hegy u. 6. 06/30/343-6407 J. Felnõttképzés 2,3,8 2009.09.30

286. Rakaczkiné dr. Tóth
Katalin

1137 Budapest Pozsonyi út 41. 340-3294,
06/30/418-4905

J. Felnõttképzés 2,5,8 2009.09.30

287. Pollák József 8000 Székesfehérvár Mancz János u. 4/B II/9. 06/22/316-796,
06/20/962-0389

J. Felnõttképzés 2,4,5,6,7,8 2009.09.30

288. Major Ágnes 1012 Budapest Kuny Domokos u. 19. 06/30/919-3513 J. Felnõttképzés 2,4,5, 2009.09.30

289. Furján Gergely 9152 Börcs Szabadság u. 25/B 06/20/944-5164,
96/529-480

J. Felnõttképzés 4,5,6, 2009.09.30
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290. Juhász Péter 6724 Szeged Francia u. 4/A 62/425-025 J. Felnõttképzés 2,3,6,7 2009.09.30

291. Gál Gyöngyi 3950 Sárospatak Tompa út 1/A 06/30/266-0879,
47/312-308

J. Felnõttképzés 6 2009.09.30

292. Dr. Tóth Gézáné 8000 Székesfehérvár Poprádi u. 36. 06/30/317-0197 J. Felnõttképzés 2,6 2009.09.30

293. Nagy Zsolt Szombathely Deák F. u. 41. 06/30/957-7383 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

294. Bodnár Lajosné 4087 Hajdúdorog Toborzó u. 1. 06/20/980-4476,
52/415-628

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.09.30

295. Beszédes Nimród Attiláné 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. 06/30/522-5439,
66/446-444

J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

296. Deutsch György 1213 Budapest Cseresznyés u. 14. 06/20/954-8824,
277-0512

J. Felnõttképzés 5,6,7 2009.09.30

297. Oláhné Zieser Zsuzsanna 2051 Biatorbágy Damjanich u. 4. 06/20/382-0496,
374-6260

J. Felnõttképzés 2,3,8 2009.09.30

298. Müllerné Vincze Judit 3521 Miskolc Berekkert út 40. 06/20/434-3044 J. Felnõttképzés 4 2009.09.30

299. Kanyár Erika 8200 Veszprém Simon I. u. 2/C II/7. 06/20/478-4713,
88/422-181

J. Felnõttképzés 5,8 2009.09.30

300. Bándly József 9641 Rábapaty Felsõpatyi u. 66. 06/30/474-7310 J. Felnõttképzés 4,6 2009.09.30

301. Vajda Károly 3535 Miskolc Fényesvölgyi út 14. I/2. 06/30/953-6848,
412-275

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.09.30

302. Papp Ferenc 3715 Gesztely Malom u. 1/A 06/30/355-1982,
46/450-156

J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

303. Körmendy Éva 3100 Salgótarján Meredek út 9. 06/30/935-9184 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30

304. Szabó Anikó 9027 Gyõr Szélsõ u. 3. 06/70/525-3137 J. Felnõttképzés 5. 2009.09.30

305. Knoch László 7621 Pécs Mária u. 37. 06/20/922-1287 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30

306. Sulyok Tamás 7623 Pécs Móré Fülöp u. 2/A III/11. 06/20/924-7992 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30

307. Dr. Nagypatakiné
Hajzer Anna

2440 Százhalombatta Sport u. 4. 23/354-208,
06/70/561-3225

J. Felnõttképzés 7. 2009.09.30

308. Mezõ Tibor 2013 Pomáz Körte u. 18. 06/26/325-288,
06/20/498-3817

J. Felnõttképzés 7. 2009.09.30

309. Schlett Zoltán 1212 Budapest Barcs tér 1. 06/20/946-9675 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

310. Zoltai Márta 1088 Budapest Békési u. 3. 1/B 06/30/970-4780,
483-0158

J. Felnõttképzés 4,8 2009.09.30

311. Bátyai László 1134 Budapest Csángó u. 22. V/6. 06/30/229-4674 J. Felnõttképzés 1,5,8 2009.09.30

312. Dr. Völgyesi Pál 1113 Budapest Tornavár u. 22. 386-9598 J. Felnõttképzés 3. 2009.09.30

313. Tibori Tímea 1014 Budapest Úri u. 49. 06/30/990-0988,
224-0786

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.09.30

314. Dr. Farkas Olga 6771 Szeged Iskola u. 18. 62/405-802 J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

315. Inhof László 7636 Pécs Tildy Z. u. 61. 70/528-0711 J. Felnõttképzés 2,8 2009.09.30
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316. Dr. Szilágyi Klára 1035 Budapest Váradi S. u. 17. VIII/48. 06/30/977-1447 J. Felnõttképzés 2,3,6 2009.09.30

317. Lénárt Zoltán Levente 3529 Miskolc Középszer u. 14. I/2. 06/30/480-4448 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

318. Szabó Istvánné 5536 Körösújfalu Felszabadulás u. 40. 06/30/239-8096 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

319. Kollár Andrea 1115 Budapest Fraknó u. 23. 06/30/986-2982 J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

320. Gaál Zoltánné 7632 Pécs Maléter P. u. 114. 72/439-020,
06/30/288-4000

J. Felnõttképzés 2,6,7 2009.09.30

A. Esélyegyenlõség 2. 2009.09.30

321. Kukucska István 4400 Nyíregyháza Kiss E. u. 17. 06/20/958-6778 J. Felnõttképzés 6. 2009.09.30

322. Garai Péter 7400 Kaposvár Honvéd u. 1. III/1. 06/20/321-2047,
82/501-044,
82/414-336

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8,

2009.09.30

323. Dr. Husti István 2100 Gödöllõ Nagy László u. 9. 28/522-044 J. Felnõttképzés 4,6 2009.09.30

324. Dr. Bozó Jánosné 6640 Csongrád Jókai u. 14. 06/30/857-4245,
63/483-790

J. Felnõttképzés 4 2009.09.30

325. Dr. Fülöp Ilona Erzsébet 4027 Debrecen Gyöngyösi u. 13/A 70/235-0489,
52/422-407,
52/535-346

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

326. Dr. Kárpáti László 8360 Keszthely Deák F. u. 57. 83/314-334,
83/510-016

J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.09.30

327. Ragályiné
Hajdú Zsuzsanna

3530 Miskolc Király u. 6. 06/20/998-2327 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

328. Schmidt Ferenc 3521 Miskolc Berekkert u. 46. 06/30/915-8755,
46/505-915

J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.09.30

329. Káli Csaba 1137 Budapest Katona J. u. 41. III/18. 70/216-4335,
347-4052

J. Felnõttképzés 5 2009.09.30

330. Tábor Istvánné 5712 Szabadkígyós Ókígyósi út 4. 66/250-311 J. Felnõttképzés 1,4,5,8 2009.09.30

331. Dr. Vadász István 5350 Tiszafüred Sarkantyú u. 8. 06/30/534-6590,
59/352-106

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.09.30

332. Dr. Simon Ákos 8200 Veszprém Stadion u. 32/2. 88/429-671,
88/428-436

J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.09.30

333. Kraiciné
Dr. Szokoly Mária

1121 Budapest Költõ u. 18/A 275-4396 J. Felnõttképzés 2,3,4,5 2009.09.30

334. Képes János 1144 Budapest Füredi u. 52–54. I/14. 06/30/535-3685 J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.09.30

335. Fazekas Zoltán 3600 Ózd Kiserdõalja 2. 48/471-029,
48/471-185

J. Felnõttképzés 1,2,6,7,8 2009.09.30

336. Dr. Sárváryné Kiss Katalin 8900 Zalaegerszeg Rákóczi u. 42–44. 92/321-239,
06/20/922-5546

J. Felnõttképzés 2,6 2009.09.30

337. Kanfi Horváth Mihály 6600 Szentes Köztársaság u. 7/2. 70/272-6343 J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

338. Holczinger Istvánné 1067 Budapest Podmaniczky u. 43. 06/30/900-4618 J. Felnõttképzés 1,2,4,5 2009.09.30
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339. Babus László 1146 Budapest Kacsóh Pongrác u. 7. III/4. 364-4046,
06/30/388-5314

J. Felnõttképzés 2,5 2009.09.30

340. Brückler Tamás 8000 Székesfehérvár Temesvári út 68/A 06/20/919-3276 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30

341. Steinbacher Józsefné 2400 Dunaújváros Széchenyi park 8. 3/2. 25/984-1518 J. Felnõttképzés 2,3,6 2009.09.30

I. Személyügyi szakértés 1,3 2009.09.30

342. Fejes Katalin 1062 Budapest Andrássy út 8. 06/20/394-2353 J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

J. Felnõttképzés 5 2012.12.10

A. Esélyegyenlõség 2. 2009.10.01

K. Foglalkozási rehabilitáció 5 2012.12.10

343. Dr. Fodor Sándorné 1011 Budapest Szalag u. 6. 06/20/472-6591 J. Felnõttképzés 2,5,6,8 2009.09.30

344. Hidvégi Péter 7625 Pécs Kálvária u. 46. 72/518-580 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,4,6 2009.09.30

J. Felnõttképzés 5,6 2009.09.30

345. Vallató Péter 4032 Debrecen Tessedik Sámuel u. 49. 06/20/473-6428,
52/485-527

J. Felnõttképzés 6. 2009.09.30

346. Gerõ Ildikó 4031 Debrecen István út 55. IX/79. 06/30/943-8355 A. Esélyegyenlõség 1,2 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.09.30

347. Dr. Koszó Mária 6724 Szeged Petresi u. 11/A 70/311-6262 J. Felnõttképzés 2,5,6 2009.09.30

348. Kazarján Erzsébet 1146 Budapest Ajtósi Dürer sor 31. 06/30/949-5470 J. Felnõttképzés 2,3,7 2009.09.30

A. Esélyegyenlõség 1,2 2009.09.30

349. Balogh Mihályné 6724 Szeged Lajta u. 16. 06/30/310-8953 C. Munkaerõ-piac-tanácsadás 1,2,3,4,5,6,7 2009.09.30

350. Kiss Katalin 3100 Salgótarján Úttörõk út 1. III/6. 32/520-190,
06/30/625-8554

J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.09.30

351. Dr. Páger Margit 6710 Szeged-
Szentmihály

Ajtony köz 3. 06/20/333-5815 I. Személyügyi szakértés 2,4 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.09.30

352. Takács Gábor 1173 Budapest Pesti út 136. II/9. 431-1644,
06/30/962-7582

J. Felnõttképzés 4,5,6,8 2009.09.30

353. Hadjadjné Varga Andrea 2840 Oroszlány Népek barátsága u. 17. IV/1. 34/362-907,
06/20/476-7290

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30

354. Tringer Éva 1125 Budapest Sárospatak u. 30/C 06/20/937-4764,
355-7131

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,8 2009.09.30

355. Dr. Lóth László 1701 Budapest Pf. 210 485-5201,
06/20/941-8752

I. Személyügyi szakértés 2,4,6 2009.09.30

J. Felnõttképzés 3,4,5,6,8 2009.09.30

356. Karakasné Morvay Klára 1031 Budapest Selyemfonó u. 8. fszt. 1. 70/215-1513,
374-6266

J. Felnõttképzés 5,8 2009.09.30

357. Kosch Tamás 2750 Nagykõrös Patay u. 18. mh. 347-4040 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30

358. Borsy Gábor 8000 Székesfehérvár Sütõ u. 20. fszt. 1. 06/20/931-2838 J. Felnõttképzés 1,2,4,6,7 2009.09.30
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359. Horváth Gyuláné 8200 Veszprém Sorház u. 1/C 88/569-930,
06/30/307-1478

J. Felnõttképzés 5. 2009.09.30

360. Tóth Ildikó 1032 Budapest Zápor u. 61. 8/42. 06/30/650-0001 J. Felnõttképzés 5. 2009.09.30

361. Zimányi Krisztina 1182 Budapest Kolbányi Géza u. 11. 374-6298,
30/535-1367

J. Felnõttképzés 2,3,6,8 2009.09.30

362. Vizi György 2092 Budakeszi József A. u. 63/C 463-8222 J. Felnõttképzés 1,2,3,5 2009.09.30

363. Dr. Simonics István 2045 Törökbálint Károlyi M. u. 70. 06/30/211-4871 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5 2009.09.30

364. Nagy Gyula 4220 Hajdúböszörmény Nánási u. 20. 52/561-383 J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

365. Dr. Milcsevics Arnoldné 1046 Budapest Fóti út 60/E 06/20/316-0335 J. Felnõttképzés 3,5,6 2009.09.30

366. Németh János 8000 Székesfehérvár Bártfai u. 21. 06/30/969-4733 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.09.30

367. Novákné Halász Anna 6724 Szeged Mura u. 11. 06/70/466-5411 J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.09.30

368. Nagy Zoltán 2015 Szigetmonostor-
Horány

Horánygyöngye u. 182. 30/655-1463 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

369. Meskóné Tóth Ágota 1186 Budapest Goroszló u. 7. 295-4190,
06/20/254-5387

J. Felnõttképzés 1,4,5, 2009.09.30

370. Hrivnák Andrea 1041Budapest Deák F. u. 85. 231-0700,
06/30/419-5331

A. Esélyegyenlõség 1,2 2009.09.30

J. Felnõttképzés 2,5,6,7,8 2009.09.30

371. Zimonyi Barbara 8200 Veszprém Pázmándi u. 14. 06/20/333-0119 J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

372. Dr. Kádas Lajos 1131 Budapest Násznagy u. 23. 359-9085 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

373. Marczinek Zoltán 2314 Halásztelek Iskola u.12. 06/20/951-9851 J. Felnõttképzés 2,5,6 2009.09.30

374. Zahorán Hilda 5600 Békéscsaba Haán Lajos tér 7. IV. 12. 06/30/606-7795,
66/455-402

J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.09.30

375. Karoliny Mártonné dr. 7632 Pécs Bimbó u.16. 72/444-3382 B. Munkadíjazás, bérrendszer 2,5 2009.09.30

376. Dr. Várhelyi András 1024 Budapest Ezredes u. 12. 488-2170,
06/30/952-7244

J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.09.30

377. Lovretity Mária 7624 Pécs Sáfrány u. 27. 72/324-182 I. Személyügyi szakértés 3,6 2009.09.30

378. Katavics József 9700 Szombathely Benedek E. u. 11. II/9. 94/341-414 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
munkavédelmi techn.
vizsgaelnök

4 2009.09.30

379. Bucherné Gemela
Gabriella

1036 Budapest Kiskorona u. 12. V/25. 06/20/326-4307 I. Személyügyi szakértés 1. 2009.09.30

380. Szabó Gabriella 6000 Kecskemét Kristály tér 2. IV/14. 06/30/326-2375 I. Személyügyi szakértés 2,3,4,5,6 2009.09.30

381. Rákosi Szilvia 1094 Budapest Páva u. 33. 472-2712
06/20/522-3159

J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,5 2012.10.15

382. Kristóffyné Szász Etelka 5600 Békéscsaba Andrássy út 18. E 2/13. 06/30/515-0800 B. Munkadíjazás, bérrendszer 1,2,3,4,5,6,7 2009.09.30

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,3,4,6 2009.09.30

383. Kiss Mária Magdolna 1133 Budapest Esztergomi u. 11. A VII/1. 06/30/357-5204,
239-2098

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 6,7 2009.09.30
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J. Felnõttképzés 6,7,8, 2009.09.30

384. Gubáné Kosztin Jolán 4030 Debrecen Hegyi Mihályné u. 66. 06/30/269-3295 J. Felnõttképzés 3,5,6 2009.09.30

385. Pásztor Eszter 2030 Érd Emma u. 1/B 70/380-3788 J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.12.20

386. Belényesi Emese 1215 Budapest Árpád u. 10/C X/259. 20/317-2129 J. Felnõttképzés 2,6,8 2009.12.20

387. Dr. Henczi Lajos 1165 Budapest Futórózsa u. 108. 403-4071 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,8 2009.12.20

388. Dr. Köpf Lászlóné 1025 Budapest Sarolta u. 3. 06/30/595-1648 A. Esélyegyenlõség 4 2009.12.20

G. Munkaügyi kapcsolatok 3,4, 2009.12.20

J. Felnõttképzés 4,5 2009.12.20

389. Gere János 2400 Dunaújváros Apáczai Cs. J. u. 11. 25/502-850,
06/30/934-8309

I. Személyügyi szakértés 3 2009.12.20

J. Felnõttképzés 5 2009.12.20

390. Dihen Lajosné 1046 Budapest Lahner György u. 8/B I/1. 06/30/544-9329,
379-0425

B. Munkadíjazás, bérrendszer 1,3,4,5,6,7,8, 2009.12.20

I. Személyügyi szakértés 1,5,7 2009.12.20

391. Erdõdyné Di Giovanni
Magdolna

3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky 10. I/4. 46/508-685,
06/20/326-740

J. Felnõttképzés 2,5,6,7 2009.12.20

J. Felnõttképzés 1,4 2012.12.10

392. Dr. Hovánszki Arnold 1123 Budapest Kapitány u. 1. III/9. 266-2245,
318-1945

B. Munkadíjazás, bérrendszer 1,3,4,5, 2009.12.20

D. Munkajog 1,2 2009.12.20

393. Szászné Perlaki Ilona 1039 Budapest Bebo Károly u. 11. III/12. 243-6934,
460-1897

B. Munkadíjazás, bérrendszer 1,2,3,4,5,6,
7,8,

2009.12.20

G. Munkaügyi kapcsolatok 5 2009.12.20

I. Személyügyi szakértés 1,5,7 2009.12.20

394. 228/1999 Jankó Zoltán 8000 Székesfehérvár Zsolt u. 76. 22/506-992 I. Személyügyi szakértés 2009.12.06

395. Dr. Szabó Attila 1114 Budapest Bartók B. u. 70. II/5. 365-6659,
70/227-4258

J. Felnõttképzés 1,2,5, 2010.02.28

396. Höflinger Ferenc 3600 Ózd Bulcsú u. 13. 48/471-943,
06/30/627-2366

J. Felnõttképzés 1,4,5,7,8, 2010.02.28

397. Sipos Júlia 7678 Kovácsszénája Fõ u. 12. 20/520-9670,
72/498-665

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6, 2010.02.28

398. Sári Béla 5000 Szolnok Bimbó út 19. 06/30/967-6501 I. Személyügyi szakértés 1,3, 2010.02.28

J. Felnõttképzés 2,5,6, 2010.02.28

399. Dr. Dobóczky Károlyné 6723 Szeged Csaba u. 48/A 62/421-000 A. Esélyegyenlõség 1 2010.02.28

400. Fischer Gábor 1202 Budapest Nagyszõlõs u. 4. 06/30/919-9205 G. Munkaügyi kapcsolatok 2,4 2010.06.03

J. Felnõttképzés 2,5,6 2010.06.03

401. Dr. Varga Lászlóné 1114 Budapest Bartók B. u. 1. II/11. 3658-042 J. Felnõttképzés 1 2010.06.03

402. Erdei Péter 1392 Budapest, Pf. 255 06/30/230-6989 J. Felnõttképzés 1,2,4,6, 2010.06.03

403. Dr. Lehotai Péter 1145 Budapest Pancsova u. 7. 384-3210 J. Felnõttképzés 4,5, 2010.06.03
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404. Bathó Éva 5100 Jászberény Szép u. 28. 06/30/416-9956 A. Esélyegyenlõség 1,2,3, 2010.06.03

J. Felnõttképzés 2,5, 2010.06.03

405. Papp István 2100 Gödöllõ Török Ignác u. 21/A 28/414-096,
70/387-7034

I. Személyügyi szakértés 2 2010.09.28

406. Tímárné Deibler Ilona 2085 Pilisvörösvár Kálvária u. 12. 70/387-7060 B. Munkadíjazás 7 2010.09.28

407. Dr. Deák László 1174 Budapest Vörösmarty u. 29. 06/30/922-2365,
258-3439

J. Felnõttképzés 2,4,5, 2010.09.28

408. Dr. Bálint Julianna 1118 Budapest Háromszék u. 17. 70/259-6753 J. Felnõttképzés 2,5, 2010.09.28

409. Márkus László 1024 Budapest Lövõház u. 20/A 301-9125,
06/30/471-4053

J. Felnõttképzés 5 2010.09.28

410. Nagy Klára 8640 Fonyód Pf. 53 85/560-270 J. Felnõttképzés 4,5, 2010.09.28

411. Jambrich István 7030 Paks Kurcsatov út 17. A/1. 75/319-525,
069/20/952-222
7

J. Felnõttképzés 4,5 2010.09.28

412. Gyenes Istvánné 4600 Kisvárda Szõlõskert köz 5. 06/30/655-7531 J. Felnõttképzés 4,5,6, 2010.09.28

413. Gyenes István 4600 Kisvárda Szõlõskert köz 5. 45/410-000,
06/30/655-7531

J. Felnõttképzés 4,5,6, 2010.09.28

414. Mózes Tamás 1024 Budapest Zivatar u. 9. 316-7397,
06/20/979-3892

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6, 2010.09.28

415. Szedlmayer Beáta 1094 Budapest Tompa u. 20. 472-2717,
06/30/231-6128

J. Felnõttképzés 5 2010.09.28

416. Bicskey István 5430 Tiszaföldvár Remény u. 26. 56/473-031,
56/423-233-337
m,
06/20/423-4310

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2010.11.10

417. Köves Gábor 2045 Törökbálint Hõs u. 4. 06/30/948-4359 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,3,4,5, 2010.11.10

418. Soponyai Mihályné 7200 Dombóvár Zalka Máté u. 17. IV/19. 06/20/938-5766 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

419. Csapó Zoltán 1145 Budapest Amerikai út 80/B IV. 7. 252-2113,
06/30/922-1971

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,4,5,6, 2010.11.10

420. Adorján Zsuzsanna 7150 Bonyhád Bezerédj u. 39. 06/30/393-9616 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,6,7, 2010.11.10

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

421. Petróczi Ferenc 8000 Székesfehérvár Privigyei u. 11. 06/30/217-0916 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

422. Liszicza István 7100 Szekszárd Csatári u. 73. 74/411-062,
06/30/372-4390

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2010.11.10

423. Dr. Ábel Béla 5000 Szolnok Tarló u. 14. II/4. 56/344-398,
06/30/308-8345

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

424. Dr. Baka István 4800 Vásárosnamény Szabadság tér 32/C 1/2. 45/472-289,
06/30/525-2091

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

425. Duchon Gáborné 1036 Budapest Árpád fejedelem útja 53/A II/6. 06/20/997-0343 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5,6, 2010.11.10

426. Dr. Ivókné Mike Boglárka 6500 Baja Puskin u. 16. 06/20/914-2657 C. Munkaerõpiaci tanácsadás 6 2010.11.10

427. Veressné Molnár Julianna 4400 Nyíregyháza Bujtos u. 32. 42/411-433 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,4,5, 2010.11.10

2008/19.szám
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2615



Név-
jegyzék

sor-
száma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve Elérhetõségi címe Telefon
Szakterület,

és azon belüli
részterület(ek)

Engedély
érvényességi

ideje

Név-
jegyzékbõl

törlés
idõpontja

428. Wágner László 7300 Komló Fürj u. 1. 72/482-292 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

429. Király Zoltán 7626 Pécs Felsõbalokány u. 45. 06/30/332-7428 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5, 2010.11.10

430. Balogh Zoltán 4400 Nyíregyháza Bujtos u. 32. 42/411-480 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

431. Benkõ András 5000 Szolnok Kassai u. 74. 1/5. 06/20/391-8566 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5,6, 2010.11.10

432. Kovács Krisztián 2092 Budakeszi Batthyány u. 67. 06/20/339-9300 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

433. Vandzsó Tibor 2500 Esztergom Kossuth L. u. 52. 33/312-912,
06/30/285-1551

K. Foglalkozási rehabilitáció 6 2010.11.10

434. Vincze Györgyné 7632 Pécs Gyulai Pál u. 11. 72/506-893,
06/30/351-3814

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5,6, 2010.11.10

435. Horváth Anikó Katalin 7432 Hetes Vikár Béla u. 21. 06/30/314-2553 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

436. Parti Mónika Ivett 1043 Budapest Kassai u. 8. VIII/48. 06/30/361-2742 K. Foglalkozási rehabilitáció 3 2010.11.10

437. Dr. Tittmanné
dr. Tóth Noémi

2510 Dorog Martinovics u. 12. 33/312-912,
06/30/937-4438

K. Foglalkozási rehabilitáció 4 2010.11.10

438. Garadnay Tímea 2500 Esztergom Bánomi ltp. 12. 3/1. 33/312-912,
06/30/748-2855

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

439. Takács Ágnes Margit 1035 Budapest Szentendrei út 8. 10/55. 242-1086,
06/20/957-9049

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,4,5, 2010.11.10

440. Hajas György 8800 Nagykanizsa Teleki u. 7/A 06/30/463-0750 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

441. Schiller Kertész Tamás 2500 Esztergom Lippert József út 7. 06/30/940-8627 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

442. Tornai Anikó 8230 Balatonfüred Óvoda u.18/B 70/337-2590 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

443. Kissné Kovács Marianna 5600 Békéscsaba Teleki u. 8. 06/30/205-9726 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

444. Kiss Andrea 8900 Zalaegerszeg Bíró Márton u. 24/A II/7. 92/509-855,
06/30/904-9682

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2010.11.10

445. Riger Gyula 7622 Pécs Liszt F. u.18. 72/334-880,
06/30/565-7822

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5,6, 2010.11.10

446. Maradi Péter 2500 Esztergom Akácos u. 81. 33/312-912,
06/30/949-1487

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

447. Szabados Mónika 5600 Békéscsaba Csányi u. 2. I/6. 06/20/360-1847 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

448. Urbán István 3527 Miskolc Soltész N. K. u. 1. I/4. a. 06/30/587-7907 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

449. Dr. Kisváriné
dr. Cserveny Anna Mária

7622 Pécs Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 72/532-447,
70/233-9397

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2010.11.10

450. Tasnádi Sándor 2500 Esztergom Pf. 95 33/312-912,
06/30/948-2338

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5,6, 2010.11.10

451. Mihalovitsné Ujlaki Ágota 2510 Dorog Fáy ltp. 5. 2/8. 33/312-912,
06/30/309-9290

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

452. Dr. Taczman Lajos 5100 Jászberény Pf. 166 06/30/998-0330 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2010.11.10

453. Dr. Páncél Tibor 7633 Pécs Esztergár L. u. 1/B fszt. 3. 70/360-6238 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

454. Dr. Juhász Ferenc 1173 Budapest Kaszáló u. 109. II/8. 06/20/474-3991 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,4,5,6, 2010.11.10
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455. Dr. Somlay Géza 1188 Budapest Tiszavirág u. 31/A 294-5251,
06/30/948-4620

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,4,5,6, 2010.11.10

456. Huszár Tibor 9970 Szentgotthárd Mária út 10. 70/382-1565 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

457. Kis Ilona Katalin 5000 Szolnok Baross G. út 5. 1/4. 06/30/466-3689 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

458. Csépke István 4400 Nyíregyháza Bujtos u. 32. 06/20/470-0763 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

459. Dr. Hamzsa Béla 1084 Budapest Víg u. 22. I/2. 3143-926,
06/20/388-3695

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

460. Bolgárné Székely Mária 1139 Budapest Lomb u. 22. 412-8114,
06/30/989-6492

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

461. Lajos Tibor Kiskunhalas Bocskai u. 14. 06/30/475-1644 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

462. Dr. Sarkadi Sándor 7130 Tolna Bartók B. u. 71. 06/20/925-6678 K. Foglalkozási rehabilitáció 3,4, 2010.11.10

463. Dr. Pál László 6455 Katymár Május 1. u. 14. 06/30/219-0717 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5, 2010.11.10

464. Hársvölgyi Tamás 5000 Szolnok Karczag László u. 3. 6/52. 06/30/366-6765 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

465. Forgó Györgyné 1203 Budapest Szt. Erzsébet tér 13. I/2. 475-5855 A. Esélyegyenlõség 3 2010.12.19

I. Személyügyi szakértés 5 2010.12.19

466. Orosz Erzsébet 1081 Budapest Fiumei u. 19/A 323-6431,
06/30/417-0148

I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,5,6,
7,

2010.12.19

J. Felnõttképzés 2 2010.12.19

467. Dr. Martinkó József 2084 Pilisszentiván Hársfa u. 11. 26/366-144,
06/30/357-3258

J. Felnõttképzés 3 2010.12.19

468. Dr. Zsuffa Ákos Kálmán 1039 Budapest Királyok útja 30. 06/20/366-5034 C. Munkaerõpiaci tanácsadás 2 2010.12.19

J. Felnõttképzés 4,5,6,8, 2010.12.19

469. Kertész Adrienn 1145 Budapest Korong u. 48. I/3. 06/30/970-7014 E. Munkapszichológia 3 2010.12.19

I. Személyügyi szakértés 3,4, 2010.12.19

470. Paukóné Várnai Adrienn 1158 Budapest Bezsilla IV. u. 16. 06/20/926-4982 J. Felnõttképzés 2 2010.12.19

471. Dr. Veres Gábor 1054 Budapest Akadémia u. 3. 475-5864 A. Esélyegyenlõség 4 2010.12.19

35 I. Személyügyi szakértés 5 2010.12.19

472. Dr. Papp Sándor 1119 Budapest Etele út 63. 10/98. 06/30/982-4806 J. Felnõttképzés 2,7,8, 2010.12.19

473. Kosch Tamás 1097 Budapest Gyáli út 33–35. 347-4040,
53/351-204,
06/30/262-2686

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,3,5, 2010.12.19

474. Dr. Barczi Antal 3300 Eger Tímár út 3. 1/2. 36/518-013,
06/30/205-2945

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.12.19

475. Tasnádi Ágnes 1087 Budapest Százados út 32. 06/20/493-3325 J. Felnõttképzés 2,5,7,8, 2010.12.19

476. Farkasné dr. Lukácsy Zita 9024 Gyõr Ikva u. 24. 06/20/9447-650,
mh: 96/426-229

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.12.19

477. Szabóné
dr. Szabó Erzsébet

5300 Karcag Püspökladányi út 38. 06/30/901-3767 D. Munkajog 1,2,3, 2010.12.19

478. Kasziba Zsuzsanna 7300 Komló Dózsa Gy. u. 5. 06/30/368-8823 I. Személyügyi szakértés 4,5, 2010.12.19

K. Foglalkozási rehabilitáció 2 2010.12.19

2008/19.szám
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2617



Név-
jegyzék

sor-
száma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve Elérhetõségi címe Telefon
Szakterület,

és azon belüli
részterület(ek)

Engedély
érvényességi

ideje

Név-
jegyzékbõl

törlés
idõpontja

479. Dr. Csikesz Tamás 1053 Budapest Veres Pálné u. 26. I/5. 266-7601,
06/20/338-70005

J. Felnõttképzés 6,8 2010.12.19

480. Nagymihály János 5600 Békéscsaba Haán L. tér 14. II/6. 66/635-108,
70/387-7206

G. Munkaügyi kapcsolatok 2,3,4,5, 2010.12.19

H. Munkaügyi viták kezelõje 1,2, 2010.12.19

481. Vitézné Kerék Gertrúd 4400 Nyíregyháza Bujtos u. 32. 06/20/930-8730 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5, 2010.12.19

482. Szécsényi Lajos 4024 Debrecen Sumen u. 12. I/7. 06/30/239-9649 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,3,5, 2011.02.17

483. Glantné Nagy Katalin 4030 Debrecen Kosárfonó u. 42. 06/30/257-7282,
06/30/627-3137

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2011.02.17

484. Dr. Peténé Adomán Mária 4100 Berettyóújfalu Lenkei u. 26. 06/30/239-9656 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2011.02.17

485. Kerekes András 4532 Nyírtura Táncsics M. u. 35. 06/30/339-1895,
06/30/911-2207

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2011.02.17

486. Szabóné dr. Berki Éva 1086 Budapest Magdolna u. 6/A 314-4538 I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,6,7, 2011.02.17

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8,

2011.02.17

487. Dr. Váradi László 1054 Budapest Alkotmány u. 3. 472-8079 J. Felnõttképzés 1,3,4,5, 2011.02.17

488. Dr. Kardos János 1054 Budapest Alkotmány u. 3. 472-8075 J.Felnõttképzés 4,5,8, 2011.02.17

489. Hanuska Marianna 1062 Budapest Andrássy út 55. 06/30/223-7961 J. Felnõttképzés 2,6, 2011.04.01

490. Tirpák Tibor 3521 Miskolc Berekkert út 3. 46/405-293,
06/20/360-4245

J. Felnõttképzés 5 2011.04.01

491. Bogáthy Józsefné 8800 Nagykanizsa Babóchay Gy. u. 49. 93/314-812,
06/20/208-1352

J. Felnõttképzés 3 2011.04.01

492. Lemmerné Száraz Edit 6000 Kecskemét Corvin János u. 15. 76/413-904,
70/5728-3851

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,4,6, 2011.04.01

I. Személyügyi szakértés 1,2,3, 2011.04.01

J. Felnõttképzés 2 2011.04.01

493. Pulai Istvánné 7629 Pécs Aknász u. 2/5. 06/30/962-7578 J. Felnõttképzés 2,6, 2011.04.01

494. Kisházy Gergely 1143 Budapest Ilka u. 25–27. A 4/405. 06/30/275-8611 E. Munkapszichológia 1 2011.04.01

495. Légrádi Tamás 1033 Budapest Tavasz u. 3. 06/30/931-1638 J. Felnõttképzés 2,5,6, 2011.05.17

496. Éder Géza 9700 Szombathely Május 1. u. 25/F 06/30/937-7172 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,4,7, 2011.05.17

J. Felnõttképzés 1,2,4,6,7, 2011.05.17

K. Foglalkozási rehabilitáció 2,5,6, 2011.05.17

497. Lovasné Szemõk Ildikó 2211 Vasad Rákóczi u. 4/B 06/20/460-1120,
29/442-972

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,4, 2011.05.17

498. Böde Andrásné 4400 Nyíregyháza Szalag u. 5. 06/30/290-5140,
42/455-774

J. Felnõttképzés 5 2011.05.17

499. Brdárné dr. Illés Zsuzsa 1145 Budapest Róna u. 147. 405-4807,
06/30/362-4809

D. Munkajog 1 2011.05.17

500. Dr. Varga Éva 1051 Budapest Mérleg u. 12. 1/2. 06/30/201-3528 I. Személyügyi szakértés 3,4, 2011.05.17

501. Dr. Barta Zsuzsanna 1142 Budapest Rákospatak park 3. III/10. 06/30/211-6256 I. Személyügyi szakértés 1,2, 2011.05.17
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502. Dr. Nagyné Maros Jolán 1144 Budapest Szemtmihályi u. 19. 8. em. 213. 220-1916,
374-2807

J. Felnõttképzés 1,2,4,5, 2011.05.17

503. Szemes László 1033 Budapest Búza u. 14. IX/84. 06/30/949-2263 I. Személyügyi szakértés 2,4,vizs-
gaelnök
személyügyi
ügyintézõ,
személyügyi
gazdálkodó

2011.05.17

504. Csernyiné Tóth Éva 3300 Eger Vörösmarty út 11/A 70/367-5792 J. Felnõttképzés 5,6, 2011.12.11

505. Dr. Torma Béla 2314 Halásztelek Kisgyár u. 64/A 06/30/241-3741 B. Munkadíjazás, bérrendszer 1,3, 2011.12.11

506. Deák Lászlóné 4432 Nyíregyháza Csongor u. 26. 06/30/362-8026 J. Felnõttképzés 5 2011.12.11

507. Peck Tibor 1204 Budapest Csorba u. 19. 06/30/373-5615 J. Felnõttképzés 6,8, 2011.12.11

508. Tóth Zoltán 9730 Kõszeg Kórház u. 22. 06/30/902-7882 J. Felnõttképzés 2,4, 2011.12.11

509. Erdélyi András György 8638 Balatonlelle Honvéd u. 99. 70/611-2000 K. Foglalkozási rehabilitáció 5 2011.12.11

510. Blága Gyula 4145 Csökmõ Deák Ferenc u. 3. 54/443-176,
70/330-7111

A. Esélyegyenlõség 2,3, 2011.12.11

J. Felnõttképzés 2,3,6,7, 2011.12.11

511. Hegedûsné Hegyi Anikó 1165 Budapest Album u. 43/B 06/20/344-4241 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2011.12.11

512. Dr. Tauszigné Czakó
Zsuzsanna

1027 Budapest Horváth u. 2–12. IV/40. 202-4471,
06/30/544-2279

J. Felnõttképzés 1,4,5,7, 2011.12.11

513. Dr. Matoricz Anna 1025 Budapest Zöldlomb u. 26–30/A 335-6058,
06/30/415-4201

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,4,6,7, 2011.12.11

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,8, 2011.12.11

514. Dr. Braun Judit 1163 Budapest Kézbesítõ u. 11. 405-1473,
06/20/415-1151

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,6,7, 2011.12.11

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7, 2011.12.11

515. Dr. Vincze Imre 5300 Karcag Kazinczy u. 2/A 06/30/639-5176,
59/313-665

D. Munkajog 1,2, 2011.12.11

516. Dr. Horesnyi Julianna
Csilla

6771 Szeged Szerb u. 127. 06/30/349-1352,
06/30/475-6520

D. Munkajog 1,3, 2011.12.11

517. Kráz Éva 9024 Gyõr Csokonai u. 23/B 06/30/240-0803 J. Felnõttképzés 4,5, 2012.03.01

518. Gergely László 2500 Esztergom Móricz Zs. u. 26/A 33/313-145 J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8, 2012.03.01

519. Szabó István 5630 Békés Bethlen u. 1/1. 06/30/466-3821 J. Felnõttképzés 4,5, 2012.03.01

520. Dr. Sörös Éva 1211 Budapest Kossuth L. u. 47–49. I. 7. 06/30/411-4623 K. Foglalkozási rehabilitáció 5 2012.03.01

521. Ocskayné Csizi Krisztina 2081 Piliscsaba Szent László u. 53. 06/20/967-3946 J. Felnõttképzés 2,3,4,5,6,8 2012.03.01

522. Strasinski Zsuzsanna 1044 Budapest Megyeri út 116/A 06/20/451-9040 J. Felnõttképzés 4,5,6 2012.05.01

523. Dr. Sugár János 3532 Miskolc Vas u. 9. 46/379-144
70/619-2487

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2012.05.01
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524. Dr. Radványi Lajos 2840 Oroszlány Népek barátsága u. 17. IV/1. 06/30/477-4466 F. Munkaszociológa 1,2,4 2012.05.01

525. Dr. Ocsenás Zoltán János 8000 Székesfehérvár Sajó u. 39/C 06/20/924-6215 D. Munkajog 2 2012.05.01

526. Kisné Lengyel Tímea 1181 Budapest Havanna u. 23. 06/20/210-1206 K. Foglalkozási rehabilitáció 2,4,5 2012.05.01

527. Dr. Ilovicsné Török Ágota 1134 Budapest Gidófalvy Lajos u. 25. 786-2160
06/30/419-7425

I. Személyügyi szakértés 3 2012.05.01

J. Felnõttképzés 2,3,5,6,8 2012.05.01

528. Dr. Füzi István 1025 Budapest Szépvölgyi út 148/4. 06/20/990-5825 K. Foglalkozási rehabilitáció 4,5 2012.10.15

529. Fazekas Gabriella Ibolya 3525 Miskolc Széchenyi u. 15. 46/341-892 J. Felnõttképzés 2 2012.10.15

530. Nagy János 3200 Gyöngyös Csalogány út 39. 37/317-138 J. Felnõttképzés 2 2012.10.15

531. Fehérvári Krisztina 8000 Székesfehérvár Almássy telep 15. 06/20/981-9232 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6 2012.10.15

532. Tirpák András 3534 Miskolc Gagarin u. 42. 06/30/645-1550 J. Felnõttképzés 2,5,6 2012.10.15

533. Váradi Istvánné 4400 Nyíregyháza Lengyel u. 76. 06/30/248-8576 J. Felnõttképzés 5,4,5,6,8 2012.10.15

534. Molnárné Stadler Katalin 1094 Budapest Viola u. 26. 215-7022 J. Felnõttképzés 4,5 2012.12.10

535. Eõry-Reuter Petra Lívia 9027 Gyõr Pesti út 85. 70/363-1167 J. Felnõttképzés 3,4,5 2012.12.10

536. Dr. Piros Márta 1064 Budapest Izabella u. 44/A 322-3062 C. Munkaerõpiaci tanácsadás 5,6,7 2012.12.10

I. Személyügyi szakértés 3 2012.12.10

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2012.12.10

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5 2012.12.10

537. Dr. Szabó Melinda 1148 Budapest Lengyel u. 37. 06/30/972-2239 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,4,5 2012.12.10

538. Kis Pál Istvánné 7100 Szekszárd Fagyöngy u. 52. 06/30/330-2907 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,4,5,6 2012.12.10

539. Lovigné Koroknai Anna 7627 Pécs Pósa Lajos u. 88. 72/512-837
06/20/579-1858

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5 2012.12.10
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A Miniszterelnöki Hivatal,
valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közleményei

IV. rész

A Virágos Magyarországért környezetszépítõ verseny versenyfelhívása – 2008

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium, Budapest Fõváros Önkormányzata, a Magyar Turizmus Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, mint a verseny ki-
írói

– az Országgyûlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága, az Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsága, a
Magyar Önkormányzati Fõkertész Szövetség, a Balaton Alapítvány, a Balaton Szövetség, a Kertbarát Magazin, a Csoda-
kert Magazin, a Kerti Kalendárium, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, a Város és Faluvédõk Szövetsége,
a Silvanus Csoport Budapesti Képviselete, a Nagyváthy János Gazdaképzõ Egyesület, a KITE Rt., a MAKEOSZ, az
MKTSZ és a Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány támogatásával –
meghirdetik a Virágos Magyarországért virágosítási, parkosítási és környezetszépítõ versenyt.

A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. Város és falu kategóriában induló települések a mellékelt „Je-
lentkezési lap” határidõre – 2008. május 15. – történõ beküldésével (polgármester aláírásával) nevezhetnek.

A verseny célja:
A kulturált, környezetbarát, vendégváró országkép kialakításának elõsegítése, a településkép esztétikus megjeleníté-

se, növényekkel történõ díszítése, a környezetvédelem és környezetgazdálkodás az ökológia követelményeire tekintet-
tel. Új zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, fenntartása, kulturált, egészséges környezet kialakítása, közterek, utcák,
épületek, intézmények virágosítása, növénykiültetések elõsegítése a lakosság bevonásával, részvételével, az önkor-
mányzatok koordinálásával, továbbá a település mûemlékeinek, épületeinek turisztikai és kulturális értékeinek megõr-
zése, fejlesztése és a parlagfû irtása.

A résztvevõk – települések önkormányzatai, lakossága, civil szervezetei, intézményei, vállalkozásai – szépítõ munká-
jukkal javítják településük, országunk jó hírét, az ott élõk életminõségét, elõsegítik a kultúra, a turizmus, az EU-kapcso-
latok fejlõdését, a közízlés, az igényes lakókörnyezet kialakítását, a közös értékek védelmét, növelését.

A szervezõbizottság a verseny követelményeit az alábbiakban határozza meg, amelynek alapján kerül sor a bírálatra, a
versenyben elért eredmény megállapítására és a díjazásra.

I. Minõségi követelmények:
– a települési zöldfelületek, parkok, emlékhelyek, sírkertek minõsége, gondozottsága,
– növénykiültetések – fák, cserjék, évelõk, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek minõsége, harmóniája a táj-

jal, az épített környezettel, a mûemlékek és azok állapotával.

II. A befektetett munka és részvétel:
– az önkormányzat erõfeszítése (források, támogatás, szervezése, irányítás),
– helyi vállalkozások, intézmények részvétele (vendéglátók, üzletek, üzemek stb.),
– közösségi együttmûködések, civil szervezetek részvétele, helyi versenyek szervezése,
– magánházak tulajdonosai, a lakosság részvétele (utcakertek, elõkertek, épülethomlokzatok díszítésével).
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III. Általános benyomások:
– a település zöldfelület-gazdálkodása, helyzete, általános benyomás a szép települési környezetrõl,
– a település tisztasága, parlagfû és más gyomok irtása,
– az épített környezet minõsége, állapota (terek, utcák, épületek, mûemlékek, utcabútorok),
– a település megjelenése turisztikai szempontból.

IV. – a környezeti nevelés az oktatási intézmények külsõ, belsõ környezetének virágosításával, növények gondozásá-
val, az ifjúság aktív részvételével,

– kommunikáció.

A versenyre jelentkezett települések bírálatát szakemberekbõl álló zsûri végzi. Az elért pontszámokat figyelembe
véve – a szervezõbizottság javaslata alapján – a kiírók és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzuk a legjobba-
kat. A verseny fõdíja: a 2009. évi Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) hazánk képviselete a
legjobb város és falu részvételével. Az európai versenyben részt vevõ várost, illetve falut a verseny kiíróiból és szakértõ-
ibõl álló fõzsûri választja ki.

Jelentkezési feltételek

A Virágos Magyarországért környezetszépítõ versenyre önkormányzatok jelentkezhetnek falu, illetve város kategóri-
ában. A jelentkezés az interneten keresztül lehetséges, a Virágos Magyarországért környezetszépítõ verseny honlapján:
www.viragosmagyarorszag.hu.

Felhasználónév: itthon.
Jelszó: viragos.
A nyitólapon található „Települések jelentkezése” menüpontra kattintva, a jelentkezési lap kitöltésével lehet regiszt-

rálni a 2008. évi versenyre. A regisztráció és a versenyben való részvétel díjmentes. A versennyel kapcsolatos részletes
információ úgyszintén a honlapon található.

A versenyben részt vevõ települések számára lehetõség nyílik az interneten történõ szöveges és képes bemutatkozás-
ra. Ennek feltétele: a településrõl egy rövid szöveges tájékoztató (max. 1200 karakter) és 3 db digitális fénykép (mini-
mum 300 dpi felbontásban és 13×18 cm-es méretben) elküldése 2008. július 30-ig. (E-mail cím: wolf@itthon.hu.) A ké-
pek közül legalább egy darab turisztikai látnivalókat ábrázoló kép legyen.

Jelentkezési határidõ: 2008. május 15.

Pályázati felhívás*
kerékpárutak fejlesztésének támogatására

Pályázat éve: 2008
Támogatás éve: 2008–2009

I. A támogatás háttere, célja

1. Kiíró szervezet, forrás, jogi háttér
Kiíró: a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal

(ÖTM), az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal (IRM), a Környezetvédelmi és Vízügyi (KvVM), valamint a
Pénzügyminisztériummal (PM) egyetértésben, és a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal összhangban;

– Forrás: GKM Útpénztár elõirányzat,
– 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mûködési rendjérõl,

* A Pályázati felhívás elválaszthatatlan részei az Útmutató és az adatlapok – ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati fel-
hívás és Útmutató az adatlapokkal együtt letölthetõ internetrõl (http://www.kertam.hu, http://www.gkm.gov.hu, http://www.kkk.gov.hu).
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– 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke,

– 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról,
– ÚT 2-1.203 Útügyi Mûszaki Elõírás (Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése), továbbiakban: ÚME.

2. A pályázati konstrukció céljának, hátterének rövid bemutatása:
A kerékpározás biztonságos feltételeinek javítása a hivatásforgalom mellett az elmúlt években megnövekedett sza-

badidõs forgalom esetében is elengedhetetlen. A támogatás célja, hogy a kerékpárutak tervezésének támogatásával elõ-
segítse a kerékpáros forgalom biztonságos közlekedési feltételeinek megteremtését, továbbá az egészséges életmódot
és az idegenforgalmat, valamint a környezetkímélõ közlekedést egyaránt szolgáló beruházások megvalósulását, elterje-
dését.

Támogatható célok:
– az Országos Területrendezési Tervben (2003. évi XXVI. törvény) szereplõ EuroVelo® nemzetközi kerékpárút ma-

gyarországi szakaszai építése (turisztikai kerékpárút),
– 1, 2, 3 számjegyû országos utak mentén közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak építése.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
Jelen pályázati körben meghatározott célokra (tervezés, építés, fejlesztés, felújítás, karbantartás) GKM Útpénztár elõ-

irányzatból a 2008. évi elsõ fordulóra 1 000 000 000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre, a 2008. évi második fordulóra,
2009. évi megvalósítási kötelezettséggel 1 000 000 000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre. Az építésre szánt összeget kiíró
nem kívánja elõre lehatárolni, azt a beérkezett pályázatok alapján határozza meg.

A pályázatok értékelése során elsõbbséget élveznek azon projektek, ahol a pályázott külterületi szakaszokhoz kapcso-
lódó, vagy azokat összekötõ belterületi szakaszok megépítése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a regionális opera-
tív programok keretében támogatást nyertek.

4. A támogatott pályázatok várható száma 20 db.

II. A pályázók köre

1. A pályázatokon a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkor-
mányzatok, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény szerinti ön-
kormányzati társulások és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
szerinti többcélú kistérségi társulások vehetnek részt a döntéstõl számított egy éven belül megvalósuló fejlesztéssel. Ár-
vízvédelmi töltésen épülõ kerékpárút esetében az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) az ön-
kormányzatokkal azonos feltételekkel pályázhat.

2. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz:
– amely az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben elõírt követelményeknek

nem felel meg, vagy
– amelynek megvalósítása megkezdõdött, illetve folyamatban van (a megkezdést a vállalkozói szerzõdéskötés jelenti).

III. A pályázati feltételek

1. A részletes pályázati feltételeket, a benyújtandó pályázatok tartalmi és formai követelményeit a Pályázati felhívás
és az Útmutató az Adatlapokkal együtt tartalmazza a www.kertam.hu honlapon. A kötelezõen benyújtandó munkarészek
egyrészt a pályázatok elbírálására, illetve az elõírt egyeztetésekre, a teljes megvalósítási költség biztosítására szolgál-
nak, másrészt annak igazolására, hogy a támogatás elnyerését követõen az építés kivitelezési versenyeztetésének nincs
akadálya [a hatósági engedély(ek), az építési terület rendelkezésre áll]. A támogatást nyert pályázónak vállalnia kell to-
vábbá a Pályázati felhívásban, illetve Útmutatóban elõírt versenyeztetési szabályok betartását.

2. A pályázat mûszaki tartalma meg kell, hogy feleljen az ÚT 2-1.203 Útügyi Mûszaki Elõírásnak (Kerékpárforgalmi
létesítmények tervezése) és az abban a 41. és 42. oldalon felsorolt összes hivatkozott elõírásnak, törvénynek, rende-
letnek.

3. Egy pályázó építésre csak egy pályázatot adhat be, azonban – folyamatos hálózati kapcsolatot biztosító – több, önál-
lóan is használható, azonos tartalommal rendelkezõ létesítményt, illetve annak egy éven belül megvalósítható szakaszait
tartalmazhatja. Az azonos tartalmat az határozza meg, hogy a IX.2. pontban leírtak minden szempontja szerint megegye-
zik a szakasz. Több szakasz csak akkor szerepelhet a pályázatban, ha közöttük már meglévõ szakaszokkal folyamatossá
válik a létesítmény.
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Abban az esetben, ha a pályázott hálózat egyes szakaszai a IX.2. pontban megfogalmazott bármelyik bírálati szem-
pontból különböznek, akkor ezekrõl külön-külön 4. Pénzügyi és 5. Mûszaki Adatlapot, valamint É.1. Létesítményjegy-
zéket kell kitölteni, de az egész pályázott szakaszra összesített 4. Pénzügyi és 5. Mûszaki Adatlap, valamint É.1. Létesít-
ményjegyzék kitöltése is szükséges. Ennek az az oka, hogy a bírálóbizottság megítélhesse az egész szakaszra is a támo-
gatást, de a keretet jelentõsen meghaladó igény esetében a pályázó számára is megfelelõ rész-szakaszokat is tudjon támo-
gatni. Akkor, ha a pályázat ezekben ez esetekben nincs megbontva, a Bizottság az egész pályázatot kizárhatja a támoga-
tásból, illetve tetszõleges szakaszokra ítélhet támogatást.

4. Jelen pályázatok esetében pályázati díjat nem kell fizetni.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája
A pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiak-

ban: vissza nem térítendõ támogatás), ami teljesítésigazolás alapján, forrásarányosan, az útmutatóban elõírtak szerint
utólag történik. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az átlagost jelentõsen meghaladó fajlagos költségigény esetén a
támogatás összegét változatlan mûszaki tartalom mellett is csökkentse.

2. A támogatás mértéke
Építési pályázatoknál az alábbi táblázat szerint:

Támogatás-
intenzitás (%)

Külterület Belterület Pályázó (gesztor) elmaradott
kistérség vagy településa pályázott szakasz

95 igen önerõbõl megoldott igen

90 igen önerõbõl megoldott nem

90 igen nem foglalkozik vele igen

85 igen nem foglalkozik vele nem

85 vegyes vagy csak belterület igen

80 vegyes vagy csak belterület nem

Az önerõ biztosítására lehetõség van az MFB Rt. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram által kínált lehetõségekkel élni. A részletek megtalálhatóak a MFB Rt. honlapján, www.mfb.hu címen.

V. Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek

1. A támogatható tevékenységek:
– önálló kerékpárút (turisztikai célú EuroVelo® kerékpárútnál: ÚME 4.9. ábra 3.00 burkolatszélességgel, közleke-

désbiztonsági kerékpárútnál: ÚME 4.14. ábra),
– megfelelõ feltételek esetén kétoldali, egyirányú kerékpárút: ÚME 4.10. ábra),
– közös gyalog- és kerékpárút (turisztikai célú EuroVelo® kerékpárútnál: ÚME 4.13. ábra, közlekedésbiztonsági ke-

rékpárútnál ÚME 4.15. ábra); (lakott területen kívül csak önálló kerékpárút megvalósítása támogatható, egy hálózat
megvalósításában szerepelhet kisforgalmú közút hálózatba vonása is),

– építéssel közvetlenül összefüggõ vízelvezetés (kivéve a teljes, hosszirányú csapadékcsatorna-lefedés),
– keresztezõközmû-kiváltások,
– kerékpáros pihenõk (összességében 10 km-nél hosszabb, összefüggõ kerékpárutak esetében),
– kerékpártárolók a nagyobb forgalmú középületek elõtt,
– a megvalósítandó kerékpárút GPS koordinátáinak felvétele és az adatok kitöltése,
– hivatásforgalmi utak átadáskor a kerékpárosok számára közlekedésbiztonsági eszközök kiosztása, közlekedésbiz-

tonsági akciók, képzések finanszírozása,
– turisztikai kerékpárút átadásnál a promóciós (reklám) anyagok,
– útbaigazító, tájékoztató táblák.
Lakóingatlanok elõtt, azokkal közvetlen határos önálló kerékpárút építésére nem igényelhetõ támogatás, vegyes épí-

tés esetén a gyalogút legyen a lakóingatlan mellett. Külterületen, mezõgazdasági terület mellett, attól fizikai elválasztó
sáv (korlát, növénysáv stb.) szükséges.

Csak jogerõs építési engedéllyel rendelkezõ projektek kaphatnak támogatást.
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2. Elszámolható költségek:
a) támogatható tevékenységekkel kapcsolatos költségek,
b) érintett területek megszerzésével kapcsolatos költségek,
c) egy éven belüli tervezési, engedélyezési költségek, amelyre még nem kaptak támogatást,
d) tájékoztató tábla, amelyen feltüntetik a kivitelezõt, beruházót és támogatót,
e) a szolgáltatások ára nem haladhatja meg a piaci értéket, és a piaci érték független módon megállapítható és ellen-

õrizhetõ.
A támogatás szempontjából a fejlesztés bekerülési összege nem tartalmazhat közmûlétesítési (szennyvízcsatorna, víz-

vezeték, villanyvezeték, telefon, kábelszolgáltató stb.) költségeket. A fejlesztéssel érintett területek megszerzésének
költségei, továbbá a pályázat beadási határnapját megelõzõ egy éven belüli tervezési, építési engedélyezési, továbbá a
használatbavételi eljárás díja legfeljebb a szükséges saját forrás mértékéig számíthatók be a fejlesztés bekerülési össze-
gébe, amennyiben erre támogatást nem kaptak. Egy évnél nem régebbi kifizetés, vagy jogszerû megállapodásban rögzí-
tett összeg a saját forrás részeként, hitelt érdemlõ igazolások alapján ismerhetõ el. A fejlesztés részét képezhetik az épí-
téssel összefüggõ vízelvezetési mûtárgyak, csatornák, valamint a szükség szerinti keresztezõ közmûkiváltások, hidak,
kerékpáros pihenõk és a kerékpárút mûködéséhez kapcsolódó útbaigazító táblák költségei. Támogatás kizárólag a kerék-
páros létesítmény paramétereinek megfelelõ kiépítéshez igényelhetõ, a nagyobb burkolat teherbírási igényekbõl, mint
pl. árvízvédelmi töltésen, mezõgazdasági úton vezetett kerékpárútnál az egyéb (pl. vízügyi) elõírásokból adódó, vagy in-
dokolatlan minõségû (pl. díszburkolat) költségtöbblet teljes egészében jelen pályázaton kívüli forrásból biztosítandó, és
a költségtöbblet fedezetét a pályázó a pályázat benyújtásakor igazolni köteles. A kerékpárút ünnepélyes átadása alkal-
mával egyszeri, a teljes bekerülési költség max. 1%-a, illetve max. 500 000 Ft értékben kiosztandó, a kerékpárosok biz-
tonságát növelõ eszköz (fényvisszaverõ mellény, csík, lámpa stb.), reklámanyagok, illetve egyéb közlekedésbiztonsági
intézkedés (lásd http://www.webstation.hu/kermo)

Ennek részleteirõl a nyertesek külön Útmutatót kapnak.

VI. A pályázatok tartalmi és formai követelményei

A pályázók a www.kertam.hu honlapon tájékozódhatnak, jelentkezhetnek be és regisztrálhatnak elõzetesen a pályá-
zatra. A pályázathoz szükséges dokumentumok alapján a honlapon lévõ program segítségével lehet kitölteni a pályázati
ûrlapokat. Az ûrlapok kitöltése és ellenõrzése után a program segítségével kinyomtathatók a dokumentumok, és a meg-
felelõ aláírások és hitelesítések után adhatók postára. A program bizonyos feltételek ellenõrzését is elvégzi, környezeté-
ben részletesebb leírást és segítséget is kapnak. Tekintettel a program tárgyévi üzembe helyezésére, 2008-ban még lehe-
tõséget biztosítunk az Útmutató mellékletében szereplõ adatlapok gépi kitöltésére is, de lehetõség szerint kérjük a prog-
ram használatát. A pályázat hivatalos iratának a kinyomtatott és aláírt papír dokumentumok szolgálnak. A pályázati
munkarészek az alábbiakban meghatározottak szerint 1 példányban és kiemelhetõ összefoglalóval adhatók be. Az össze-
foglalót borító nélkül összetûzve, a munkarészeket lefûzve, elõlapok és genotherm nélkül, szalagos irományfedélben
összekötve kérjük benyújtani. A digitálisan rendelkezésre álló anyagokat kérjük CD-re írva mellékelni (amennyiben a
KerTám programot használták az adatok rögzítésére, azt természetesen nem szükséges). A kiemelhetõ összefoglaló min-
den oldalát szignálni kell.

A pályázatnak önállóan, számozott munkarészként tartalmaznia kell:
(ûrlap): a KerTám program segítségével kitölthetõ ûrlap, esetleg az ÉPIT_Adatlap mellékletben szereplõ adatlap
(minta): az ÉPIT_Adatlap mellékletben szereplõ ajánlás

Az összetûzött, külön kiemelhetõ összefoglaló tartalma:
0. Pályázati elõlap (ûrlap) a pályázat fajtájának meghatározása
1. A pályázó adatai (ûrlap)
4. Pályázat tárgya, adatai (ûrlap)
5. Átnézeti helyszínrajz (minta). A/4 vagy maximum A/3 méretû, áttekintõ helyszínrajz (megfelelõ a település, térség

turisztikai térképe is), amelyen egyértelmûen beazonosítható (utcanév, útszám) a megjelölt kerékpárút, zöld színnel a
meglévõ, kék színnel a tervezendõ, piros színnel a pályázott, sárga színnel a késõbbiekben megvalósítandó pályázati sza-
kasz. (Több, önállóan megvalósítható, különbözõ mûszaki feltételnek megfelelõ szakasz esetében a mûszaki ûrlappal
megegyezõ betûjelöléssel meg kell jelölni az egyes szakaszokat). A helyszínrajz tartalmazza a kerékpárforgalmat gene-
ráló helyeket, a nagy forgalmú, elkerülendõ közutakat, meglévõ és tervezett kerékpárforgalmi létesítményeket, kiemelve
a pályázati szakaszt. Lehetõség szerint kérjük az átnézeti helyszínrajzot elektronikus formában is mellékelni.
Abban az esetben, ha több, önállóan megvalósítható, különbözõ mûszaki feltételnek megfelelõ szakasszal pályáznak,
akkor ki kell tölteni az alábbi három ûrlapból egy összesítõ lapot (azon kihagyva a IX.2. szerinti minõsítési pontokat) és a
helyszínrajzon bejelölt betûazonosítóval jelölt külön ûrlapokat is.
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6. Mûszaki ûrlap(ok) (ûrlap ). A mellékletben szereplõ 6. Mûszaki ûrlap adatait az ott megjelölt források alapján kell
kitölteni.

7. Pénzügyi lap(ok) (ûrlap)
9. Értékelõ lap(ok) (ûrlap)
É.1. Létesítményjegyzék(ek) (ûrlap)

Az összefûzött, teljes pályázat az alábbi munkarészekbõl áll (0; 1; 4; 5; 6; 7; 9; É.1. pontok tartalma megegyezik az
összefoglalóval):

0. Pályázati elõlap (ûrlap) a pályázat fajtájának meghatározása
1. A pályázó adatai (ûrlap)
2. Adatlap(ok) a támogatási döntésrõl (a kormányrendelet alapján)
3. A pályázó(k) nyilatkozata(i) a pályázati felhívás melléklete szerinti kérdésekben, a kormányrendelet elõírásaival

összhangban (adatlap). Figyelem! Társult pályázat esetén a 2. és 3. adatlapot a társult pályázónak is csatolni kell. (Word
dokumentum)

4. Pályázat tárgya, adatai (ûrlap)
5. Átnézeti helyszínrajz (minta)
6. Mûszaki adatlap(ok) (ûrlap)
7. Pénzügyi lap(ok) (ûrlap)
8. Szöveges indoklás (ûrlap, minden pont indoklása szükséges, nemleges válasz esetében is)
9. Értékelõ lapok (ûrlap)
10. Tartalomjegyzék (ûrlap) a benyújtott pályázati munkarészekrõl. Bejelölendõ a pályázatban beadott munkarész,

megjelölendõ a késõbb pótlandó, beszerzés alatt lévõ munkarész, az értékelõ részt az ellenõrzést végrehajtó KKK mun-
katársa tölti ki.

11. A terület- és településrendezési tervvel való összhang igazolására a hatályos terület-, illetve településrendezési
terv idevonatkozó tervlapját (hitelesített másolat) kell benyújtani. Ennek hiányában a polgármester igazolása szükséges
arról, hogy a pályázat nem ellentétes a településrendezési elképzelésekkel. Több érintett település esetében természete-
sen minden településrõl szükséges a dokumentum. Kell egy elõzetes nyilatkozat az érintett szomszédos településektõl,
hogy a meglévõ, vagy az általuk esetleg pályázandó szakasszal a találkozási pont megvalósul. Biztosítani kell a szomszé-
dos települések felé építendõ kerékpárútnál a kapcsolatot.

12. Szakmai vélemény (minta). A Magyar Közút Kht. (a továbbiakban: MK Kht.), (a beadási határnaptól számított
hat hónapnál nem régebbi) szakmai véleménye szükséges. Ebben szerepelnie kell a pályázott szakasz mûszaki és nyom-
vonalvezetését értékelõ véleményének, olyan igazolásnak, hogy a megvalósítás még nem kezdõdött el, kerékpárúttal ki-
váltani kívánt fõúti szakasz(ok) legutolsó hivatalos E/nap forgalmának és a szakmai szervezet támogató nyilatkozatának.
(Fõváros esetében nem szükséges).

13. Civil támogatás. Lehetõleg országos, szakmai kerékpáros civil szervezetet ajánlott megkeresni, amely megismer-
ve a pályázati tervezetet, véleményt, gyakorlati tanácsokat tud adni. Rendszeres civil kapcsolat esetében az összes
egyeztetés emlékeztetõjét is itt kell mellékelni. Nem értékelhetõ az a támogatás, amely minden szakmai megítélés nélkül
csak a kerékpárút megvalósításának támogatásáról nyilatkozik. A civil támogatás súlyát emeli, ha a tervezést civil, ke-
rékpáros szakmai szervezettel megismertették, véleményüket kikérték, jóváhagyatták.

14. Rendõrség nyilatkozata a kerékpáros baleseti helyzetrõl. Amennyiben a tehermentesített út jellege 3 éven belül
nem változott, akkor az utolsó 3 év baleseti átlaga szükséges. Ha a tehermentesített út forgalmi jellege 3 éven belül meg-
változott (új út, elkerülõ út stb.), akkor az azóta eltelt idõszak adatainak az átlaga szükséges. Amennyiben a tehermente-
sítendõ közútról le van tiltva a kerékpárforgalom, akkor ezt kérjük jelezni!

15. Az illetékes Regionális Fejlesztési Ügynökség nyilatkozatát arról, hogy a pályázat illeszkedik a régió jóváha-
gyott fejlesztési programjaiba, illetve támogatja-e, részesíti-e pénzügyi támogatásban is, és ha igen, mekkora annak mér-
téke.

16. Önerõ igazolása. Az építés önkormányzati forrásrészét igazoló, hatályos költségvetési rendeleten alapuló, a meg-
valósulás évére vonatkozó önkormányzati testületi határozatot (a testületi ülés jegyzõkönyvét/kivonatát), amely rögzíti,
hogy a képviselõ-testület a tárgyi pályázathoz – a pénzügyi ûrlapon szereplõ értéknek megfelelõen – a támogatott évben
mekkora összeget biztosít pénzben (ezer Ft-ban). Ez értelemszerûen az I. értékelés esetében tárgyévet, a II. esetében a
következõ évet jelenti. Egyéb helyi vagy külsõ hozzájárulások akkor és olyan mértékben számíthatók be a saját forrás-
részbe, amennyiben a képviselõ-testület a határozatával azért (azokért) felelõsséget vállal. Elfogadható a képviselõ-tes-
tület költségvetési rendeletbe foglalt – tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a polgármes-
ter nyilatkozata is a saját forrás biztosításáról. A KÖVIZIG pályázat esetén a saját forrás hiteles igazolása (beleértve a ke-
rékpárúthoz szükséges mûszaki paramétereket meghaladó megvalósítás költségeit is), illetve egyéb helyi vagy külsõ
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hozzájárulás esetén értelemszerûen a KÖVIZIG felelõsségvállalása szükséges. Társult pályázatok esetében a hozzájáru-
ló társult pályázók nyilatkozata is szükséges.

17. Hitelfelvétel esetén csatolni szükséges a pénzintézet hitelígérvényét, [az önerõ biztosítására lehetõség van az
MFB Rt. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram által kínált lehetõségek-
kel élni].

18. Egyéb külsõ, illetõleg helyi hozzájárulás esetén a megvalósulás évére érvényes kötelezettségvállalási nyilatko-
zatot.

19. Az építés megvalósításához rendelkezésre álló, jelen pályázaton kívüli központi (állami) forrás fedezetigazolá-
sát, a döntésrõl szóló hivatalos dokumentumot a támogatás nagyságáról, ütemezésérõl, és felhasználásának feltételeirõl.

20. Az építés megvalósításához rendelkezésre álló, jelen pályázaton kívüli EU-forrás fedezetigazolását, a döntésrõl
szóló hivatalos dokumentumot a támogatás nagyságáról, ütemezésérõl, és felhasználásának feltételeirõl.

21. Az érintett térségrõl, kritikus helyekrõl digitális fényképek.
22. Javasoljuk a tervezett Közbeszerzési kiírást mellékelni, mert a támogatás elnyerése esetén a lebonyolítás jelentõ-

sen meggyorsítható.
23. Mellékelendõ árvédelmi töltésen építendõ kerékpárút esetében nyilatkozat azokról a gátõrházakról, amelyek pi-

henõként alkalmazhatók (javasolt ezeket táblával is megjelölni).

É.1. Létesítményjegyzék(ek) (ûrlap)
É.2. Jogerõs építési engedély. Amennyiben a pályázat híd vagy vasúti keresztezés (ehhez kapcsolódó vasúti biztosí-

tóberendezés) építését is tartalmazza, arra/azokra is a kiadott jogerõs építési engedélyt be kell nyújtani. Az építési enge-
délynek a beadási határidõt figyelembe véve és az elõírt közbeszerzési eljárásra tekintettel legalább a beadási határidõt
követõ egy évig érvényesnek kell lennie. Meghosszabbított építési engedély esetén a jogerõs alaphatározat is benyújtan-
dó. Amennyiben a jogerõs építési engedély a pályázat értékeléséig nincs meg, a pályázat nem kaphat támogatást.

É.3. Földhivatali hitelesítésû nyilvántartási térképmásolat a tervezett létesítmény által érintett teljes területre, az
eredeti földhivatali hitelesítéssel – ha több lap benyújtása szükséges, akkor minden lap hitelességét igazolni kell (nem
önkormányzati, vagy nem állami tulajdonú terület igénybevétele esetén a hitelesítés a beadást megelõzõ 30 napnál ré-
gebbi nem lehet). A térképen piros színnel bejelölendõ a tervezett létesítmény által igénybe veendõ terület határvonala
(földmûveket is figyelembe véve). Kék színnel meg kell jelölni az igénybe veendõ területet érintõ bel- és külterületi
határt.

É.4. Tulajdoni lap(ok). A tervezett építéssel érintett – a nyilvántartási térkép által bemutatott – teljes területre (önkor-
mányzati és idegen területre egyaránt) a tulajdonjogot eredeti tulajdoni lappal (lapokkal) kell igazolni. Amennyiben a
fejlesztés területe a pályázat beadásakor nincs önkormányzati vagy állami tulajdonban – ez esetben a tulajdoni lap
30 napnál régebbi nem lehet –, akkor a tulajdoni lap mellett az önkormányzati, illetve állami tulajdonbavételére vonatko-
zó, a tulajdonos(ok)kal kötött, a költségeket is rögzítõ érvényes, a területátadásról szóló megállapodást is be kell nyújta-
ni. Amennyiben a fejlesztés nem a kerékpárút leendõ kezelõjének tulajdonában lévõ területen valósul meg (pl. árvédelmi
töltésen, természet- vagy tájvédelmi körzetben, Nemzeti park területén épül kerékpárút), a tulajdoni lap mellett csatolni
kell a kezelõvel kötött érvényes megállapodást, illetve nyilatkozatot, amely a megvalósuló kerékpárút kezelõjérõl is ren-
delkezik. Készíteni kell egy összefoglaló táblázatot, amelyen fel vannak sorolva az igénybe veendõ területek kataszteri
száma.

É.5. Szükséges tervdokumentáció részek:
É.5.01. tervjegyzék
É.5.02. mûszaki leírás
É.5.03. átnézeti helyszínrajz
É.5.04. helyszínrajz
É.5.05. keresztszelvények
É.5.06. mintakeresztszelvény
É.5.07. tételesen beárazott méret- és mennyiségszámítás, amely mûszaki tartalmának meg kell egyeznie az építési

engedélyben jóváhagyottal, továbbá az összegzéseknek a létesítményjegyzék(ek)kel összevethetõnek kell lenni. Árvé-
delmi töltésen és mezõgazdasági úton tervezett építés esetén ezen munkarészt a teljes szélességre és nagyobb teherbírású
pályaszerkezetre vonatkozóan, valamint a pályázatban elismerhetõ burkolatszélességre és teherbírásra külön-külön el
kell készíteni.

Amennyiben a kerékpárút-építési pályázat híd, támfal vagy vasúti átjáró építését is tartalmazza, a jogerõs építési enge-
déllyel rendelkezõ tervet ezen létesítmény(ek)re is dokumentálni kell. A vízelvezetésre és a forgalomtechnikai jelzés-
rendszerre vonatkozó megoldást is ki kell dolgozni és a pályázatban be kell mutatni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha
elõzõleg nem a most érvényes ÚME szerint készült a terv, vagy nem teljesíti a pályázati kiírásban szereplõ paramétere-
ket, akkor azt korszerûsíteni és az engedélyt módosítani szükséges.
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VII. A pályázat benyújtásának módja, határideje, értékelése

1. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatokat a Pályázati felhívásban és Útmutatóban közölteknek megfelelõen, a kitöltött ûrlapokkal együtt hiány-

talanul kell benyújtani postai úton, igazolható módon a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 1024 Buda-
pest, Lövõház u. 39. címére.

A csomagoláson fel kell tüntetni a pályázat címét. A pályázati felhívás Útmutató és adatlapok nélkül megjelenik a
Közlekedési Értesítõben, valamint az Önkormányzatok Közlönyében. A pályázatokkal kapcsolatban felmerülõ további
információval, a pályázati kérelem összeállításánál a tartalmi és formai elõírásokhoz, illetve a támogatás elnyerése
esetén a fejlesztés megvalósításához kapcsolódó kérdésekben a http://www.kertam.hu honlapon található infor-
mációkon túl a KKK munkatársai felvilágosítással, szakmai tanácsadással a pályázók rendelkezésére állnak az alábbi
elérés szerint: faxon: 06 (1) 336-1737, levélben: 1537 Budapest, 114. Pf. 333, e-mailben: kerekpar@kkk.gov.hu és a
http://www.kertam.hu honlapon megtalálható fórumon.

Elõzetes jelentkezés alapján a http://www.kertam.hu honlapon megjelenített Információs napon, személyes konzultá-
cióra is lehetõség van.

A pályázatok postára adási határideje:

a megjelenéstõl számítva 2008. július 31-ig folyamatosan.

A pályázatok elbírálására két fordulóban: a 2008. május 14-ig postára adott pályázatokra 2008. június 24-ig és a 2008.
július 31-ig postázott pályázatokra 2008. szeptember 15-ig kerül sor.

2. Az elsõ fordulóban megfelelõ, de támogatást nem nyert pályázatok a második fordulóban új pályázatként részt ve-
hetnek, akár változatlan tartalommal is. Az elsõ fordulóra jelentkezõ pályázatok esetében hiánypótlásra csak úgy van le-
hetõség, hogy a hiány pótlásával már csak a második fordulóban kerül értékelésre.

VIII. A pályázatok elbírálása

1. A pályázatokat egy Szakértõi Bizottság szakmailag minõsíti és a Tárcaközi bírálóbizottság bírálja el, a döntést a mi-
niszter hozza meg. A pályázatok bírálata során a formailag megfelelõ és az alapvetõ szakmai szempontokat teljesítõ pá-
lyázatok közül, a Szakértõi Bizottság által kidolgozott bírálati kritériumok alapján rangsorolt lista szerinti pályázatok ré-
szesülnek támogatásban, a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig. A döntés felülvizsgálata és jogorvoslata kizárt.

2. A pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatok lebonyolítását a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ (KKK) végzi.

Az elbírálás folyamata:
– a pályázati csomag feladójának, a pályázat címének, a postabélyeg keltének ellenõrzése
– a pályázati csomag nyilvántartásba vétele, tartalmának formai ellenõrzése, jegyzõkönyvezése, a tartalom összeve-

tése a honlapon rögzített adatokkal
– hiányzó munkarészek pótlására felszólítás, hiánypótlás (I. fordulóban csak a II. forduló beadási határidejével)
– a tartalmi és/vagy formai szempontból nem megfelelõnek, vagy hiánypótlás után is hiányosnak minõsített pályáza-

tokat a Tárcaközi bírálóbizottság ellenõrzi, majd a hiány/ok/ jegyzõkönyvi rögzítését követõen a további részletes bírá-
latból kizárja

– a pályázatok szakmai minõsítése Szakértõi Bizottság által. A bírálatra alkalmas (tartalmilag és formailag megfe-
lelõ) pályázatokat a Bizottság részletesen elbírálja, amely során fokozott figyelmet fordít a pályázat közlekedésbizton-
sági, idegenforgalmi, egészségvédelmi és területfejlesztési hasznosságának szempontjaira, jegyzõkönyvezés

– a pályázatok minõsítése, sorolása a Tárcaközi bírálóbizottság által, jegyzõkönyvezés
– miniszteri jóváhagyás

3. A pályázatok kezelõje a postára adási dátum és a miniszteri jóváhagyás között a hiánypótlási felszólítás kivételével
semmilyen információt nem ad és nem adhat ki.

4. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy egy pályázat III/2. pontban jelzett különbözõ mûszaki tartalmú létesítmé-
nyek közül ne mindegyiket részesítse támogatásban, illetve a támogatott hosszat csökkentse.

5. Az értékelés folyamatáról és a bizottságok munkájáról jegyzõkönyv készül.
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IX. Az elbírálás szempontrendszere részletesen

1. A támogatásból kizárható pályázatok:
– az Útügyi Mûszaki Elõírástól eltérõ mûszaki tartalom miatt (amennyiben elõzetes felmentés nem történt),
– olyan mûszaki tartalom miatt, amely nem tartozik a pályázat tárgyához,
– 1500 E/nap alatti forgalmú közúton önálló kerékpárút építése,
amennyiben a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás alrendszere-

ibõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással össze-
függésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, ki-
véve a vis maior esetét,

– nem lezárt, folyamatban lévõ pályázati támogatásban részesült.

2. Az elbírálás szempontrendszere
Turisztikai kerékpárutak esetében:
– a pályázott kerékpárút-szakasz hálózati jellege, a pályázati szakasszal megvalósuló, összefüggõ hálózat hossza [km]

– települések közötti meglévõ hálózati kapcsolat folytatása,
– településen belüli meglévõ hálózati kapcsolat folytatása,
– tervezett hálózati kapcsolat települések között,
– tervezett hálózati kapcsolat településen belül,
– nincs hálózati kapcsolat;

– a kerékpárút turisztikai jellege, érintett természeti, kulturális, földrajzi adottságok
– országos jelentõségû attrakciók a szakaszon, vagy a szakasz folytatásában meglévõ kerékpárúton, 20 km-en

belül,
– körzeti jelentõségû (régió, megye) attrakciók,
– helyi jelentõségû attrakciók,
– nincs turisztikai jelentõsége;

– önkormányzati szervezettség
– a pályázó egyedi önkormányzat,
– a pályázó társulás, több önkormányzat együtt pályázik,
– a pályázó társulás, több önkormányzat együtt pályázik és fenntartanak együttes karbantartó szervezetet;

– a kerékpárutat érintõ infrastrukturális ellátottság (szervizek, pihenõk, szállások stb.)
– megvalósítandó szakaszon belüli (kerékpárúttól max. 1 km-en belül), illetve
– kapcsolódó hálózaton (kerékpárúttól max. 1 km-en belül) pihenõ, szállás, szerviz,
– településen belüli (kerékpárúttól max. 5 km-en belül),
– a hálózaton, 30 km-es távolságon belül pihenõ,
– nincs elérhetõ közelben szolgáltatás;

– a pályázott kerékpárút hiánypótló jellege, távolsága meglévõ kerékpárúttól;
– civil támogatottság.

A tervezési dokumentációban elõírt koncepció egyeztetése:
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezettel folyamatos, intenzív kapcsolattartás (emlékeztetõk felvétele, terve-

zés során végrehajtott egyeztetés),
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezet értékelõ támogatása,
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezet támogatása,
– helyi, szakmai kerékpáros civil szervezet támogatása,
– helyi civil szervezet támogatása;
– a kerékpáros forgalomtól tehermentesített közút jellege, forgalma, baleseti helyzete (a tehermentesítés úgy ér-

tendõ, hogy a kerékpárút-szakasz legtávolabbi pontja nincs távolabb 1 km-nél a tehermentesítendõ közúttól, és mindkét
vége eléri vagy jelentõsen megközelíti azt);

– a tervezett költségek megalapozottsága;
– a fenntartás, karbantartás megalapozottsága;
– Kerékpáros barát település pályázaton részvétel, elért helyezés (információ: http://www.webstation.hu/kermo);
– a támogatott beruházás a legrövidebb idõn belül gazdaságosan megvalósulhat;
– a tervezés a GKM pályázatából valósult meg;
– van kapcsolódó, régió által támogatott megvalósítandó kerékpárút.

2008/19. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2629



Közlekedésbiztonsági kerékpárutak esetében:
– a kerékpáros forgalomtól tehermentesített közút jellege, forgalma;
– (a tehermentesítés úgy értendõ, hogy a kerékpárút-szakasz legtávolabbi pontja nincs távolabb 1 km-nél a tehermen-

tesítendõ közúttól, és mindkét vége eléri vagy jelentõsen megközelíti azt);
– a jelenlegi kerékpáros forgalom baleseti helyzete (az út jelenlegi állapota szerint, de max. 3 évre visszamenõleg),

– évi 1-nél több halálos baleset,
– halálos baleset elõfordult,
– évi 2-nél több baleset,
– balesetek kerékpáros hibájából;

– a kerékpárút indokoltsága: meg kell adni a potenciális, várható használók körét, figyelembe véve a kerékpárúttal
párhuzamos, 1 km szélességû, kerékpárúton vagy kisforgalmú úton megközelíthetõ térséget, hogy a VI.3. térképen beje-
lölt jelentõsebb forgalmú helyek között, a jelenlegi forgalmi körülmények mellett milyen kerékpáros forgalom várható.
Ezt a VI.8. szöveges részében részletesen ki kell fejteni, megindokolni. Külön megjelölendõ, ha ebbõl jelentõs a gyerek-
forgalom;

– a pályázott kerékpárút-szakasz hálózati jellege
– települések közötti meglévõ hálózati kapcsolat folytatása,
– településen belüli meglévõ hálózati kapcsolat folytatása,
– tervezett hálózati kapcsolat települések között,
– tervezett hálózati kapcsolat településen belül,

– civil támogatottság.

A tervezési dokumentációban elõírt koncepció egyeztetése:
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezettel folyamatos, intenzív,
– kapcsolattartás (emlékeztetõk felvétele, mellékelendõ a IV.11. ponthoz),
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezet értékelõ támogatása,
– országos, szakmai kerékpáros civil szervezet támogatása,
– helyi, szakmai kerékpáros civil szervezet támogatása,
– helyi civil szervezet támogatása;
– a tervezett költségek megalapozottsága;
– a fenntartás, karbantartás megalapozottsága;
– Kerékpárosbarát települési pályázaton részvétel, elért helyezés (információ: http://www.webstation.hu/kermo);
– a támogatott beruházás a legrövidebb idõn belül gazdaságosan megvalósulhat;
– a tervezés a GKM pályázatából valósult meg;
– van kapcsolódó, régió által támogatott megvalósítandó kerékpárút.

X. A pályázatok eredményének közzététele

A miniszter által jóváhagyott támogatott pályázatokról a jelzett honlapokon (http://www.kertam.hu,
http://www.gkm.gov.hu, http://www.kkk.gov.hu), továbbá az Önkormányzatok Közlönyében, valamint a Közlekedési
Értesítõben megjelenik a támogatott pályázatok listája. Az eredményrõl minden pályázó levélben értesítést kap.

XI. A támogatás felhasználásának módja

A támogatott pályázók az értesítõ levélben részletes útmutatót kapnak a támogatási összeg felhasználásának módjáról.
A támogatás felhasználására a pályázóval a KKK támogatási szerzõdést köt és a végrehajtott megvalósítás után a feltéte-
lek teljesülése esetén, utólag fizeti ki a támogatást. A kifizetés feltétele a megvalósult kerékpárút mellékletben jelzett,
GPS-szel felvett koordinátaadatai a jellemzõ töréspontok felvételével és az Útmutató mellékleteként megküldött szerke-
zetû adatkitöltés is szükséges az abban jelzett tartalommal.

XII. A pályázattal összefüggõ egyéb elõírások

1. Az elnyert támogatás felhasználásának feltétele a vállalkozók közbeszerzési törvény szerinti kiválasztása. A pályá-
zó a pályázat beadása után elkezdheti a közbeszerzési eljárás kötelezettségvállalás nélküli lebonyolítását. Amennyiben
a vállalkozási érték nem éri el a közbeszerzési törvényben megfogalmazott alsó határértéket, legalább három árajánlat
bekérése akkor is szükséges, és az eljárást a közbeszerzés szellemében kell lefolytatni. Amennyiben a pályázó a pályá-
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zati dokumentáció mellékleteként megküldi a tervezett közbeszerzési kiírást, akkor azt a nyertesnek az értesítõle-
véllel együtt a KKK jóváhagyja, jelentõsen meggyorsítva az ügymenetet.

2. A megvalósítás a támogatási döntés meghozatala elõtt nem kezdhetõ meg.

3. A pályázó feladatainak teljes menete:
a) pályázati anyag összeállítása, postázása (javasolt a nyilatkozatok megkérésével kezdeni, mert az azokban kapott

adatok beírandók a pályázati ûrlapokra)
b) el lehet kezdeni kötelezettségvállalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 48. §)
c) hiánypótlásra felszólítás esetében a hiánypótlás végrehajtása
d) a pályázat eredményének figyelemmel kísérése
e) támogatást nem nyert pályázat esetében a pályázó visszakapja a teljes pályázati anyagot
f) nyertes pályázó egy útmutatót kap a végrehajtás lebonyolítására
g) közbeszerzési eljárás alapján ki kell választani a vállalkozókat, szükség szerint a lebonyolítót és a kivitelezõt

[a KKK véleményezi az ajánlattételi felhívást és az eredményhirdetéshez is hozzájárul. A pályázati anyaggal megküldött
ajánlattételi felhívás(ok) jóváhagyását a nyertes értesítéssel együtt megkapja a pályázó.]

h) szerzõdéskötés a vállalkozókkal
i) a KKK értesítése a megkötött szerzõdésekrõl, amely ez alapján megküldi a támogatási szerzõdést
j) elkezdhetõ a megvalósítás
k) aláírt támogatási szerzõdés megküldése a KKK részére
l) elszámolás a vállalkozókkal
m) koordináta- és egyéb adatok megadása papíron és digitális formában
n) a támogatási összeg elszámolása
o) pályázó visszakapja a pályázati anyagot

4. A támogatott mûszaki paraméterektõl eltérni nem lehet.

A támogatás felhasználási módjára vonatkozó elõírásoktól való bármilyen eltérés a megítélt támogatás vissza-
vonását jelentheti.

HIVATALI BÉLYEGZÕK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
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Zalabér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
alábbi szövegû, a Magyar Köztársaság címerével ellátott,
kör alakú bélyegzõje elveszett.

A bélyegzõ szövege:

A bélyegzõ használata 2008. április 25-tõl érvénytelen.

A pécsi Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Közép-
iskola adószámmal ellátott körbélyegzõje elveszett.

A bélyegzõ szövege:

A bélyegzõ használata 2008. április 8-tól érvénytelen.



A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. április 24–29.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

112. 51. évfolyam L 112. szám (2008. április 24.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 362/2008/EK rendelete (2008. április 14.) a jövedelmekre és életkörülményekre
vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az anyagi nélkülözésre vonatkozó másodlagos célváltozók 2009-es lis-
tája tekintetében történõ végrehajtásáról1

A Bizottság 363/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának
technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendõ eltérések tekintetében történõ
végrehajtásáról

* A Bizottság 365/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek
megfelelõen a munkaerõ mintavételes felmérésére vonatkozó 2010., 2011. és 2012. évi
ad hoc modulprogram elfogadásáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/325/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2008. április 18.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy
belga tagjának kinevezésérõl

Bizottság

2008/326/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 11.) az Európai Közösségek harmadik országba ki-
küldött tisztviselõinek, ideiglenes és szerzõdéses alkalmazottainak díjazására, 2007. feb-
ruár 1-jétõl, 2007. március 1-jétõl, 2007. április 1-jétõl, 2007. május 1-jétõl és 2007. jú-
nius 1-jétõl alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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2008/327/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 21.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) leküzdése céljából a Portugáliában felmerült kiadások fe-
dezésére szolgáló, a 2006. és 2007. évre szóló közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló
2006/923/EK határozat egyes rendelkezéseitõl való eltérésrõl [az értesítés a C(2008) 1444.
számú dokumentummal történt]

MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

* Tájékoztatás az Európai Közösség és Ukrajna közötti, kiviteli vámokról szóló, levélváltás
formájában kötött megállapodás hatálybalépésérõl

Helyesbítések

* Helyesbítés a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetõülésére vonatkozó tag-
állami jogszabályok közelítésérõl szóló 78/764/EGK irányelvnek a mûszaki fejlõdéshez való
hozzáigazításáról szóló, 1983. március 28-i bizottsági irányelvhez (HL L 109., 1983. 4. 26.)
(Magyar nyelvû különkiadás 13. fejezet, 07. kötet, 3. o.)

113. 51. évfolyam L 113. szám (2008. április 25.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 366/2008/EK rendelete (2008. április 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 367/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 368/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a további feldolgozás nélkül exportált sziru-
pokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 369/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyama-
tos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzíté-
sérõl

A Bizottság 370/2008/EK rendelete (2008. április 24.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

A Bizottság 371/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. mel-
léklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta rögzítésérõl

* A Bizottság 372/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a Spanyolország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES V, VI és VII övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, nor-
vég menyhalra irányuló halászat tilalmáról

* A Bizottság 373/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a Svédország lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES IV övezetben, a IIa övezet közösségi vizein, valamint a IIIa övezet Ska-
gerrakon és a Kattegaton kívüli részében folytatott, közönséges tõkehalra irányuló halászat
tilalmáról

2008/19. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2633

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:113:SOM:HU:HTML


* A Bizottság 374/2008/EK rendelete (2008. április 24.) az Oszama bin Ladennel, az al-Kaida-
hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szem-
ben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet
94. alkalommal történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/328/EK:

* A Tanács határozata (2008. április 18.) a Schengeni Információs Rendszer technikai támo-
gatóegysége (SIS központi rész) létesítésének és mûködésének költségeire vonatkozó pénz-
ügyi szabályzat módosításáról szóló, az 1990. évi Schengeni Egyezmény által felállított Vég-
rehajtó Bizottság határozatának módosításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a mezõgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használandó mezõgaz-
dasági adatszolgáltatási ûrlap formájáról szóló 118/66/EGK rendelet módosításáról szóló,
1977. szeptember 23-i 2237/77/EGK bizottsági rendelethez (HL L 263., 1977. 10. 17., 1. o.)
(Magyar nyelvû 2004. évi különkiadás 03. fejezet, 3. kötet, 170. o.)

114. 51. évfolyam L 114. szám (2008. április 26.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 375/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezõgazdasági termékekre vonat-
kozó behozatali és kiviteli engedélyek és elõzetes rögzítési igazolások rendszerének alkal-
mazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (kodifikált változat)

* A Bizottság 377/2008/EK rendelete (2008. április 25.) a 2009. évtõl kezdve az adattováb-
bításhoz használandó kódolásra, a strukturális változókra vonatkozó adatok gyûjtésé-
hez szükséges részminták használatára és a bázisidõszaki negyedévek meghatározására
vonatkozóan a közösségi munkaerõ mintavételes felmérésének megszervezésérõl szóló
577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról1

A Bizottság 378/2008/EK rendelete (2008. április 25.) a 327/98/EK rendelettel a 2008. áprilisi al-
idõszakra megnyitott vámkontingensek keretében történõ rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek
kibocsátásáról

A Bizottság 379/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1282/2006/EK rendelet 29. cikkében em-
lített kvóta keretében a Dominikai Köztársaságba történõ exportra szánt egyes tejtermékekre vonat-
kozó kiviteli engedélyek elosztásának meghatározásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/46/EK irányelve (2008. április 23.) a munkavál-
lalók fizikai tényezõk (elektromágneses terek) hatásából keletkezõ kockázatoknak való
expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekrõl szóló
2004/40/EK irányelv (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének
értelmében) módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/329/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 21.) a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetõvé
tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyrõl szóló figyel-
meztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való elõírásáról [az értesítés
a C(2008) 1484. számú dokumentummal történt]1

2008/330/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 22.) a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai
hús- és tejágazati létesítmények tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008)
1482. számú dokumentummal történt]1

2008/331/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 23.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya
VI. melléklete függelékének egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történõ
módosításáról [az értesítés a C(2008) 1572. számú dokumentummal történt]1

2008/332/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 24.) az állategészségügy és az élõ állatok területén
egyes közösségi referencialaboratóriumok mûködéséhez nyújtott 2008. évi közösségi pénz-
ügyi támogatásról [az értesítés a C(2008) 1570. számú dokumentummal történt]

115. 51. évfolyam L 115. szám (2008. április 29.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 380/2008/EK rendelete (2008. április 18.) a harmadik országok állampolgárai tar-
tózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rende-
let módosításáról

A Bizottság 381/2008/EK rendelete (2008. április 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 382/2008/EK rendelete (2008. április 21.) a marha- és borjúhúságazat-beli be-
hozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (átdolgozás)

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/336/EK:

* A Tanács határozata (2008. április 14.) az Európai Szakképzés-fejlesztésiKözpont igazgató-
tanácsa tagjainak kinevezésérõl és helyettesítésérõl

Bizottság

2008/337/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 24.) a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecske-
félék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében tör-
ténõ végrehajtásáról szóló 2006/968/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008)
1571. számú dokumentummal történt]1

2008/338/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 24.) a 2004/438/EK határozat I. mellékletének az
Ausztráliából származó nyers tej és nyerstej-alapú termékek, a Szerbiából származó tej és
tejalapú termékek tekintetében, továbbá a Svájcra vonatkozó bejegyzés tekintetében tör-
ténõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 1587. számú dokumentummal történt]1

2008/339/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 25.) a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. mellékletének a
ragadós száj- és körömfájás élõvírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzéké-
nek tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 1577. számú dokumentum-
mal történt]1

2008/340/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 25.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes
területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagálla-
mok számára történõ elõírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 1580. számú dokumentummal történt]

2008/341/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 25.) az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolá-
sára, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok-
ra vonatkozó közösségi szempontok megállapításáról [az értesítés a C(2008) 1588. számú
dokumentummal történt]1

MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

* Értesítés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl az Orosz Föderá-
ció közötti partnerség létrehozásáról szóló, partnerségi és együttmûködési megállapodás-
hoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlako-
zása figyelembevétele céljából készült jegyzõkönyv hatálybalépésérõl

Helyesbítések

* Helyesbítés az Európai Közösség és Ukrajna közötti, kiviteli vámokról szóló, levélváltás formájá-
ban kötött megállapodás hatálybalépésérõl szóló tájékoztatáshoz (HL L 112., 2008. 4. 24.)

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 51. számának (2008. április 30.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

18044 Állami Szívkórház, Balatonfüred (gyógyszerek beszer-
zése – K. É. – 6385/2008)

18049 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (4359/
Kecskemét/08 – veszélyes hulladék ártalmatlanítása
– K. É. – 6334/2008)

18054 Budapesti Fegyház és Börtön (fogvatartottak élelmezésé-
nek biztosítása – K. É. – 5306/2008)

18057 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [rakodógépek beszer-
zése (K512) – K. É. – 5813/2008]

18060 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [téli–nyári úttisztító és
kiszolgáló célgépek beszerzése (K510) – K. É. –
5814/2008]

18063 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [tömörítõs konténerek
beszerzése (K513) – K. É. – 5817/2008]

18066 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (szívsta-
bilizátor beszerzése – K. É. – 5385/2008)

18071 Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete (vállal-
kozási szerzõdés Gyõr, közlekedésfejlesztés 2008.
1. ütem keretében útburkolat-felújítási és útépítési
munkák kivitelezésére – K. É. – 6197/2008)

18077 Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, Békés (élel-
miszer-beszerzés – K. É. – 5967/2008)

18085 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (különbözõ típusú gépjármûvek, közúti teher-
gépkocsik és autóbuszok garanciális idõn túli megren-
delés szerinti javítása – K. É. – 6159/2008)

18092 Kaposi Mór Megyei Kórház (4364/Kaposvár/08/közfor-
galmú patika gyógyszerei – K. É. – 6478/2008)

18098 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonpro-
fit Kht. (karbantartás a Millenáris Nonprofit Kft.-nél
2008–2010. – K. É. – 6401/2008)

18107 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (takarítás – K. É. –
6418/2008)

18115 Nyírfruct Szövetkezet (mûanyag tárolóedények, ládák
beszerzése – K. É. – 5749/2008)

18120 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. Nonprofit Kft. [vál-
lalkozási szerzõdés a püspökszilágyi radioaktívhulla-
dék-feldolgozó és -tároló (RHFT) telepített automata
mintavevõ hálózatának, valamint hidrológiai rendsze-
rének üzemeltetésére és karbantartására – K. É. –
6284/2008]

18126 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház (kötszer – K. É. – 6512/2008)

18133 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága (a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldö-

zési Parancsnoksága felügyelete alá tartozó egyes regi-
onális nyomozóhivatalok objektumainak takarítása
– K. É. – 6432/2008)

18142 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitáci-
ós és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház, Non-
profit Zrt. (a Vas Megyei Markusovszky Kórház Non-
profit Zrt. épületei általános karbantartási feladatai-
nak ellátása – K. É. – 6158/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

18149 Államadósság Kezelõ Központ Zrt. (állampapírok kibo-
csátását és értékesítését támogató új kreatív koncepció
tervezése, nyomdai anyagok, elektronikus reklámok
elõkészítése, valamint film- és rádióspotok elõállítására
írányuló megbízás – K. É. – 5610/2008)

18155 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (részvételi felhí-
vás a GKM OSAP-hoz kapcsolódó elõkészítési, koordi-
nációs, adatgyûjtési, adatszolgáltatási és publikációs
feladatainak konszolidációja, és egy statisztikai adatke-
zelõ rendszer kialakítása és üzemeltetése tárgyában
– K. É. – 5574/2008)

18161 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (az SAP-rend-
szer verzióváltása és moduljainak továbbfejlesztése
– K. É. – 6532/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

18168 Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Inté-
zet (Társadalmi Megújulás Operatív Program 6.2.6
Megvalósíthatósági tervek minõségbiztosítása a terve-
zett jelentõs beruházásoknál címû kiemelt projekt
A komponensének megvalósításához szükséges szak-
értõi szolgáltatások igénybevétele – K. É. – 4824/2008)

18174 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
[tendertervek elkészítése, árazatlan költségvetés elké-
szítése (SG-394.) – K. É. – 6242/2008]

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

18181 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (magas- és mély-
építéshez, valamint településrendezéshez kapcsolódó
mûszaki tervezés és tanácsadás – K. É. – 6217/2008)

Visszavonás

18188 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelõintézet és Baleseti Központ visszavonása (az
Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. február 25-én,
K. É. – 2994/2008 számmal feladott ajánlati felhívás
visszavonása – K. É. – 6062/2008)

18192 Kecskeméti Sportlétesítményeket Mûködtetõ Kht. vissza-
vonása (kecskeméti sportuszoda – K. É. – 6614/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás

megindítására

18197 Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet (12 db lakóépüle-
tet érintõ energiatakarékosságot eredményezõ felújítá-
si munkák elvégzése – K. É. – 6653/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

18203 Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. (egészségügyi
szolgáltatások ellátása – K. É. – 6189/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

18207 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Bem Úti
Általános Iskola és Óvoda, Ózd (élelmiszer beszerzése
– K. É. – 6268/2008)

18210 Baranya Megyei Fõügyészség (étkezési utalványok
– K. É. – 6637/2008)

18214 Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai Önkormányzat
(3 db egyforma személygépkocsi beszerzése – K. É. –
6145/2008)

18218 ESZA Kht. (papír, író- és irodaszer beszerzése – K. É. –
6377/2008)

18222 Ferencvárosi Önkormányzat (intézmények részleges fel-
újítása – K. É. – 6475/2008)

18226 Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai (az intézet 11. számú
épületében öltözõk kialakítása, folyosó és vizesblokk
felújítása, nõgyógyászati kismûtõ és fektetõrész kiala-
kítása, PIC-helyiségek kialakítása, kiviteli tervek készí-
tése, szakhatósági jóváhagyás – K. É. – 5031/2008)

18230 Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (megbízási szerzõdés
könyvvizsgálói feladatok ellátására 2008. üzleti év vo-
natkozásában – K. É. – 6261/2008)

18235 Kelenföldi 5. Sz. Lakásfenntartó Szövetkezet (energiata-
karékosságot eredményezõ felújítási munkák – K. É. –
6641/2008)

18240 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (vasúti vontatójármûvek külsõ felületeinek tisz-
títószerei – K. É. – 5801/2008)

18244 Mûsorszolgáltatási Alap (komplex számítástechnikai
szolgáltatás és hardversupport elvégzése – K. É. –
4958/2008)

18249 Sárvár Város Önkormányzata (út- és járdafelújítás
– K. É. – 5938/2008)

18253 Zala Megyei Kórház (szívmûtéteknél használt szívstabi-
lizátorok beszerzése – K. É. – 6229/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

18257 Abda Község Önkormányzata (Sikeres Magyarországért
– Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprog-
ram – K. É. – 6057/2008)

18261 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületi önerõs útépítések III. – K. É. –
6581/2008)

18266 Budapesti Gazdasági Fõiskola (karbantartási és felújítá-
si keretszerzõdés – K. É. – 6613/2008)

18274 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (5 db sze-
mélygépkocsi bérbevétele és egyéb szolgáltatások
– K. É. – 6186/2008)

18278 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a nyír-
egyházi Tündérkert Óvoda utólagos akadálymentesíté-
se – K. É. – 6568/2008)

18283 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (iskola-
kezdési támogatási utalványok – K. É. – 6438/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

18288 Pécsi Vízmûveket Mûködtetõ Zrt. (szennyvízcsatorna-
rekonstrukció I. ütem 2008. – K. É. – 6025/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató

18296 AGRO-M Mezõgazdasági Zrt. (hígtrágya-kezelõ rend-
szer rekonstrukciója 2008. – K. É. – 6679/2008)

Helyesbítés

18299 Kiskõrös Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 48. számában, 2008. április 23-án
K. É. – 5110/2008 számon megjelent egyszerûsített el-
járás ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. –
6720/2008)

18299 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (mérnökségi
épületek bõvítése/2008. – K. É. – 6599/2008)

Módosítás

18300 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat módosítá-
sa (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések II. módo-
sítása – K. É. – 6577/2008)

18301 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. április 21-i 47. számában K. É. – 5693/2008 szá-
mon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásá-
nak módosítása – K. É. – 6603/2008)
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Visszavonás

18303 Monor Város Önkormányzata visszavonása (a Közbeszer-
zési Értesítõ 40. számában, 2008. április 4-én K. É. –

4497/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívásának visszavonása – K. É. – 6593/2008)

18304 Veszprém Megyei Földhivatal visszavonása (a K. É. –
4989/2008 számú egyszerû eljárás ajánlattételi felhívá-
sának visszavonása – K. É. – 6640/2008)
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A Cégközlöny 18. számában (2008. április 30.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-000618/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HÉLIOSZ GOLD SZOLGÁL-
TATÓ BETÉTI TÁRSASÁG végelszámolás alatt
(1184 Budapest, Hengersor u. 73.; cégjegyzékszáma:
01 06 118841; adószáma: 28271547-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÉLIOSZ GOLD SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁR-

SASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000272/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SORIMEX Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1065 Budapest, Hajós
u. 32. 1/A; cégjegyzékszáma: 01 06 214992; adószáma:
28361727-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SORIMEX Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006597/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VEGYÉPKER Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. „végelszámolás alatt” (1156 Budapest,
Páskomliget út 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 218412; adó-
száma: 28399818-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003245/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RENAK 946 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1151 Budapest, Énekes u. 17.
2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 413394; adószáma:
28574644-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
MOBIL 946 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Derkay u. 15. 1. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.



A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000605/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AGAPE-PLUS Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1142 Budapest, Dorozsmai u. 105.; cégjegyzékszáma:
01 06 415713; adószáma: 28600486-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGAPE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
AGAPE-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Újváros park 4–5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-000280/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „GÖ-PI” Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1094 Budapest,
Márton u. 7. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 417970; adó-
száma: 28622888-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„GÖ-PI” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-007046/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ACD Híradástechnikai Szerviz
Betéti Társaság (1185 Budapest, Pancsova u. 34.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 419599; adószáma: 29058514-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005911/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MOSZT Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1082 Bu-
dapest, Práter u. 38. I. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 511620;
adószáma: 28855631-1-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOSZT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000167/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DOBOZ Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1023
Budapest, Bécsi út 3–5. II. em. 9.; cégjegyzékszáma:
01 06 610039; adószáma: 29082395-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DOBOZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Fraknó u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004754/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) B-TEC Szolgáltató Betéti Tár-
saság (1146 Budapest, Francia út 49/A; cégjegyzékszáma:
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01 06 710490; adószáma: 28929642-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006197/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KRYSA 2000 Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1053
Budapest, Múzeum krt. 15. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 712267; adószáma: 28715573-1-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000467/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JUNOS Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1113 Buda-
pest, Nagyszõlõs u. 4. mfszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 718684; adószáma: 20192002-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002916/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MUSZTÁNG-DERBY Mezõgaz-
dasági Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (1076 Budapest, Thököly út 8.

3. em. 19.; cégjegyzékszáma: 01 06 720562; adószáma:
20237646-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MUSZTÁNG-DERBY Mezõgazdasági Kereskedelmi

és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 52/B 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000984/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CAR’S-TEAM Autójavító és Alkat-
rész Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: CAR’S-TEAM Bt. „v. a.”)
(1173 Budapest, Anna u. 108.; cégjegyzékszáma:
01 06 725798; adószáma: 20372493-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-006732/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MiniPressz Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1012
Budapest, Kuny Domonkos u. 4. C ép.; cégjegyzékszáma:
01 06 728401; adószáma: 20568078-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MiniPressz Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005608/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Öcsödy és Társai Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1173 Budapest, Pesti út 97.
1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 730662; adószáma:
20625124-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-006746/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „VIDÁM XXII” Vendéglátó és
Szolgáltató Betéti Társaság (1224 Budapest, XIII. ut-
ca 86., Telephelye: 1223 Budapest, Vidám u. 9.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 732692; adószáma: 24627180-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„VIDÁM XXII” Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2330 Dunaharaszti, Magyar u. 31.
1223 Budapest, Nyél utca 25/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006199/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VÁRMEZÕ Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. „végelszámolás alatt” (1089 Budapest,
Orczy út 45. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 733253;
adószáma: 20694872-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VÁRMEZÕ Kereskedelmi és Szolgátató Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1165 Budapest, Újszász u. 66. 2. em. 17.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005931/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EXCOMP Számítástechnikai Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámo-
lás alatt (1096 Budapest, Lenhossék u. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 733673; adószáma: 20705996-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EXCOMP Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003811/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GAJDÓ Vagyonvédelmi Betéti
Társaság (1163 Budapest, Tekla u. 5.; cégjegyzékszáma:
01 06 744422; adószáma: 21082779-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-06-006248/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Csepeli Általános Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1092 Budapest, Ferenc
krt. 24. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 750072; adószá-
ma: 21378722-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím: 1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000169/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MAXIMUS-2003. Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1044 Budapest, Váci út 102.; cégjegyzékszáma:
01 06 756666; adószáma: 21558560-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Fe-
renc krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005764/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LAMA-DIGITAL Építész
Betéti Társaság (1122 Budapest, Krisztina körút 27.
1. em. 15/B; cégjegyzékszáma: 01 06 763617; adószáma:
21922716-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Fe-
renc krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002820/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Hangyavirág Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1142 Budapest, Ilka u. 29.,
Elõzõ telephelye: 1142 Budapest, Ilka u. 29.; cégjegyzék-
száma: 01 06 766771; adószáma: 22104119-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Dayka Gábor u. 60. I. em. 5.
1141 Budapest, Szederkény u. 9. 2. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005158/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SD 99” Szolgáltató és Kereske-
delmi Betéti Társaság (1101 Budapest, Salgótarjáni
út 49/C 2. em. 351.; cégjegyzékszáma: 01 06 771656; adó-
száma: 22038010-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Shao-Klinika” Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u. 1.
8000 Székesfehérvár, Sarló u. 21. III/10.
8000 Székesfehérvár, Budai u. 394.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005953/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Ari Közért Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1126 Budapest, Tartsay Vilmos
u. 30. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 776527; adószáma:
22356244-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Ari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004685/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Terno Kereskedelmi Kft. „Végel-
számolás alatt” (1097 Budapest, Gubacsi út 23.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 063192; adószáma: 10258084-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Terno Kereskedelmi Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-002426/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ROBOTEX Ipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1133
Budapest, Hegedûs Gyula u. 90.; cégjegyzékszáma:
01 09 063929; adószáma: 10275412-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1153 Budapest, Arany J. u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005961/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INTEREXPERT ISRAEL Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1053 Budapest, Váci u. 68. I. em. 2.; cégjegyzék-
száma: 01 09 266630; adószáma: 10877155-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003454/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TREASURE CHANGE Pénzvál-
tó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1053 Budapest, Múzeum krt. 9.; cégjegyzék-
száma: 01 09 267576; adószáma: 10893915-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai u. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006769/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) OP. SET Marketing és Reklám
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1191 Budapest, Kosár-
fonó utca 18. 6. em. 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 361455;
adószáma: 10935130-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-000166/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G.- HAU Ipari Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1047 Buda-
pest, Perényi Zs. u. 2., rövidített elnevezése: G-HAU Kft.,
korábbi idegen nyelvû elnevezése: G-HAU GmbH, koráb-
bi telephelye: 1047 Bp., Perényi Zs. u. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 364722; adószáma: 10971589-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1047 Budapest, Perényi Zs. u. 2.
1022 Budapest, Úrbéres u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.
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A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-06-004706/25. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Expo Management Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Buda-
pest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszáma: 01 09 366749;
adószáma: 12016129-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Ta-
nácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési
cím: 1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-001199/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EXITOR Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1078 Budapest, Nefe-
lejcs u. 6. 2. em. 203.; cégjegyzékszáma: 01 09 368475;
adószáma: 12023730-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EXCLUSIVE WATCHES Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
EXCLUSIVE AUDITOR Könyvelõ és Adótanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Kerepesi u. 128. VII/94.
1131 Budapest, Jász u. 106. III/7.
1136 Budapest, Tátra u. 12/A III. em. 4.
1063 Budapest, Bajnok u. 5. II. em. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Fe-
renc krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000214/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TREN-AIR Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1148
Budapest, Padlizsán u. 29. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma:
01 09 562951; adószáma: 10535228-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TREN-AIR Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Petõfi Sándor u. 4.
1154 Budapest, Szerencs u. 180.
1148 Budapest, Padlizsán u. 29. I/8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-000556/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TLCH Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „Végelszámolás alatt”
(1094 Budapest, Angyal u. 35. I/2.; cégjegyzékszáma:
01 09 566122; adószáma: 12221897-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TLCH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003071/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PPcom Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1067 Budapest, Teréz krt. 19.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 663683; adószáma: 12298000-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000881/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) W. M. Könyvelõ és Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1033 Budapest, Amfiteátrum u. 23.; cégjegyzékszáma:
01 09 668243; adószáma: 12331051-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VARGA és Társai Könyvelõ és Könyvvizsgáló Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
W. M. Könyvelõ és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Hajógyári Sziget, Yacht Klub 117.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006738/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) XIN HE Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1035 Buda-
pest, Kórház utca 21. 8. em. 23.; cégjegyzékszáma:
01 09 682158; adószáma: 11899309-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006539/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) I & I PROPAGANDA Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1097 Budapest, Soroksári út 58. 43. ép. 18.; cégjegyzék-
száma: 01 09 685009; adószáma: 12313646-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
PROPAGANDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1122 Budapest, Csaba u. 7/B fszt. 11.
2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 12/2.
1036 Budapest, Lajos utca 109. 3. em. 13.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-000518/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „RACING 2000 Szórakoztató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság” „végel-
számolás alatt” (1162 Budapest, Pemete tér 3., rövidített
elnevezése: „RACING 2000 Kft.” v. a.; cégjegyzékszáma:
01 09 687460; adószáma: 12463253-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„RACING 2000 Szórakoztató és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság”
Korábbi rövidített elnevezése:
„RACING 2000 Kft.”
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-005291/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „PRONET HU” Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1152
Budapest, Telek u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 689762;
adószáma: 12507449-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005864/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) X. W. Z. Holding és Kereskedel-
mi Kft. végelszámolás alatt (1111 Budapest, Budafoki
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út 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 693437; adószáma:
12579815-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
X. W. Z. Holding és Kereskedelmi Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003758/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LIEB REAL Ingatlanfenntartó
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1137
Budapest, Pozsonyi út 4. 3. em. 9.; cégjegyzékszáma:
01 09 694503; adószáma: 11019992-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004351/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) COUNT BASIC Könyvelõi és Szol-
gáltató Kft. (rövidített elnevezése: COUNT BASIC
Kft.) (1092 Budapest, Erkel u. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 695886; adószáma: 12632369-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005398/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Berényi és Társa Gépészeti Szol-
gáltató Kft. (1134 Budapest, Lehel u. 12.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 700119; adószáma: 12719080-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1192 Budapest, Vonás u. 5. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004658/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Sipi-Bau 2002. Építõipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1173 Budapest, Borsó u 64. 1. em. 4.; cégjegyzék-
száma: 01 09 702902; adószáma: 12776414-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-
GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-06-006819/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÓTH-INSTALL Építésszerelési
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Budapest, Tor-
bágy utca 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 704351; adószá-
ma: 12806511-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Jogelõd(ök):
TÓTH-INSTALL Építésszerelési Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000880/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Körösi Sisters Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1133 Budapest, Dráva u. 5.; cégjegyzékszá-
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ma: 01 09 704965; adószáma: 11002484-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Körösi Sisters Kereskedelemi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-003177/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Mr. EXPRESS Ipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1121 Budapest, Zugligeti út 79.; cégjegyzékszáma:
01 09 706209; adószáma: 12845145-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Mr. EXPRESS Általános Szerelõ és Javító Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Mr. EXPRESS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 38.
1085 Budapest, József körút 22–24.
1121 Budapest, Zugligeti út 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-000552/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KÕVÁR Személy- és Vagyonvé-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1092 Budapest, Kinizsi utca 31. 3. em. 21., rövi-
dített elnevezése: KÕVÁR Kft.; cégjegyzékszáma:
01 09 707638; adószáma: 12873102-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KÕVÁR Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002538/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Radex Communications Reklám-
ügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság (1123 Buda-
pest, Táltos u. 15/B; cégjegyzékszáma: 01 09 709373;
adószáma: 12907416-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004577/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FRIZLI Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1188 Budapest, Vasút
utca 50/B; cégjegyzékszáma: 01 09 709697; adószáma:
12913428-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSATLÓS és FRIZLI Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005201/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M Kondor Bau Építõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1111 Budapest,
Lágymányosi utca 17. fszt. 2/B; cégjegyzékszáma:
01 09 712799; adószáma: 12975455-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-
szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Lev.-cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000436/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) D. I. H. DIRECT INNOVATIONS
Holding Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1143 Budapest, Zászlós utca 54. I. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 713194; adószáma: 12983421-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000366/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) S & H INVEST Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1089 Budapest, Kálvá-
ria utca 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 713726; adószáma:
12994483-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1151 Budapest, Szántóföld u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000672/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZADEM Takarító és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1214 Budapest, Cservenka Miklós u. 10. 10. em.
50/A; cégjegyzékszáma: 01 09 715632; adószáma:
13036247-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
L+J CLEAN Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
SZADEM Takarító és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Torbágy utca 15. 9. em. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000369/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) AIIT Informatikai Tanácsadó és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1113 Budapest, Bocskai út 134–146.; cégjegyzék-
száma: 01 09 716839; adószáma: 13061335-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-000676/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AVENISS Informatikai, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1139 Budapest, Üteg utca 31.
fszt. 2., rövidített elnevezése: AVENISS Kft. v. a.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 718913; adószáma: 13104458-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AVENISS Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
AVENISS Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005401/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Zsemlecsászár Sütõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1181 Budapest, Havanna u. 46. 4. em. 23.; cégjegyzék-
száma: 01 09 726413; adószáma: 13262969-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Öv u. 193–195. D lház. 2. em. 7.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 118.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006429/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EXBOTEK Kereskedelmi
Ügynöki Korlátolt Felelõsségû Társaság (1085 Buda-
pest, József krt. 71–73. fszt. 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 727443; adószáma: 13285214-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
BOTEK Kereskedelmi Ügynöki Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002387/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NIKOTECHNIK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Buda-
pest, Szállás utca 11. A ép. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 728048; adószáma: 13296795-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004617/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kormányfõképzõ Oktató és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1146 Budapest,
Hermina u. 29/A; cégjegyzékszáma: 01 09 729151; adó-
száma: 13318716-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005017/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ARBA-SEC Vagyonvédelmi
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1082 Buda-
pest, Baross u. 100. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma:
01 09 730101; adószáma: 13337445-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003127/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PRASH Kereskedelmi Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1134 Budapest, Klapka u. 6.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 730742; adószáma: 11996372-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli
és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa Gy.
út 84/C. Levélcím: 1438 Bp., Pf. 471, cégjegyzékszáma:
01 10 044100.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004403/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BÁ-KO BAU Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1093 Budapest,
Lónyay u. 36. 2. lház. 1. em. 11/A; cégjegyzékszáma:
01 09 730773; adószáma: 13350408-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004257/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CPD Copy Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1036 Buda-
pest, Tímár utca 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 736565; adó-
száma: 13464518-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-001614/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HORREUM Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1188 Budapest, Kölcsey Fe-
renc utca 47. B lház.; cégjegyzékszáma: 01 09 862393;
adószáma: 11525796-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8184 Balatonfûzfõ, Sorház u. 1/6.
9027 Gyõr, Tompa u. 9. I. em. 13.
7098 Magyarkeszi, Vörösmarty utca 44.
1088 Budapest, Kölcsey Ferenc u. 47/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005198/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B + S BAU Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1088 Budapest, Baross
utca 38. földszint 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 862808;
adószáma: 13583275-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Auto-Cor Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Egyenes utca 8. fszt. 15.
1037 Budapest, Orbán Balázs út 11. 2. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005336/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÉTISZ-SZOLG. Ipari, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1144 Budapest, Szentmihályi út 26/B; cégjegyzékszáma:
01 09 864978; adószáma: 11862147-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5085 Rákóczifalva, Nyár út 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003150/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HRI MARKETING Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1092
Budapest, Kinizsi utca 21–25. 4. em. A1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 868205; adószáma: 12761922-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003538/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LOS-HERBA PACK Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1083 Budapest, Baross u. 119.; cégjegyzékszáma:
01 09 868345; adószáma: 13575735-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3535 Miskolc, Kuruc u. 25.
1165 Budapest, Baross G. u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005581/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WBP ONLY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1133 Buda-
pest, Gogol u. 34. 3. em. 14.; cégjegyzékszáma:
01 09 869155; adószáma: 13709163-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003410/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GEO-TREND’03 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1062 Buda-
pest, Aradi utca 17.; cégjegyzékszáma: 01 09 869611; adó-
száma: 13115537-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2364 Ócsa, Szedres u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004172/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „IMMOFERR” Ingatlanforgalma-
zó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1053 Budapest, Nádor u. 36. 3. em. 315., fiók-
telepe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 6. em. 602.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 875925; adószáma: 11257062-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 43.
4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 43. fszt. 2.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 6. em. 602.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A felszámolóbiztos(ok): Hajnal Béla 1146 Budapest,
Cházár András u. 9. Lev.-cím: 1398 Budapest, Pf. 562.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005772/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HECTAR 68 Ingatlanfejlesztõ és
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1064
Budapest, Rózsa utca 98. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 879908; adószáma: 12380701-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2096 Üröm, Táncsics Mihály utca 13.
1075 Budapest, Madách Imre út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003836/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BEN-SCHL Ingatlanforgalmazó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1027
Budapest, Frankel Leó út 1. 3. em. 304.; cégjegyzékszáma:
01 09 880229; adószáma: 13283607-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BEN-SCHL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 7.
2500 Esztergom, Rákóczi tér 8/E
2534 Tát, Fõ út 120.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-001644/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TREND CITY Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1064 Budapest, Rózsa utca 64. fszt.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 889709; adószáma: 14117776-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003298/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Taylor West 2000 Gazdasági
Részvénytársaság (1094 Budapest, Ferenc krt. 5.; cég-
jegyzékszáma: 01 10 044318; adószáma: 11995041-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003635/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OMNIS Informatikai Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (rövidített elnevezése: OM-
NIS Zrt.) (1115 Budapest, Bocskai u. 17. 5. em. 1.; cég-
jegyzékszáma: 01 10 044591; adószáma: 12656574-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000092/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „GIPSZ-TEAM” KERESKE-
DELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
(7940 Szentlõrinc, Pécsi út 23/C; cégjegyzékszáma:
02 06 066870; adószáma: 20114291-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000196/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TIBÓK Kiadványtervezõ és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7633 Pécs, Szántó Kovács János
u. 1.; cégjegyzékszáma: 02 06 068021; adószáma:
20257486-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000065/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Sü-Be Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7632 Pécs, Maléter P. utca 80.; cégjegy-
zékszáma: 02 06 069793; adószáma: 20959559-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Enyezd u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000172/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GRILLHILL Vendéglátó és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7636 Pécs, Kisréti út 13.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 071937; adószáma: 21910430-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7634 Pécs, Pollack Mihály utca 4. B ép. II. em. 7.
7628 Pécs, Borbála utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000649/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Duó-Variáció Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7625 Pécs,
Nyíl u. 19.; cégjegyzékszáma: 02 09 064932; adószáma:
11544827-1-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
LUDL JÁNOS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKE-

DELMI Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7741 Nagykozár, Jókai u. 35.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000087/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Honey Club Vendéglátóipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632 Pécs,
Lahti u. 14. 1. em. 5–6.; cégjegyzékszáma: 02 09 067828;
adószáma: 12755408-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VÉRTES ÉS VÉRTES Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
DENKE ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Fülep Lajos utca 8. 1. em. 6.
7668 Keszü, Petõfi u. 67.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000567/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Lovas Szálló Idegenforgalmi, Ven-
déglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7635 Pécs-Üszögpuszta, Kastély utca 2.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 068290; adószáma: 12811326-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000410/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Z-TAX Pénzügyi Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma:
02 09 069218) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000066/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TH-TRIÓ Vendéglátó, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7827
Kásád, Rákóczi u. 21.; cégjegyzékszáma: 02 09 069957;
adószáma: 13449704-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7762 Pécsudvard, Széchenyi út 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-007109/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PÁLMA-DÁR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7623 Pécs,
Sport u. 3–5., be nem jegyzett székhelye: 3353 Aldebrõ,
Grassalkovics út 7.); cégjegyzékszáma: 02 09 071317;
adószáma: 13548975-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000053/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CAR-MARKETING Gépjármû-
kereskedelmi Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Hitel
utca 3.; cégjegyzékszáma: 03 06 109669; adószáma:
20646817-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000002/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MAKÁKÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6200 Kiskõrös, Munkácsy
utca 46.; cégjegyzékszáma: 03 06 112626; adószáma:
21828416-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000056/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÁLNASZÖRP Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Gázló
u. 36.; cégjegyzékszáma: 03 06 112842; adószáma:
21882029-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000059/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MAJSA-SÖR” Termelõ és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6120 Kiskun-
majsa, Mezõ u. 71.; cégjegyzékszáma: 03 09 102453; adó-
száma: 11030991-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6120 Kiskunmajsa, Csendes köz 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000815/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) WESTANSA Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Száva u. 6.; cég-
jegyzékszáma: 03 09 107726; adószáma: 11889513-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.
6000 Kecskemét, Petõfi S. u. 3. 8. em. 277.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000611/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LEVEN-KOPP 2005’ Project Ingat-
lanfejlesztõ, Beruházaó Fõvállalkozó Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (6050 Lajosmizse, Dózsa György ut-
ca 23.; cégjegyzékszáma: 03 09 112749; adószáma:
13550086-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000029/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FÉMFER Fémfeldolgozó Közkere-
seti Társaság (5600 Békéscsaba, Máriássy u. 30.; cég-
jegyzékszáma: 04 03 001678; adószáma: 20816649-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
„FÉMFER” FÉMFELDOLGOZÓ GAZDASÁGI

MUNKAKÖZÖSSÉG a Gt. 300. § (3) bekezdése alapján
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000298/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NOVA-HÚS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5540 Szarvas,
Tessedik u. 45/1.; cégjegyzékszáma: 04 09 006856; adó-
száma: 13599397-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000726/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GOLD-PUB Vendéglátó és Ke-
reskedõ Betéti Társaság. (3519 Miskolc/Tapolca/, Gö-
römbölyi u. 73.; cégjegyzékszáma: 05 06 000407; adószá-
ma: 21221228-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
3527 Miskolc, Buzogány u. 1.
3517 Miskolc, Vadas J. u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000063/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SMÁL Építõipari Szolgáltató Be-
téti Társaság (3900 Szerencs, Lõcse út 1.; cégjegyzékszá-
ma: 05 06 012127; adószáma: 21076853-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-06-000659/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRESENTA LUX Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3519 Miskolc, Aradi
u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 06 012909; adószáma:
21393378-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000089/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EPERJESI-MIKLÓS Épületfenn-
tartó és korszerûsítõ Betéti Társaság (3571 Alsózsolca,
Ady E. u. 2.; cégjegyzékszáma: 05 06 013296; adószáma:
21475025-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000019/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) COMPUTER HEAVEN Keres-
kedelmi és Szolgáltató Bt. (3950 Sárospatak, Dózsa Gy.
u. 33.; cégjegyzékszáma: 05 06 015988; adószáma:
22307862-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000030/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MISUÉPKER Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (3887 Hernádcéce, Rákóczi
u. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 016355; adószáma:
22371986-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-
dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Ha-
vas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000039/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EPIDOT Építõipari, Ingatlanügy-
nöki és Takarító Betéti Társaság (3786 Szakácsi, Kos-
suth Lajos utca 4.; cégjegyzékszáma: 05 06 016430; adó-
száma: 21297863-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FISZAP” Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
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„FISZAP” Ügynöki Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság

EPIDOT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság

Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Gesztenyés u. 5. V/2.
3531 Miskolc, Gyõri kapu 108. 1. em. 3.
3433 Nyékládháza, Sugár u. 101.
1115 Budapest, Tétényi út 66.
2030 Érd, Csanád utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000016/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SEGÉLY-TREND Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3627 Domaháza, Béke
út 17.; cégjegyzékszáma: 05 06 016477; adószáma:
22228912-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Telo-V Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
FUT-MARK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Pesti út 161. 9. em. 96.
2040 Budaörs, Szivárvány u. 3. 4. em. 31.
1115 Budapest, Bartók Béla út 131. A ép.
1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000026/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Patak és Vidéke Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3950 Sárospatak, Lavotta út 36.; cégjegyzékszáma:
05 09 007775; adószáma: 11879734-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Be-
fektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000057/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FAM-ELEKTRIC Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3433
Nyékládháza, Arany János u. 21/A; cégjegyzékszáma:
05 09 009479; adószáma: 12803910-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000743/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PYROKOVI Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3900 Szerencs,
Alkotmány u. 14.; cégjegyzékszáma: 05 09 009894; adó-
száma: 12912568-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000001/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BATA-INVEST Mezõgazdasági
Termelõ és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3518 Miskolc, Katowice u. 14. 1. em. 1.; cégjegyzék-
száma: 05 09 010409; adószáma: 13046662-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
BATA-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3434 Mályi, Madarász V. u. 20.
3525 Mikolc, Széchenyi u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000739/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NEXIN Ingatlankezelõ és Kivitelezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3556 Kisgyõr, Miskolci
út 11.; cégjegyzékszáma: 05 09 010581; adószáma:
13089537-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000323/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FAIR-EURO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3770 Sajó-
szentpéter, Zsigmond király u. 10.; cégjegyzékszáma:
05 09 010914; adószáma: 13178156-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FAIR-EURO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3770 Sajószentpéter, Zsigmond király u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-

dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Ha-
vas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000124/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Building Development Építõ és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3527 Mis-
kolc, József A. u. 57.; cégjegyzékszáma: 05 09 012789;
adószáma: 13641078-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cég-
jegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000013/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EZ BAU Építõipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Miskolc,
Andrássy út 52.; cégjegyzékszáma: 05 09 013813; adószá-
ma: 13894049-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cég-
jegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000031/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Nastar Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3700 Kazincbarcika,
Veres Péter utca 2. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma:
05 09 014135; adószáma: 13342597-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1035 Budapest, Kerék utca 36. 5. em. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

2008/19. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2659



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000130/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Metallurgia Fémkohászati és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3534 Mis-
kolc, Kiss tábornok utca 46. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
05 09 015306; adószáma: 10235162-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
METALLURGIA Fémkohászati Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Metallurgia – T. H. Fémkohászati Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 24.
4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000169/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „LAKRISZ ’97” Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6724
Szeged, Csongrádi sgt. 114. 4. em. 19.; cégjegyzékszáma:
06 06 009371; adószáma: 21761236-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Kukovec Nana u. 3. X. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Sze-
ged,Tímár u. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000022/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „IBERIA-98” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6724 Szeged, Kálvária

sgt. 65–67.; cégjegyzékszáma: 06 06 009865; adószáma:
26067630-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
LASHA & KAKHA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
IBERIA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Delta u. 12.
6723 Szeged, Csörlõ u. 6/C fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA

Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900
Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10
040179. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika
u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000586/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZ-K PAINT Építõipari Betéti Tár-
saság (6900 Makó, Wlassich u. 20/B; cégjegyzékszáma:
06 06 015268; adószáma: 22263449-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000440/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Á és P-ÉPÍTÕ Szolgáltató Betéti
Társaság (6721 Szeged, József Attila sgt. 6.; cégjegyzék-
száma: 06 06 015391; adószáma: 22301024-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cég-
jegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6722 Szeged, Jósika u. 41.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-07-000214/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SVÉD ABLAK 2002 Nyílászáró
Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6600 Szentes, Szarvasi út 14.; cégjegyzékszáma:
06 09 008284; adószáma: 12945207-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 3. mfszt. 7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2–4. 1. em. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000156/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) R – FA 3000 Kereskedelmi KFT.
(6724 Szeged, Jakab Lajos u. 5.; cégjegyzékszáma:
06 09 009192; adószáma: 13259699-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Gáspár Z. u. 3/B III. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA

Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zala-
egerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10
040179. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika
u. 41.)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000511/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HAJCSIK-KERIPSZOL” Keres-
kedelmi Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8143 Sár-
szentmihály, Fõ u. 51.; cégjegyzékszáma: 07 06 002712;
adószáma: 22038584-1-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„KERIPSZOL” Kereskedelmi Ipari és Szolgáltató Be-

téti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000334/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RL-G Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros, Kossuth
L. utca 18. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 003741;
adószáma: 22049917-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
R-G Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2421 Nagyvenyim, Csaba u. 17.
2421 Nagyvenyim, Búzavirág u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000029/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Fa 99 Asztalosipari Gyártó, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (8112 Zichy-
újfalu, Iskola utca 19.; cégjegyzékszáma: 07 06 008734;
adószáma: 20372187-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000372/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) REVANCHE 2001 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8142 Úrhida, Kossuth ut-
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ca 69.; cégjegyzékszáma: 07 06 010659; adószáma:
21084386-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSABA-BUSZ Személyszállító Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2483 Gárdony, Szabadság út 16. 1. em. 1.
8125 Sárkeresztúr, Ipartelep 011/4. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000497/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GYURESZ Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (2456 Besnyõ, Kultúr köz 5.; cégjegy-
zékszáma: 07 06 011953; adószáma: 28710169-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest Tomori út 9/C II/3.
2456 Besnyõ, Széchenyi u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 03 09 109743.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000035/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TAKÁCS-BAU Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (9231 Máriakálnok, Csillag
utca 33.; cégjegyzékszáma: 08 06 009004; adószáma:
20673598-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Takács és társa Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000036/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARABUSZ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9071 Gönyü,
Rákóczi u. 60.; cégjegyzékszáma: 08 09 006068; adószá-
ma: 11461313-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000211/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VÁRFA 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4030 Debrecen, Gábor
Áron u. 30. B ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 007789; adó-
száma: 20136992-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„DANI-FATI” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
VÁRFA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Holló János utca 4. 2. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000210/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BORUZS-2000 Asztalosipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4030 Debrecen, Alma
u. 12.; cégjegyzékszáma: 09 06 008727; adószáma:
20371100-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BORUZS-2000 Asztalosipari és Kereskedelmi Betéti

Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
4034 Debrecen, Vámospércsi út 163.
4033 Debrecen, Kálmánchelyi utca 6.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 161–163.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000025/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HATAJ Mûszergyártó és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4066 Tiszacsege, Hataj u. 19.; cég-
jegyzékszáma: 09 06 010590; adószáma: 21021011-3-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000085/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RAPID HOUSE Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (4032 Debrecen, Nyulas
utca 19.; cégjegyzékszáma: 09 06 011862; adószáma:
21462731-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BRITE CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
RAPID HOUSE Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István út 75. 8. em. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000088/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) PERFEKT-VILL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4069 Egyek, Dózsa György
út 54.; cégjegyzékszáma: 09 06 012064; adószáma:
21513923-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000199/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TURBO-AUTÓ 94 Kereskedel-
mi-Közúti és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4030 Debrecen, Hegyi Mihályné u. 62.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 002690; adószáma: 11151708-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TURBO-AUTO 94 Kereskedelmi-Közúti és Szállítási

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000994/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PRIMINVEST’97 Befektetési és In-
gatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (4028
Debrecen, Kardos u. 21.; cégjegyzékszáma: 09 09 004663;
adószáma: 12119909-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Haláp u. 2.
4032 Debrecen, Komlóssy u. 47.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 4.
4024 Debrecen, Batthyány u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000194/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALUMETAL-TEAM Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4100 Berettyóújfalu, Széchenyi út 65.; cégjegyzékszáma:
09 09 006712; adószáma: 11860578-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000621/26. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VIL Trade Kereskedelmi, Szolgál-
tató és Termelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030
Debrecen, Vágóhíd utca 3. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
09 09 009583; adószáma: 13021504-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 8. 5. em. 42.
Jogelõd(ök):
V. VAS Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelõ Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000018/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) O & O Stúdió Kivitelezõi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (4024 Debrecen, Iparkamara ut-
ca 12. földszint 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 010625; adó-
száma: 12523869-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
O & O Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1066 Budapest, Jókai u. 6. 1. em. 8.
1097 Budapest, Gubacsi út 19.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000978/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RI-PO-CIPÕ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4225 Deb-
recen (Józsa), Hadvezér utca 28.; cégjegyzékszáma:
09 09 013219; adószáma: 13898160-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000087/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MESZA és Társa Javító, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3300 Eger, Vörösmarty út 30–32. 4. em. 19.; cégjegyzék-
száma: 10 09 025137; adószáma: 12904853-2-10) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000059/23. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MET-ALL 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3033 Rózsa-
szentmárton, Béke u. 32.; cégjegyzékszáma: 10 09 026032;
adószáma: 13281193-2-10) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/13., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000007/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) La Isla 2005 Vendéglátóipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger,
Pirittyó utca 47.; cégjegyzékszáma: 10 09 027093; adószá-
ma: 13769837-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070082/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LACKÓ és GABRIELLA Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2800 Tatabánya,
Verebély út 16. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 06 006747;
adószáma: 20681739-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070193/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TANUL6 Nyelvstúdió Betéti Tár-
saság (2800 Tatabánya, Komáromi út 16.; cégjegyzékszá-
ma: 11 06 007061; adószáma: 20891880-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070152/23. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Nagy N. T. Security Vagyonvédelmi Be-
téti Társaság (2800 Tatabánya, Lehel tér 2. 1. em. 5.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 008872; adószáma: 21889569-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-08-070083/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALFA-K Építész, Tervezõ és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Fal-
ler Jenõ út 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 009624; adószáma:
13137032-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070161/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) A „HOL-NAP” ENERGIÁJA
Kereskedelmi, Fejlesztõ és Gyártó Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2500 Esztergom, Árok u. 44.; cégjegyzék-
száma: 11 09 011090; adószáma: 13343622-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8100 Várpalota, Bányabekötõ út 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070187/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BÁBOLNA Mezõgazdasági Terme-
lõ, Fejlesztõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság (2943 Bábolna, Erzsébet utca 7/A; cégjegy-
zékszáma: 11 10 001395; adószáma: 11180515-2-44) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BÁBOLNA Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ és Ke-

reskedelmi Részvénytáraság
BÁBOLNA Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ és Ke-

reskedelmi Részvénytársaság „végelszámolás alatt”
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
angolul: BÁBOLNA Aqricultural Producing, Develo-

ping, and Trading Company Limited, rövidítve: BÁBOL-
NA Ltd.

németül: BÁBOLNA Landwirtschaftliche Produktions
Entwicklungs- und Handels-Aktiengesellschaft, rövidítve:
BÁBOLNA AG

Elõzõ székhelye(i):
2943 Bábolna Mészáros u. 1.
2943 Bábolna, Erzsébet utca 7.
Fióktelepe(i):
3752 Szendrõ-Ivánka, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szendrõi Gazdaság
3630 Putnok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szendrõi

Gazdaság Putnoki Üzem
8426 Pénzesgyõr, Veszprém megye Kerteskõi Ménes
2500 Esztergom-Kertváros, Komárom-Esztergom me-

gye Esztergom-Kenyérmezõ Sertéstelep
Jogelõd(ök):
Nemzeti Ménes Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1092 Budapest, Fe-
renc krt. 40. 2. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070765/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PETRONEX ZRT. (2509 Eszter-
gom-Kertváros, Damjanich u. 45.; cégjegyzékszáma:
11 10 001638; adószáma: 11056940-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000305/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) F & F 2002. Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3100 Salgótarján, Katona József
utca 9.; cégjegyzékszáma: 12 06 005424; adószáma:
21440140-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
F & F Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1192 Budapest, Hungária út 51. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Rt., 1115 Budapest, Bartók Bé-
la út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000059/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DRP Építõ, Szerelõ, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 23.; cégjegyzékszáma:
12 09 003101; adószáma: 11212834-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2660 Balassagyarmat, Szontágh u. 9. fszt. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000075/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MEGYERFA-2000 Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(3132 Nógrádmegyer, Rákóczi út 18.; cégjegyzékszáma:
12 09 003311; adószáma: 11887171-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEGYERFÉM-2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3132 Nógrádmegyer, Árpád út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000024/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BE-LI BAU Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3170
Szécsény, Szántó Kovács J. út 37.; cégjegyzékszáma:
12 09 004196; adószáma: 13092443-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Rt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000295/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FINANCZ BAU Kertészeti, Keres-
kedelmi és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3132 Nógrádmegyer, Rákóczi út 4.; cégjegyzékszáma:
12 09 004878; adószáma: 13663755-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szt. István krt. 1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002233/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HUN-CRYSTAL Kereskedelmi

és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Kankalin
u. 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 039019; adószáma:
20900122-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000199/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BLEND OFF Építõipari Szolgál-
tató Betéti Társaság „v. a.” (2096 Üröm, Fõ u. 83.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 040130; adószáma: 20974693-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002237/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OPTUS 2002 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2112 Veresegy-
ház, Fõ utca 29.; cégjegyzékszáma: 13 09 091705; adószá-
ma: 12869532-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002244/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Csengeri-Trans Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2141 Csö-
mör, Erzsébet utca 74.; cégjegyzékszáma: 13 09 109672;
adószáma: 12750269-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
BAREM INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
BAREM INTERNATIONAL Ltd.
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Ménesi út 49. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000077/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Tokaji Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7275 Igal, Rét utca 30.; cégjegyzékszá-
ma: 14 06 301555; adószáma: 25239681-2-14) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8653 Ádánd, Árpád u. 76.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000064/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) TÁJMEL Alumíniumkerítés Gyártó Be-
téti Társaság (8640 Fonyód, Karácsonyi utca 44.; cégjegy-
zékszáma: 14 06 307132; adószáma: 21911572-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000039/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AMARULA Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság (8638 Balatonlelle, Vágóhíd
utca 77.; cégjegyzékszáma: 14 06 307414; adószáma:
22114424-1-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000027/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Balogh és Társa 05 Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (7539 Szulok, Kossuth
utca 64.; cégjegyzékszáma: 14 06 307560; adószáma:
22168368-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000082/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TIMÓ-ÉPSZIG Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (8656 Nagyberény, Muskátli
u. 11.; cégjegyzékszáma: 14 06 308080; adószáma:
22156707-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1156 Budapest, Sárfû utca 7. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000015/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BÉKE-MUNKAERÕ Kölcsönzõ és
Közvetítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kapos-
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vár, Baross Gábor utca 19. B ép. fszt. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 14 09 306853; adószáma: 13594550-2-14) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
TREND-HOUSE Ingatlanforgalmazó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2314 Halásztelek, Hold utca 37.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2315 Szigethalom, Gyári út 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000069/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BIOTA TRIPÓD Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8625 Szólád, Szárszói
út 8.; cégjegyzékszáma: 14 09 307752; adószáma:
12263682-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2700 Cegléd, Vak Bottyán utca 45.
2700 Cegléd, Rákóczi út 4.
2700 Cegléd, Szabadság tér 8. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001288/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KI-TÓ Kereskedelmi és Szolgál-
tató Közkereseti Társaság (4320 Nagykálló, Kiskút
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 03 010244; adószáma:
20388704-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000340/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) STONE-WOOD Építõ, Faipari és
Kereskedelmi Közkereseti Társaság (4552 Napkor,
Nyárfa utca 16.; cégjegyzékszáma: 15 03 010395; adószá-
ma: 20439721-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„CSÖRGÕ ÉS TÁRSA” Építõipari és Szállítási Közke-

reseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6237 Kecel, Sugár u. 82.
Jogelõd(ök):
„CSÖRGÕ ÉS TÁRSA” Építõipari, Kereskedelmi és

Szállítási Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000319/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RADICS GROUP Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Hen-
gersor 7.; cégjegyzékszáma: 15 06 083143; adószáma:
25665785-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„CSE-ME-GE GROUP-95” Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000136/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) „FERGETEGES” Termelõ, Keres-
kedõ és Szolgáltató Betéti Társaság (4755 Ököritófül-
pös, Árpád u. 61.; cégjegyzékszáma: 15 06 085191; adó-
száma: 25685336-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000436/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „DUFE” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4841 Jánd, Bajcsy-Zsilinszky
u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 086425; adószáma:
20220231-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4803 Vásárosnamény, Bethlen G. út 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-000118/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TI-KER Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4235 Biri, Vöröshadsereg út 123.;
cégjegyzékszáma: 15 06 086777; adószáma:
20305118-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000330/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) STORY-21Net Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089468; adószáma:
21181263-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000368/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KALIBRI-21N Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089656; adószáma:
21352508-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000304/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FESCSENKO-L. 2002 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Tavasz u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 089684; adószáma:
21361238-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000360/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HAKIMULLINA FARIDA Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Tavasz u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 089834;
adószáma: 21383472-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000302/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MARCEL TRADING 21 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089879; adószáma:
21390966-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
MARCEL-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001286/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HABARCS-MIX Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4501 Kemecse, Pacsirta
u. 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 089929; adószáma:
21398012-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000128/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Lompos Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj, Petõfi
út 127.; cégjegyzékszáma: 15 06 089963; adószáma:
21405730-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4482 Kótaj, Rákóczy u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000358/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NAUMIK Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090309; adószáma: 21450840-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000339/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ATIKA TRADING-L Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090367; adószáma:
21454545-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ATIKA-L Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000394/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MD-CENTER-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Család u. 74.; cégjegyzékszáma: 15 06 091767; adószáma:
21800180-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000306/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FERZY-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szá-
zados u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 091803; adószáma:
21802034-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000357/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TRIADA-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szá-
zados u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 091814; adószáma:
21802199-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,

Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001388/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Bakta-Föld” Földmunkás és
Építõipari Betéti Társaság (4561 Baktalórántháza, So-
mogyi Béla u. 27.; cégjegyzékszáma: 15 06 092194; adó-
száma: 21849226-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000377/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Horváth Trade 2003 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4333 Nyírkáta,
535. hrsz; cégjegyzékszáma: 15 06 092201; adószáma:
22883377-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Sommer Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Verseny u. 34.
4034 Debrecen, Fehérgyarmat u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000367/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) KATASZTER-S Földmérési, In-
formatikai és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Toldi u. 69. 8. em. 67.; cégjegyzékszáma:
15 06 092269; adószáma: 21861219-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001470/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Váczi és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4558 Ófehértó, Kossuth
u. 56. A ép.; cégjegyzékszáma: 15 06 092818; adószáma:
21955211-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001390/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bakti Jónás és Fia Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4361 Nyírbogát,
Vörösmarty u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 092825; adó-
száma: 21957323-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4561 Baktalórántháza, Petõfi u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001094/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Mfri City Poster Reklámszervezõ
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vas-
vári Pál u. 44. 4. em. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 093459;
adószáma: 22151843-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001283/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Royal-út Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (4463 Tiszanagyfalu, Töltés u. 3.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 093926; adószáma: 22144751-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3931 Mezõzombor, Kinizsi u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001304/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Horváth és Társa” Építõanyag-
kereskedelmi, Építõipari, Szállítási, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4233 Bal-
kány, Görénypuszta 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 062934;
adószáma: 11254045-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4233 Balkány, Kállói u. 5.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000359/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AGRO VASVÁRI Mezõgazdasá-
gi Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (4341 Nyírvasvári, Gebei u. 9/A; cég-
jegyzékszáma: 15 09 064067; adószáma: 11493738-1-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001117/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÁLLÓ PETROL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4484 Ibrány,
Nagyerdõ u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 066175; adószá-
ma: 11972758-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4552 Napkor, Kállói u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-000325/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „BÉ-SZER-KER” Építõ-Szerelõ
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

(4400 Nyíregyháza, Folyóka utca 2/B; cégjegyzékszáma:
15 09 066222; adószáma: 11985341-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4553 Apagy, Ady Endre u. 37.
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 43. fszt. 1.
4400 Nyíregyháza, Géza u. 8–16. I. em. 140.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001613/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KECHANG Nemzetközi Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Korányi Frigyes u. 168.; cégjegyzékszáma:
15 09 066455; adószáma: 10900798-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2360 Gyál, Kisfaludy u. 8.
4400 Nyíregyháza, Írisz utca 14. 9. em. 56.
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gulyás Pál köz 7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1102 Budapest, Kõrösi Csoma utca 27. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 11., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Szent István út 69. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001106/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DILAFIX-77 Ipari, Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Széna tér 3. 9. em. 40.; cégjegyzékszáma: 15 09 066694;
adószáma: 12578900-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Simai u. 10.
4400 Nyíregyháza, Szerén utca 2.
4400 Nyíregyháza, Széna tér 3. fszt. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000310/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GYARMAT-FOOD Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4566
Ilk, Rákóczi u. 6.; cégjegyzékszáma: 15 09 066934; adó-
száma: 12656433-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4900 Fehérgyarmat, Alkotmány u. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000333/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) T-ENERGY Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Mályva u. 25.; cégjegyzékszáma: 15 09 067865;
adószáma: 12902019-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000163/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SMSTeam Ingatlanforgalmazó és
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Szarvas u. 76. 2. em. 5.; cégjegyzékszáma:
15 09 068512; adószáma: 11165983-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

MAIP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

MAIP Ingatlanforgalmazó Ipari és Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

3300 Eger, Madách Imre u. 10.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000138/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „VARGA és Társa” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4492
Dombrád, Esze Tamás u. 25.; cégjegyzékszáma:
15 09 069141; adószáma: 13254560-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001384/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ANTECORP Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4561
Baktalórántháza, Táncsics utca 62.; cégjegyzékszáma:
15 09 069247; adószáma: 13283274-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

4561 Baktalórántháza, Móricz Zs. u. 23.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000305/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „HORVÁTH és BANDULA”
Fémipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (4456 Tiszadob, Iskola u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 15 09 069268; adószáma: 13291312-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

„HORVÁTH és BANDULA” Fémipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000064/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZABOLCS-ABLAK Gyártó és
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Legyezõ utca 5. II. em. 40.; cégjegyzékszá-
ma: 15 09 069632; adószáma: 13407160-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001303/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) József és Fia Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4335 Kántorjánosi, Kápolna u. 42.; cégjegyzékszáma:
15 09 070374; adószáma: 13628802-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001594/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARTIFEX-3000 Ipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4484 Ibrány, Bercsényi
utca 39.; cégjegyzékszáma: 15 09 070513; adószáma:
13669256-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4501 Kemecse, Mezõ Imre u. 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000137/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ERAV Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4474 Tiszabercel, Rá-
kóczi utca 25.; cégjegyzékszáma: 15 09 070602; adószá-
ma: 13038737-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3518 Miskolc, Liszkay G. u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001596/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ERÕS ÉS TÁRSA Építõipari, Ter-
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melõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (4354 Fábiánháza, Micsurin u. 34.; cég-
jegyzékszáma: 15 09 070677; adószáma: 13718525-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000361/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KOSZTO-MO Építõipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4644 Mándok, Mezõ utca 13.; cégjegyzékszáma:
15 09 070809; adószáma: 12944134-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PAPÍRMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Enyedi utca 9.
2030 Érd, Drégely utca 60.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001302/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÉDER-ÉPTEK Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4334
Hodász, Móricz Zsigmond utca 8.; cégjegyzékszáma:
15 09 070946; adószáma: 13797997-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001080/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DALAGRO Termelõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza 1108/17 hrsz.; cégjegyzékszáma:
15 09 071255; adószáma: 13705334-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4087 Hajdúdorog, Hajnal utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001203/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WORLD-EX-KOM Építõipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4341 Nyír-
vasvári, Pilisi u. 45.; cégjegyzékszáma: 15 09 071804;
adószáma: 13545910-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Késmárki u. 7/B
1063 Budapest, Teréz krt 41. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000292/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Nyírcsászári Községgazdálko-
dási Közhasznú Társaság (4331 Nyírcsászári, Rákóczi
u. 11–13.; cégjegyzékszáma: 15 14 000116; adószáma:
21352357-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000189/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „ARTEDU” Mûvészeti és Oktatási
Közhasznú Társaság (4400 Nyíregyháza, Westsik Vil-
mos u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 14 000138; adószáma:
21814011-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000141/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Engineer Vállalkozási és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5000
Szolnok, Sóház u. 1/D 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
16 06 004258; adószáma: 26055921-1-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Engineer Vállalkozási és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Kossuth tér 10/C II/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000057/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MEDIA-COMP ‘05 Informatikai,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (5350

Tiszafüred, Béke tér 5.; cégjegyzékszáma: 16 06 009566;
adószáma: 22182700-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000070/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VIMALI TRANSCOM KFT. Ke-
reskedelmi Társaság Magyarországi Fióktelepe
(5400 Mezõtúr, Földvári út 45.; cégjegyzékszáma:
16 17 000005; adószáma: 21923009-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000205/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Mérleg Szolgáltató Kkt. (7100 Szek-
szárd, Batthyány u. 13/B; cégjegyzékszáma: 17 03 001213;
adószáma: 26437404-2-17) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Mérleg Könyvelési és Szolgáltató Kkt.
Jogelõd(ök):
„Mérleg” Könyvelési és Ügyvitelszervezõ Gazdasági

Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000016/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KO-MA 2002 Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Betéti Társaság (7140 Bátaszék, Kolozsvári
u. 24.; cégjegyzékszáma: 17 06 003271; adószáma:
24574099-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„K & C 2000” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2220 Vecsés, Város u. 31.
7148 Alsónyék, Vasút u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000035/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MEVRIK Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7100 Szek-
szárd, Zrínyi u. 14.; cégjegyzékszáma: 17 06 004571; adó-
száma: 20660606-2-17) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEVRIK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000011/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TRAMP-TECH Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7100 Szekszárd, Faddi
völgy 2.; cégjegyzékszáma: 17 06 005607; adószáma:
21502806-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000241/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALEX Épületgépészeti és Építõ-
ipari Betéti Társaság (7098 Magyarkeszi, Vörösmarty
út 44.; cégjegyzékszáma: 17 06 006568; adószáma:
22271594-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1125 Budapest, Zsolna utca 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000245/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Lepsény-Busz Közlekedési Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (7132 Bogyiszló, Sió-Árvízkapu utca 4.; cégjegy-
zékszáma: 17 09 004814; adószáma: 13087621-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Lepsény-Busz Közlekedési Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7081 Simontornya, Illyés Gy. u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000042/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CORNEXI Élelmiszeripari Zártkö-
rûen Mûködõ Részvénytársaság (7020 Dunaföldvár,
Reiter köz 9.; cégjegyzékszáma: 17 10 001245; adószáma:
11116996-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
CORNEXI Élelmiszeripari Részvénytársaság
CORNEXI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Részvény-

társaság
CORNEXI Élelmiszeripari Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Virág Benedek u. 1.
8000 Székesfehérvár, Tobak u. 10.
Jogelõd(ök):
FÖLDVÁRI MALOM Élelmiszeripari és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000042/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Pornóapáti Erdõbirtokossági Tár-
sulat (9796 Pornóapáti, Körmendi u. 2.; cégjegyzékszáma:
18 15 000042; adószáma: 11511016-1-18) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihály-
falvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000050/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KISS és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8171 Balatonvilágos, Dózsa
Gy. utca 17.; cégjegyzékszáma: 19 06 505738; adószáma:
20347817-3-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000154/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FÛZFÕI ERÕMÛ Energia-
termelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8184 Fûzfõ-
gyártelep, Belterület, hrsz. 1498/133.; cégjegyzékszáma:
19 09 504687; adószáma: 11765875-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FÛZFÕI ERÕMÛ Energiatermelõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
FÛZFÕI ERÕMÛ Energiatermelõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
8184 Füzfõgyártelep, Nike krt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,

1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000037/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G. J. KOMPLEX Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8227 Felsõ-
örs, Rózsa utca 7.; cégjegyzékszáma: 19 09 506993; adó-
száma: 13046631-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1087 Budapest, Kerepesi
út 29/B VII. ép. II. em., cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000043/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HANGABEL” Ingatlanforgalma-
zó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200
Veszprém, Veres Péter utca 44.; cégjegyzékszáma:
19 09 507194; adószáma: 13126025-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Csillag utca 20. A ép.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000047/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) S és R Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8300 Tapolca, Batsányi
J. utca 5. ép. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 19 09 509283;
adószáma: 13887256-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 566915.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020132/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bokán és Társa Szolgáltató Betéti
Társaság (8866 Becsehely, Zrínyi u. 5.; cégjegyzékszá-
ma: 20 06 038187; adószáma: 21945061-2-20) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020023/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) La Dolce Vita Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaeger-
szeg, Bocskai utca 2. 2. em. 3. a.; cégjegyzékszáma:
20 06 038539; adószáma: 22176671-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020410/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HEKRON Építõipari Tervezõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8800 Nagykanizsa, Király u. 24.; cégjegyzékszá-
ma: 20 09 063353; adószáma: 11531179-2-20) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA

Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaeger-
szeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020442/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kurucz Építõipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszthely,
Meggyfa utca 15/A; cégjegyzékszáma: 20 09 066663;
adószáma: 13426631-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020376/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Zala Csemege Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8921 Zalaszentiván, Hunyadi
út 34. A ép.; cégjegyzékszáma: 20 09 066746; adószáma:
13466431-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
Zala Csemege Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-004217/25. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) I. U. T. 2003 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (8360 Keszthely, Rezi úti raktárépület, belte-
rület 4405/35. hrsz.; cégjegyzékszáma: 20 09 067869;
adószáma: 12913136-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020060/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Pataki & Partners Ingat-
lanforgalmazó Tanácsadó Humán Szervezõ Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Rákó-
czi út 13.; cégjegyzékszáma: 20 09 067979; adószáma:
11799838-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Pataki & Partners Humán Szervezõ Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Pataki & Partners Ingatlanforgalmazó Tanácsadó Hu-

mán Szervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Kresz Géza u. 11. 2. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A Keszau-Solder-Serec-L Kft. (Cg.: [01 09 077793];
1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B) mint kijelölt felszá-
moló

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
HELIX – Stúdió Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 261691]; 1153
Budapest, Arany János út 19.) tulajdonában lévõ alábbi
vagyontárgyát:

1 db OPEL Zafira 1.6, gyártás éve: 2000.
Pályázati ár: 1 920 000 Ft (az ár az áfát is tartalmazza).
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázatokat HELIX – Stúdió Kft. „f. a.” megjelölés-

sel, kettõs borítékban elhelyezve kell beküldeni a felszá-
moló címére: Karcza György felszámoló (1141 Budapest,
Vezseny u. 8.), vagy személyesen átadni (1148 Budapest,
Kerepesi u. 76/E III. 3.), elõre egyeztetett idõpontban.
A belsõ bortékban fel kell tüntetni: ,,HELIX – Stúdió Kft.
f. a. vételi ajánlat”.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl
(2008. április 30.) számított 15. nap 12 óra. Az értékesí-
tésre kerülõ személygépkocsi – idõpont-egyeztetést kö-
vetõen – megtekinthetõ. További információ a pályázat-
tal kapcsolatban Karcza György felszámolóbiztostól a
06 (20) 941-8815-ös telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására köz-
jegyzõ jelenlétében kerül sor, a beküldési határidõ utolsó
napját követõ 8 napon belül. A borítékok felbontását köve-
tõ 8 napon belül a pályázat elbírálása megtörténik, a pályá-
zaton részt vevõk írásos értesítést kapnak az elbírálás ered-
ményérõl.

A nyertes pályázónál a bánatpénz beszámításra, a többi
pályázó részére a befizetett bánatpénz az eredményhirde-
tést követõ 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti. A pályázatnak tartalmaz-
nia kell – a vételi ajánlaton túlmenõen – ajánlattevõ nevét,
címét, társaság esetében 3 hónapnál nem régebbi cégkivo-
natot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát, vala-
mint a vételár kifizetésére a biztosítékot, ami lehet elsõ
osztályú bankgarancia, illetve azonnali készpénzfizetés.

A pályázat érvényességi feltétele a megajánlott bruttó
vételár 20%-ának megfelelõ összegû bánatpénz a HELIX
– Stúdió Kft. „f. a.” HBW Express 16200106-11100434
számú bankszámlára történõ befizetés, a pályázat beérke-
zésének határidejéig. Ennek igazolását is csatolni kell a
pályázathoz.

A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomá-
sul veszi az eladó garanciájának teljes körû kizárását.
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A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az aján-
lat tartalmára, benyújtásának formájára, idõpontjára vonat-
kozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.

A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérke-
zési határidõn túl 60 napig fenntartja.

Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felró-
ható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szer-
zõdést megkötni, akkor a pályázó a bánatpénzt elveszíti.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat
– jogosultságuk igazolásával – a pályázat benyújtási határ-
idejéig, írásban nyújthatják be.

A kiíró – kedvezõtlen árajánlat esetén – fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiá-
nyában – eredménytelennek nyilvánítsa.

A SERATUS Vagyonértékelõ Zrt. (Cg.: [01
10 041596]; 1091 Budapest, Üllõi út 51.) mint a Rákos-
keresztúri Lakásépítési és Fenntartó Szövetkezet
„f. a.” (Cg.: [01 02 051723]; 1173 Budapest, Egészség-
ház u. 24.) a Fõvárosi Bíróság 6. Fpk. 452/1993/8. szá-
mú végzésével kijelölt felszámolója (felszámolóbiztos:
Máté Miklós)

pályázat útján

értékesíti az adós cég tulajdonát képezõ alábbi lakásingat-
lant:

A lakás tehermentes panellakás.
Budapest XVII., Pesti út 81. fszt. 3.
Hrsz.: 121127/39/A/152.
A lakás 3 szoba, alapterülete: 74 m2.
Értékesítési irányár: 12 100 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ lakás jelenleg lakott állapotú.
A pályázatokat tértivevényes levélben, vagy közvet-

lenül a felszámoló szervezetnél (SERATUS Vagyonérté-
kelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.). lehet benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „Rákoskeresztúri Lakásszö-
vetkezet f. a. Lakásértékesítési Pályázat”.

A pályázatok beérkezési határideje:

2008. május 16.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl, illetve a
nyilvános értékesítés idõpontjáról ezen idõponttól számí-
tott 15 napon belül értesítést kapnak.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– a benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, az ajánlati árat, a fizetés módját és felté-
teleit.

– A pályázó köteles továbbá az irányár 10%-át befizet-
ni vagy átutalni az adós szövetkezet 11717009-20016935

számú számlájára. A befizetés, illetve átutalás igazolását a
pályázathoz mellékelni kell.

Az eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen
pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok ér-
tékelését követõen 8 napon belül kamatmentesen visza-
utalja vagy visszafizeti a befizetõnek.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilat-
kozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályáza-
tok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A pályázatról további egyéb információ a felszámoló-
tól, vagy megbízottjától lehetséges a 219-5118-as vagy a
06 (30) 311-5719-es telefonszámon.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. 2.) mint a
Fõvárosi Bíróság 9. Fpk. 01-02-004443/40. számú végzés-
ben kijelölt ORIGEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 563982]; 1121 Budapest, Zugligeti
út 14.; adószáma: [12196094-2-43]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyat:
Az adós tulajdonában levõ Lafayette ’94 Kft. (Cg.:

[01 09 362388]; 1121 Budapest, Zugligeti út 14.) társa-
ságban meglevõ 100%-os tulajdonrészt (üzletrészt). A tár-
saság jegyzett tõkéje 3 000 000 Ft. A felszámoló az üz-
letrészt a névértéknek megfelelõ becsértéken, azaz
3 000 000 Ft összegben hirdeti meg.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest, 62. Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. emeleten levõ irodájá-
ban kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl
(2008. április 30.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati
borítékra kérjük ráírni a „ORIGEN Kft. pályázat” jeligét.
A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályá-
zat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat bontását
követõ 15 napon belül történik meg. Elõvételi jogosultak e
pályázat keretében gyakorolhatják elõvételi jogukat beje-
lentkezésük után a kialakult vételár ismeretében tett felhí-
vást követõen.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „ORIGEN Kft. bánatpénz” közleménnyel

50 000 Ft (ötvenezer forint) összegû bánatpénzt, az
EXEREM Kft., Citibank Rt.-nél vezetett 10800014-
60000006-10175082 számú számlára, a banki átutalási na-
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pokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb
a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan
igazolva legyen. A bánatpénz a felszámolás alatt álló tár-
saság pénztárába (EXEREM Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em.) készpénzben is befizethetõ,

– aki legalább 60 napi kötöttséget, és
– a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli

teljesítést vállal,
– aki nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Lafa-

yette ’94 Kft. 2007. évi éves beszámolóját és könyvvizsgá-
lói jelentését, valamint a vagyoni és pénzügyi helyzetét
megismerte;

– céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégki-
vonat és aláírási címpéldány másolatának benyújtása
szükséges.

Az üzletrészhez kapcsolódó dokumentumokat (éves
beszámoló, könyvvizsgálói jelentés stb.) a pályázók elõze-
tesen egyeztetett idõpontban a felszámolónál megtekint-
hetik. A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiá-
nyában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályáza-
tot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az
ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló
fenntartja magának a jogot, hogy a felszámolási folyamat
változásának tükrében jelen pályázatot részben vagy
egészben az eljárás bármely szakaszában visszavonja.
Ezen jogcímen sem az eladóval, sem a pályázatot kiíró fel-
számolóval szemben igény nem érvényesíthetõ. A pályá-
zattal kapcsolatban további részletes információkat Szarka
Norbert felszámolóbiztos ad a 06 (1) 312-1265-ös telefon-
számon.

A TAXCO Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09 739104];
1145 Budapest, Jávor u. 11/A) mint az APEX Mérnök-
iroda Rt. „f. a.” (Cg.: [05 10 000306]; 3527 Miskolc, Ví-
kendtelep 18.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján megvételre kínálja az adós gazdálkodó szervezet
mérlegében nyilvántartott 95 920 E Ft névértékû, kétes, bi-
zonytalan követeléseit.

Irányár: 7 000 000 Ft.
Bánatpénz: az irányár bruttó értékének 15%-a.
A pályázati feltételek:
A követelésekre együttesen nyújtható be pályázat. A bá-

natpénzt a pályázat benyújtásának napját megelõzõ
munkanapig a Raiffeisen Bank 12046102-00101596-
00100007 számú bankszámlájára, „Bánatpénz APEX kö-
vetelésre” megjegyzéssel kell megfizetni. A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát, a képviselõ eredeti vagy köz-
jegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát, a bánatpénz

befizetésének igazolását, a megajánlott vételár pontos
összegét, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megaján-
lott vételár a szerzõdéskötést követõ 5 napon belül megfi-
zetésre kerül. Nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség
vállalásáról, nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, továbbá a pályázó faktoringtevékenység végzésére
vonatkozó PSZÁF-engedélyének másolatát, valamint ti-
toktartási nyilatkozatot. A felszámoló a fenti vagyonele-
mek tekintetében minden szavatossági igény vagy jog ér-
vényesítését kizárja.

Általános feltételek:
A pályázat lebonyolítására a többször módosított 1991.

évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a

felszámoló és az adós cég számára kártérítési kötelezettsé-
get nem keletkeztet.

A pályázat benyújtásának helye: a felszámoló salgótarjá-
ni irodája: 3100 Salgótarján, Pécskõ u. 2. (levélcím: 3101
Salgótarján, Pf. 144).

A pályázatot személyesen, vagy postai úton lehet eljut-
tatni, de postai küldeményként történõ benyújtás esetén a
késve történõ megérkezésért a felszámoló nem vállalja a
felelõsséget. Személyes benyújtás esetén a pályázónak át-
vételi elismervényt adunk.

A pályázatok beérkezésének határideje: a hirdetményt
tartalmazó Cégközlöny megjelenését (2008. április 30.)
követõ 15. nap 10 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik a
pályázat benyújtását követõ 8 munkanapon belül.

A bontást követõen a felszámoló 5 napon belül értesíti a
pályázókat, és az értesítést követõ 5 napon belül szerzõ-
dést köt a pályázat nyertesével.

Az elõvásárlásra jogosultak e szándékukat a pályázat
beadási határidejéig jelenthetik be, a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. A tulajdonjogot szerzõ fél beszámítással
nem élhet.

További információ Kaiszter Miklós felszámolóbiz-
tostól kérhetõ a 06 (32) 410-580, illetve a 06 (30)
249-1418-as telefonszámokon.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó zRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C)
mint a Kulturinvesz Fõvállalkozási Bt. „f. a.” (Cg.:
[01 12 070031]; 1125 Budapest, Tóth Lõrinc u. 11.) törlé-
sét követõen ismertté vált vagyonával kapcsolatos va-
gyonrendezési eljárás keretében a BIS Csõdgondnok és
Tanácsadó zRt. mint kirendelt vagyonrendezõ

nyilvános pályázat

útján meghirdeti az adós tulajdonában levõ, Páty belterüle-
tén található 2701. hrsz.-ú 3869/100000 tulajdoni hányadú
ingatlant, 700 000 Ft áron. Az ingatlan ellenértékeként a
vagyonrendezõ beszámítást nem fogad el.
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Az értékesítésre kerülõ vagyonról tájékoztatást ad: Kar-
dinál Tiborné; egyeztetés a 202-5580-as telefonszámon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a 70 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának ha-
tárnapjáig a felszámoló BIS zRt. 11600006-00000000-
25146336 számú számlájára, vagy az ennek megfelelõ
készpénz felszámoló pénztárába történõ befizetése.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló cí-
mére – BIS zRt. 1276 Budapest, Postafiók 27 – kérjük
megküldeni, vagy személyesen az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munka-
napokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „Kulturin-
vesz Bt. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. május 15. 12 óra.

A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet, ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meg-
határozását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi ide-
jét, amely nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.

A vagyonrendezõ értesíti az elõvásárlási joggal rendel-
kezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályá-
zat keretében gyakorolhatják.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik a fenti benyújtási határidõt követõ 5 napon belül. A pá-
lyázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást köve-
tõ idõponttól számított 5 napon belül értesítést kapnak.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent
értékesítési kötelezettséget.

A vagyonrendezõ fenntartja magának a jogot, hogy a
10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, il-
letve – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek nyil-
vánítsa a pályázatot.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével tör-
ténõ megkötésének végsõ határideje: 2008. június 15.

A Duna Libra Közgazdász ZRt. (Cg.: [01 10 042004];
1062 Budapest, Andrássy út. 91.) mint az MPS Alba
Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 009661]; 8000 Székesfehérvár, Gáz u. 17.) kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi ingatlanvagyont:

Komárom belterület 7114. hrsz.-ú, „kivett üzem” meg-
nevezésû, 4800 m2 területû telekingatlan, a rajta található
épülettel, valamint a berendezésekkel és egyéb felszerelé-
sekkel, a telephelyen levõ valamennyi tárgyi eszközzel
együtt.

Bruttó érték: 145 200 000 Ft.
A meghirdetett vagyon 145 200 000 Ft (egyszáznegy-

venötmillió-kétszázezer forint), amely összeg az általános
forgalmi adót már tartalmazza.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határ-
idõn belül a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló bi-
zonylat csatolása a pályázathoz.

A bánatpénz nagysága 15 000 000 Ft (tizenötmillió
forint).

Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszava-
tosságot nem vállalunk.

A vételárat a pályázati feltételfüzetben meghatározottak
szerint, átutalással kell megfizetni a szerzõdéskötéstõl szá-
mított 8 napon belül. Beszámítás a Cstv. szerint kizárt.

Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat pályázatbontáskor
gyakorolhatják.

A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázati eljárás részletes feltéte-
leit a feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a meg-
vásárlásra felkínált vagyontárgyak bemutatását is. Az
ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatáro-
zott összegû bánatpénznek az elõzetes megfizetése az
MPS Alba Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. „f. a.”
MKB Nyrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020195
számú bankszámlájára „MPS Alba Ipari Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Zrt. f. a. pályázat” megjelöléssel, illetve a felté-
telfüzetben foglaltaknak való megfelelõség. A pályázati
ajánlatban 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ere-
deti példányban, magyar nyelven, a pályázóra való utalás
nélküli, „MPS Alba Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
f. a. pályázat” jeligével feliratozott zárt borítékban,

2008. május 16-án 10 (tíz) és 11 (tizenegy) óra között

a felszámoló irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 91.),
a feltételfüzetben meghatározott módon, tartalommal és
kellékekkel nyújtsák be.

A feltételfüzet a pályázat megjelenését követõ naptól a
benyújtás határnapját megelõzõ munkanapig naponta
10–14 óra között a felszámoló székhelyén megtekinthetõ,
illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatokat a beadás
határidejétõl számított 8 napon belül közjegyzõ jelenlété-
ben bontjuk fel. A pályázatbontáson részt vehetnek azok a
pályázók, akik a pályázatot határidõben benyújtották és a
bánatpénz határidõben történõ befizetését igazolni tudják.

A megfelelõ pályázati ajánlatokat a felszámoló az ár-
ajánlatok nagysága, illetve a feltételfüzetben foglaltak
vállalása alapján bírálja el.

A kiíró fenntartja magának az árajánlatjavító eljárás al-
kalmazásának jogát.
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Amennyiben valamely ajánlati ár a legmagasabb ajánla-
ti ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között – köz-
jegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. A be-
nyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás esetét ki-
véve – menet közben módosítani nem lehet.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánít-
hatja.

Az értékesítésre felkínált vagyon elõzetes egyeztetés
alapján tekinthetõ meg.

További felvilágosítással Könczöl Adél felszámoló-
biztosi ügyintézõ (tel.: 413-0808) készséggel áll rendelke-
zésre.

A Duna Libra Közgazdász ZRt. (cégjegyzékszám:
[01 10 042004]; 1062 Budapest, Andrássy út 91.) mint a
Smart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cég-
jegyzékszám: [03 09 103009]; 6000 Kecskemét, Belsõ-
nyír 65.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi ingatlan vagyont:

Kecskemét külterület 0198. hrsz.-ú „kivett üzem” és
„szennyvíztisztító” megnevezésû, 5,85 ha területû telekin-
gatlan a rajta található felépítményekkel együtt.

Bruttó érték: 54 000 000 Ft.
A meghirdetett vagyon 54 000 000 Ft (ötvennégymillió

forint), amely összeg a törvényes általános forgalmi adót
tartalmazza.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határ-
idõn belül a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló bi-
zonylat csatolása a pályázathoz.

A bánatpénz nagysága 6 000 000 Ft (hatmillió forint).
Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszava-

tosságot nem vállalunk.
A vételárat a pályázati feltételfüzetben meghatározottak

szerint, átutalással kell megfizetni a szerzõdéskötéstõl szá-
mított 8 napon belül. Beszámítás a Cstv. szerint kizárt.

A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázati eljárás részletes feltéte-
leit a feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a meg-
vásárlásra felkínált vagyontárgyak bemutatását is. A felté-
telfüzet a felszámoló irodájában (1062 Budapest, And-
rássy út 91.) munkanapokon 10-tõl 14 óráig tekinthetõ és
vásárolható meg. Az ajánlat érvényességének feltétele a
fentiekben meghatározott összegû bánatpénznek a
SMART Kft. „f. a.” MKB Bank Nyrt.-nél vezetett
10300002-20322388-71933285 számú számlára történõ
elõzetes megfizetése a „SMART Kft. f. a. pályázat” meg-
jelöléssel, illetve a feltételfüzetben foglaltaknak való meg-

felelõség. A pályázati ajánlatban 90 napos ajánlati kötött-
séget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ere-
deti példányban, magyar nyelven, a pályázóra való utalás
nélküli, „SMART Kft. f. a. pályázat” jeligével feliratozott,
zárt borítékban,

2008. május 16-án 10 és 11 óra között

a felszámoló irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 91.),
a feltételfüzetben meghatározott módon, tartalommal és
kellékekkel nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a beadás
határidejétõl számított 8 napon belül közjegyzõ jelenlété-
ben bontjuk fel. Pályázatbontáson részt vehetnek azok a
pályázók, akik a pályázatot határidõben benyújtották és a
bánatpénz határidõben történõ befizetését igazolni tudják.

A megfelelõ pályázati ajánlatokat a felszámoló az ár-
ajánlatok nagysága, illetve a feltételfüzetben foglaltak
vállalása alapján bírálja el.

Kiíró fenntartja magának az árajánlat-javító eljárás al-
kalmazásának jogát, amennyiben valamely ajánlati ár a
legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályá-
zók között – közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgya-
lást tart. A benyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás
esetét kivéve – menet közben módosítani nem lehet.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánít-
hatja.

A meghirdetett vagyon megtekintése elõzetes egyezte-
tés alapján történik.

További felvilágosítással Könczöl Adél felszámolóbiz-
tos (tel.: 413-0808) készséggel áll rendelkezésre.

A PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és
Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6725 Szeged,
Boldogasszony sgt. 63.) mint a Csongrádi Gabona
Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Rt. „f. a.”
(Cg.: [03 10 100351]; 6000 Kecskemét, Bercsényi
u. 11.; felszámolóbiztos: Kiss Tímea) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ alábbi va-
gyontárgyát:

Csongrád külterület 0181/29. és 0181/27. helyrajzi szá-
mok alatt elhelyezkedõ, természetben kivett major és saját
használatú út elnevezésû ingatlanait, az ott megtalálható
gépekkel, berendezésekkel.

Irányár: 120 000 000 Ft + áfa (százhúszmillió forint +
általános forgalmi adó).

A felszámoló a vagyontárgyakat egyben kívánja értéke-
síteni.
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A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírá-
sai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– az irányár 5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz le-

tétbe helyezése a felszámolóbiztos irodájában a házipénz-
tárba,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja,

– a pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat

folytasson.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon

pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen vagy meg-

hatalmazott útján zárt borítékban „Csongrádi Gabona Rt.
f. a. – Pályázat” jeligével a felszámolóbiztos irodájában
(6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63.), a titkárságon kell
benyújtani, melynek határideje:

2008. május 16. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõk jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgya-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. május 22-én csütörtö-
kön 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számolóbiztos irodája.

Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn 9–12 óra között Puskás Béla ügyvezetõ [tel.: 06
(76) 486-606, 06 (20) 996-3708].

A Horizont Holding Tanácsadó Zrt. (Cg.:
[06 10 000226]; 6720 Szeged, Tisza L. krt. 76.) mint a
XANTÓ Reklámtervezõ, Gyártó és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [06 09 003149]; 6800 Hódmezõvásárhely,
Ady Endre út 43.) kijelölt felszámolója az 1991. évi IL. tv.
49/B. §-a alapján

árverés

útján értékesíti a fent megjelölt gazdálkodó szervezet tu-
lajdonában álló, alább megjelölt vagyontárgyakat.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy megjelölése:
Minolta CF 910 fénymásoló gép.
3 darab számítógép.
3 darab monitor.
Összesen: 1 300 000 Ft.
I. Az értékesítés feltételei:
Az „árverési tájékoztatóban” ismertetett feltételek. Az

árverési tájékoztató 2008. május 8-án és 9-én igényelhetõ
levélben (HORIZONT HOLDING Zrt., 6720 Szeged,
Tisza L. krt. 76.) vagy faxon [06 (62) 551-941]. A tájékoz-
tatót az igénylésnek megfelelõ formában haladéktalanul
visszaküldi a felszámoló a kérelmezõ részére.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak 2008. május
13-án 10–13 óráig tekinthetõk meg az „árverési tájékozta-
tóban” megadott helyszínen a felszámolóval történt elõze-
tes egyeztetés alapján.

Részletes információ dr. Budai Zoltán felszámolóbiz-
tostól kérhetõ a 06 (62) 420-945-ös telefonszámon.

A vagyontárgyak a megtekintett állapotban, a szavatos-
ság kizárásával kerülnek értékesítésre.

II. Az árverés helye, ideje:
Az árverés tartására

2008. május 19-én 10 órakor,

dr. Kopcsányi Katalin közjegyzõ, Szeged, Török u. 9.
szám alatti irodájában kerül sor az 1991. évi IL. tv. szabá-
lyai alapján.

A jogosultak az árverésen élhetnek elõvásárlási jo-
gukkal.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1.) mint a Hanti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszám: [05 09 007713]; 3433 Nyéklád-
háza, Viola út 35.; levelezési cím: Karcsa, Táncsics M.
út 1.) felszámolója, dr. Sükösd Annamária felszámoló-
biztos

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Vegyes kínai áruk 1543 tételben, egyben történõ értéke-

sítésre, 400 000 Ft + áfa értékben.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia

kell a megvásárolni szándékozott tétel ajánlott vételárát, a
fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatko-
zatokat, fedezetigazolást;

– a pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány);
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– a megvásárolni kívánt tétel irányára 10%-ának meg-
felelõ ajánlati biztosíték befizetése a Hanti Kft. „f. a.” ne-
vére a Tízek Kft. székhelyén, vagy miskolci irodájában
történõ pénztári befizetéssel történhet, legkésõbb az aján-
latok benyújtása idõpontjáig;

– a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a le-
adási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.

A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” meg-
jelöléssel, írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való meg-
jelenéstõl (2008. április 30.) számított 15. nap 10 óráig
kell benyújtani a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi
elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.

Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl szá-
mított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értéke-
sítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszá-
molónál megtekinthetõ. További információt a kijelölt fel-
számolóbiztostól, dr. Sükösd Annamária felszámolóbiz-
tostól lehet kérni a 06 (70) 776-6239-es telefonszámon.

A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen ala-
puló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pá-
lyázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával, a bánatpénz megfize-
tésével a nyertes pályázó helyébe lép.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett borí-
ték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az érté-
kesítést részben vagy egészben eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1.) mint a CELLVÍZ Celldömölki Víziközmû
Építõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[18 09 102390]; 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.;
adószáma: [11313870-2-18]), a Vas Megyei Bíróság
5. Fpk. 18-06-000035/6. számú végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
ingóságokat (vízmû üzemeltetéséhez szükséges gépjármû-
vek, gépek, berendezések és alkatrészeik, irodabútorok és
gépek stb.).

Irányár: 6 000 000 Ft + áfa (hatmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 800 000 Ft (nyolcszázezer forint), vagy a

megpályázott ingóság(ok) bruttó irányárának 10 (tíz) %-a.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-

zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért, illetve azok-
nak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem
vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált álla-
potban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával
kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (a vevõt) ter-
heli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. április 30.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton
benyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely,
Pf. 67), vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaeger-
szeg, Békeligeti u. 1. (postacíme: HELP Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „CELLVÍZ Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a résztvevõkkel a felszámolóbiztos ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a Bonpark Centrum Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [20 09 063665]; 8978 Rédics, Lenti
u. 13.; adószám: [11533700-2-20]), Zala Megyei Bíróság
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Fpk. 20-99-020089/4. számú végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a behajthatóság szempontjából bizony-
talan megítélésû

a) a Zala Megyei Bíróság 1.G.20-00-040236/21. szá-
mú jogerõs ítétele szerinti tõkeösszegbõl még meg nem té-
rült 29 929 400 Ft tõkekövetelést, járulékaival együtt.

Irányár: 29 929 400 Ft (huszonkilencmillió-kilenszáz-
huszonkilencezer-négyszáz forint),

Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint).
b) A Zala Megyei Bíróság elõtt – megismételt eljá-

rásban – a 14.G.40.066/2007/9. szám alatt folyamatban
lévõ perben 42 006 110 Ft névértékû kereseti követelést,
járulékaival együtt.

Irányár: 42 006 110 Ft (negyvenkettõmillió-hat-
ezer-egyszáztíz forint),

Bánatpénz: 1 500 000 Ft (egymillió-ötszázezer forint).
A pályázatnak tartalmazia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat. A pályázathoz mellékelni kell,
ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másola-
tát, gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószá-
mát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a
bánatpénz befizetését (utalását) bizonyító igazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele bánatpénz befize-
tése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat má-
solatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonat-
kozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl
(2008. április 30.) számított 15. napon, délelõtt 10 óráig
kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a
felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Kereskedelmi,
Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Béke-
ligeti u. 1. (postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Bonpark Centrum Kft.
f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 15 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályá-
zat keretén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot ír-
hat elõ. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az
ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására ke-
rül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint az INDEFCO Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 880136];
1131 Budapest, Madarász V. u. 13. A ép. III. 055.); felszá-
molóbiztos: Buga Tamás Imre) felszámolója

nyilvános pályázat

útján egyben értékesíti az adós cég alábbi vagyontárgyait:
Celldömölk, Pápai út 24. sz. alatti telephelyen mûködõ

tejüzem.
Telek területe: 5616 m2, beépítettsége 25%, nettó alap-

terület: 1246 m2

Üzem kapacitása: 13 000 l/nap.
Az üzem 2009. január 31-ig bérbe van adva, birtokba-

adás tervezett idõpontja: 2009. február 1.
Irányár: 140 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyoncsoport értékének 10%-át bánatpénzként

kell befizetni az adós cég CIB BANK Zrt.-nél vezetett
10700598-25516203-51100005 számú bankszámlájára
„tejüzem bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén a 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatát.

– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, a számla megküldé-

sét követõen, átutalással.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa,
– a megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés)

ajánlattevõkkel nyílt ártárgyalást folytasson.

A pályázati ajánlatokat 1 pld.-ban a következõ címre
kell eljuttatni, zárt borítékban

2008. május 20-án 9 óráig:

KELET-HOLDING Zrt., 1539 Budapest, Pf. 692. A borí-
tékra kérjük ráírni: „INDEFCO 2000 KFT. PÁLYÁZAT”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék. Az elõvásárlási jog
gyakorlása a Cstv. és a Ptk. szabályai szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül, közjegyzõ elõtt történik. A döntésrõl a pályázók egy
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héten belül írásban kapnak tájékoztatást. Megtekintés elõ-
zetes egyeztetés után.

A pályázattal kapcsolatban további információt lehet
kérni Buga Tamás Imre felszámolótól, a 315-1250-es tele-
fonszámon vagy a bugatamas@keletholding.hu e-mail
címen.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223]; 1015
Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési címe: 1276 Budapest,
Pf. 77) mint a TRANSFOOD 96. Kft. „f. a.” (Cg.:
[16 09 003533]; 5200 Törökszentmiklós, Zengõ u. 6.) fel-
számolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós társaság Faragó János-
sal, a kft. elõzõ ügyvezetõjével szembeni 1 005 000 Ft
összegû, Szolnoki Városi Bíróság elõtt folyamatban levõ
peresített követelését. A perben még elsõ fokon sem hozott
végzést a bíróság.

Irányár: 400 000 Ft.
A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi sze-

mélyiség nélküli társaságok vehetnek részt.
A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben tör-

ténõ megjelenést (2008. április 30.) követõ 15. nap 12 óra.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (cégét), címét (székhelyét), tár-

saságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég-
jegyzésre jogosult aláírási címpéldányát,

– a bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS Kft.
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12067008-00144495-
02100000 számú bankszámlára, a pályázat és a „bánat-
pénz” megjelöléssel. A bánatpénz befizetésének határide-
je: a pályázat benyújtásának határideje. A befizetés teljesí-
tése az a nap, amikor a bank a bánatpénz összegét a
BROSS Kft. bankszámláján jóváírja.

– A megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.
– A fizetés módját és határidejét.
– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttsé-

get vállal.
– Az ajánlati kötöttség a pályázatnyertesség értesítésé-

nek kézhezvételét követõ munkanaptól kezdõdik.
A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt boríték-

ban „TRANSFOOD” megjelöléssel, postán vagy szemé-
lyesen, munkanapokon 8–12 óra között, a BROSS Válság-
kezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. szám
alatti székhelyén.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elis-
mervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás ese-
tén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.

A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10 munkanapon belül kerül sor. Az értékelés során nyertes
az az érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat
tartalmazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájé-
koztatást.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályá-
zatot eredménytelennek nyilváníthatja.

Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és a TRANSFOOD Kft. „f. a.” számára kártérí-
tési kötelezettséget nem keletkeztet.

A ,,TANÁCS-ADÓ” Zrt. (Cg.: [09 10 000162]; 4030
Debrecen, Fokos u. 14.) felszámoló szervezet megbízásá-
ból, dr. Vollay Ferenc mint a Békefi és társai Baromfiter-
melõ és Értékesítõ Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 009125];
4080 Hajdúnánás, Királydombi tanya 445.) Hajdú-Bihar
Megyei Bíróság 2. Fpk. 09-05-000074/12. sz. végzésével
kijelölt felszámolója

pályázati úton

meghirdeti a kft. tulajdonát képezõ alábbi ingatlant:
Hajdúnánás, 0355/6. hrsz. alatti gyep és gazdasági épü-

let megjelölésû, összesen 16 ha 7043 m2 terület. A terület
98,56 AK értékû. A területen található felülépítmények
– hodály, gondozói épület, nyitott szín – a kft. tulajdonát
képezi.

A felülépítmény irányára: 19 900 000 Ft + áfa.
A földterület a kft. képviselõjének tulajdona, ennek ér-

tékesítésével kapcsolatosan Békefi Tibornéval kell egyez-
tetni.

A pályázatokat „Békefi Pályázat” megjelölésû, zárt bo-
rítékban, két példányban kell megküldeni, vagy beadni a
felszámoló szervezet, 4030 Debrecen, Fokos u. 14. szám
alatti irodájába.

Az ingatlan átírásával kapcsolatos valamennyi költség a
vevõt terheli (ügyvéd stb.).

A pályázat beadásának feltétele az irányár áfával növelt
10%-ának bánatpénzként való befizetése – tekintettel arra,
hogy a kft. bankszámlával nem rendelkezik – a felszámoló
szervezet ERSTE Bank Rt.-nél vezetett 10609005-
00000000-04795272 sz. elkülönített számlájára, legké-
sõbb a pályázat beadásának határidejéig.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vételi ajánlaton túl-
menõen az ajánlattevõ nevét, címét, társaság esetében
3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult
aláírási címpéldányát, valamint a vételár kifizetésére a biz-
tosítékot, ami lehet elsõ osztályú bankgarancia, illetve
azonnali készpénzfizetés.

A pályázat feltétele továbbá, az esetleges környezeti ká-
rok költségeinek átvállalása.
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A felszámolóbiztos kéri a pályázókat – az esetleges fél-
reértések elkerülése végett –, hogy vételi ajánlatukat nettó
+ áfa bontásban adják meg.

A felszámolóbiztos felhívja a pályázók figyelmét arra,
hogy amennyiben a pályázatot postán küldik, a vételi aján-
latot abban az esetben áll módjában figyelembe venni, ha
az ajánlat legkésõbb a pályázatbontás elõtti nappal megér-
kezik, tekintettel arra, hogy a postabontás 9 óra után tör-
ténik.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. május 20. 8 óra.

A pályázatbontás ideje: 2008. május 20. 9 óra.
A pályázatbontás közjegyzõ jelenlétében történik.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat
– jogosultságuk igazolásával – a pályázatbenyújtás határ-
idejéig, írásban nyújthatják be.

A pályázat elnyerése esetén a bánatpénz foglalóvá válik.
Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-

sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a fel-
számoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen közli a felekkel.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelenné nyilváníthatja.

A bánatpénz visszautalására a pályázat eredményének
kihirdetését követõ 30 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást ad
dr. Vollay Ferenc felszámolóbiztos a 06 (52) 411-453-as
telefonszámon.
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Közgyûlési meghívó

VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt.

(Cg.: [13 10 040560]; 2700 Cegléd, Rákóczi út 72.)
értesíti a részvényeseit, hogy

a 2008. évi rendes közgyûlést

2008. május 26-án (hétfõn) 9 órakor

tartja Cegléden.

A közgyûlés napirendje:

1. A vezérigazgató beszámolója a zrt. 2007. évi mérlegérõl, gazdasá-
gi tevékenységérõl, üzletpolitikájáról.
A 2007. évi mérleg elfogadása, az adózott eredmény felhasználásá-
ra vonatkozó döntés elfogadása.
A felügyelõbizottság jelentése a zrt. 2007. évi gazdasági
tevékenységérõl és mérlegérõl.
A könyvvizsgáló jelentése a zrt. 2007. évi mérlegérõl.

2. A vezérigazgató díjazása.
3. A zrt. 2008. évre vonatkozó üzletpolitikai célkitûzéseinek ismerte-

tése és elfogadása.
4. A zrt. alapszabályának módosítása.

Ha a 2008. május 26-án 9 órára összehívott közgyûlés nem határo-
zatképes, a vezérigazgató 2008. május 26-án 13 órára, változatlan
helyre hívja össze a második közgyûlést, amely az eredeti napiren-
den szereplõ ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül hatá-
rozatképes.

Vezérigazgató

* * *



Bélyegzõk érvénytelenítése

A Saturn Pest Video Tv Hifi Elektro Photo Computer Kereskedelmi Kft. 7-es sorszámú, „Saturn Pest Video Tv Hifi
Elektro Photo Computer Kereskedelmi Kft. H-1191 Budapest, Üllõi út 201–231. Tel.: 1-348-4000 Fax: 1-348-4001
Adószám: 12534591-2-43” szövegû bélyegzõje elveszett.

A bélyegzõ lenyomata:

A bélyegzõ használata 2008. április 22-tõl érvénytelen.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnénk elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód, szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázat készítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép, vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
Reméljük, a hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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