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III. Kormány rendeletek

A Kormány
121/2009. (VI. 11.) Korm.

rendelete

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye
és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási

keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény
végrehajtásának egyes szabályairól szóló

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és an nak
Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré rõl szó ló
2007. évi LX. tör vény 14. § (5) be kez dés b)–c) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, és az Al kot mány 35. §
(1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében
 eljárva a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és an nak
Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré rõl szó ló
2007. évi LX. tör vény vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról
szó ló 323/2007. (XII. 11.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Vhr.) 2. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. § E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. ál la mi tá mo ga tás: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó

Szer zõ dés (a to váb bi ak ban: EK-Szer zõ dés) 87. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás és 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 szó ló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: Korm. ren de let) 1. §-ának 1. és
5. pont jai sze rin ti cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás
(a to váb bi ak ban: tá mo ga tás);

2. Át ve võ: az 1995. évi LXXXII. tör vénnyel ki hir de tett
ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mény (a to váb bi ak -
ban: Ke ret egyez mény) I. mel lék le té ben fel so rolt azon
 részes ál lam, amely a Ki o tói Jegy zõ köny vet (a to váb bi ak -
ban: Jegy zõ könyv) meg erõ sí tet te és a nem zet kö zi kö te le -
zett ség vál la lá sok ér tel mé ben jo go sult együt tes végrehaj -
tási pro jek tek bõl szár ma zó hi te le sí tett ki bo csá tás-csök -
ken té si egy sé gek át vé te lé re, il let ve az e ré szes ál lam ál tal
a ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át vé te lé re fel ha tal ma -
zott jog alany;

3. disz kont ka mat láb: a Korm. ren de let 1. § 36. pont já -
ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

4. ener gia meg ta ka rí tá si in téz ke dé sek: a Szer zõ dés
87. és 88. cik ke al kal ma zá sá ban a tá mo ga tá sok bi zo nyos
faj tá i nak a kö zös pi ac cal össze egyez tet he tõ nek nyil vá ní tá -
sá ról (ál ta lá nos cso port men tes sé gi ren de let) szó ló
800/2008/EK bi zott sá gi ren de let (a to váb bi ak ban:
800/2008/EK ren de let) 17. cikk 2. pont já ban meg ha tá ro -
zott fo ga lom;

5. füg get len együt tes vég re haj tá si pro jekt hi te le sí tõ: az
együt tes vég re haj tás sal kap cso la tos hi te le sí té si te vé keny -
ség vég zé sé re kü lön jog sza bály sze rint fel jo go sí tott kül -
föl di vagy bel föl di szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mély;

6. kis- és kö zép vál lal ko zás (a to váb bi ak ban együt te sen: 
KKV): az a vál lal ko zás, amely a tá mo ga tá si ké re lem be -
nyúj tá sá nak idõ pont já ban meg fe lel a 800/2008/EK ren de -
let I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott vál lal ko zá sok va la me -
lyi ké nek;

7. kör nye zet vé de lem: a 800/2008/EK ren de let 17. cikk
1. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

8. kör nye zet vé del mi tá mo ga tá sok nyúj tá sa ese tén tár -
gyi esz kö zök: a 800/2008/EK ren de let 17. cikk 12. pont já -
ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

9. köz vet len ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken tés:
a Ma gyar or szá gon meg va ló sí tott együt tes vég re haj tá si
pro jekt köz vet len ket tõs el szá mo lá si ha tás sal ren del ke zik,
ha a pro jekt az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i -
nek a ke res ke del mé rõl szó ló 2005. évi XV. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Üht.) 1. szá mú mel lék le té nek a ha tá lya alá
tar to zó egy vagy több egye di leg azo no sít ha tó lé te sít mény
ki bo csá tá si alap szint jé hez ké pest a lé te sít mény re meg ha -
tá ro zott üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak csök ken té -
sét vagy kor lá to zá sát ered mé nye zi;

10. köz ve tett ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken -
tés: a Ma gyar or szá gon meg va ló sí tott együt tes végrehaj -
tási pro jekt köz ve tett el szá mo lá si ha tás sal ren del ke zik, ha
a pro jekt az Üht. 1. szá mú mel lék le té nek a ha tá lya alá tar -
to zó lé te sít mé nyek egy egye di leg nem azo no sít ha tó lé te -
sít mé nyek bõl álló cso port já ra néz ve az üveg ház ha tá sú gáz
ki bo csá tás-csök ken té sét vagy kor lá to zá sát ered mé nye zi;

11. meg úju ló ener gia for rá sok: a 800/2008/EK ren de let 
17. cikk 4. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

12. meg úju ló ener gia for rá sok ból szár ma zó ener gia: a
800/2008/EK ren de let 17. cikk 7. pont já ban meg ha tá ro zott 
fo ga lom;

13. nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok: a Ke ret egyez -
mény, az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mény ben
Ré szes Fe lek Kon fe ren ci á já nak 1997. évi har ma dik ülés -
sza kán el fo ga dott Ki o tói Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl
 szóló 2007. évi IV. tör vény ál tal ki hir de tett Jegy zõ könyv,
va la mint a Ré szes Fe lek ál tal el fo ga dott nem zet kö zi meg -
ál la po dás nak mi nõ sü lõ ha tá ro za tok;

14. re fe ren cia alap ka mat láb: a Korm. ren de let 1. §
20. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

15. sa ját for rás: a ked vez mé nye zett ál tal a fej lesz té si
prog ram hoz igény be vett ál la mi tá mo ga tást nem tartal -
mazó for rás;

16. Szál lí tó: az a ma gyar or szá gi szék hellyel ren del ke -
zõ jogi sze mély, amely a Ma gyar or szá gon meg va ló su ló
együt tes vég re haj tá si pro jekt ben a ki bo csá tás-csök ken té si
te vé keny ség vég re haj tó ja, il le tõ leg több Szál lí tó ese tén az
ezek ál tal meg ha tal ma zott jogi sze mély;

17. szám la tu laj do nos: a 2003/87/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv és a 280/2004/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ha tá ro zat sze rin ti kibocsátásforgalmi-
 jegyzékek egy sé ge sí tett és biz ton sá gos rend sze ré rõl szó ló, 
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2004. de cem ber 21-i 2216/2004/EK bi zott sá gi ren de let
(a to váb bi ak ban: 2216/2004/EK ren de let) 15. és 19. cik ke
alap ján lét re ho zott üze mel te tõi szám la, il let ve sze mé lyi
szám la tu laj do no sa;

18. tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és a je -
len ér té ken szá mí tott el szá mol ha tó költ ség há nya do sa, szá -
za lé kos for má ban ki fe jez ve;

19. tá mo ga tá si prog ram: a Korm. ren de let 1. § 26. pont ja
sze rint ér tel me zen dõ fo ga lom;

20. tá mo ga tás tar ta lom: a ked vez mé nye zett szá má ra
nyúj tott ál la mi tá mo ga tás nak a Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben fog lalt mód szer alap ján ki szá molt ér té ke;

21. Vevõ: a nem zet kö zi ki bo csá tás-ke res ke de lem ben
részt ve võ ál lam, vagy a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé -
gek kel való ke res ke dés re fel ha tal ma zott jogi sze mély.”

2. §

A Vhr. 10. § (7) be kez dé sé nek k) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az az együt tes vég re haj tá si pro jekt tá mo gat ha tó]
„k) amely nek so rán az er dõ te le pí tés az er dõ rõl, az erdõ

vé del mé rõl és az er dõ gaz dál ko dás ról szó ló tör vény és
a Ki o tói Jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán el fo ga dott, a
 Kiotói Jegy zõ könyv elsõ kö te le zett ség vál la lá si idõ sza ká -
ban az er dõ te le pí té si te vé keny sé get meg va ló sí tó tisz ta fej -
lesz té si me cha niz mus pro jek tek re vo nat ko zó mód szer ta -
nok ról és el já rá sok ról szó ló 5/CMP.1 ha tá ro zat ban, va la -
mint a ha tá ro zat alap ján a Tisz ta Fej lesz té si Me cha niz mus
Vég re haj tó Tes tü let ál tal jó vá ha gyott, az adott pro jekt re
al kal maz ha tó mód szer ta nok ban meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek meg fe le lõ en tör té nik,”

3. §

A Vhr. 11. § (8) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az együt tes vég re haj tá si pro jekt ak kor hagy ha tó jóvá,
ha]

„c) a Terv do ku men tum ban be mu ta tott pénz ügyi szá mí -
tá sok, il let ve rész le tes pénz for gal mi ada tok alap ján meg -
állapítható, hogy a pro jekt a pénz ügyi ad di ci o na li tás kö ve -
tel mé nyé nek, és”
[meg fe lel.]

4. §

A Vhr. 12. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az Át ve võ sze mé lyé ben be kö vet ke zõ vál to zás ese -

tén a Jó vá ha gyó Nyi lat ko za tot a mi nisz ter mó do sít ja. A
mó do sí tás hoz a Szál lí tó nak be kell nyúj ta nia az új Át ve võ -
vel kö tött ki bo csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ dést.”

5. §

(1) A Vhr. 18. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A hi ány ta lan be nyúj tás tól szá mí tott 30 na pon be lül
a mi nisz ter a ké rel met jó vá hagy ja vagy el uta sít ja. A jó vá -
ha gyás a ké rel me zõ ál tal meg je lölt idõ tar tam ra, leg ké sõbb
2012. de cem ber 31-ig szól.”

(2) A Vhr. 18. § (6) és (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) Amennyi ben a fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ jogi
sze mély el len csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
 eljárás in dul, azt az el já rás meg in du lá sá tól szá mí tott 15 na -
pon be lül kö te les a mi nisz ter nek be je len te ni. A mi nisz ter
a jogi sze mélyt a be je len tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül
tör li a nyil ván tar tás ból.

(7) A mi nisz té ri um a nyil ván tar tás ba vett ké rel me zõk
ne vét, a ké re lem jó vá ha gyá sá nak vagy el uta sí tá sá nak
 tényét, il let ve a (6) be kez dés sze rin ti tör lést hi va ta los hon -
lap ján köz zé te szi.”

6. §

A Vhr. 22. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22. § (1) A ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek nek a

20. § alap ján tör tént ér té ke sí té sé bõl szár ma zó, pén zü gyi -
leg tel je sí tett el len ér ték ter hé re Zöld Be ru há zá si Rend szert 
mû köd tet a mi nisz ter.

(2) A Zöld Be ru há zá si Rend szer pá lyá za ti ki írá sá nak
meg kell fe lel nie

a) a 10. § (7) be kez dés d)–f) pont já ban meg ha tá ro zott
ad di ci o na li tá si, va la mint

b) a 21. § (1) be kez dés sze rin ti, a Ve võ vel kö tött ki bo -
csát ha tó mennyi sé gi egy ség át ru há zá sá ra vo nat ko zó szer -
zõ dé si
fel té te lek nek.

(3) A Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben meg ha tá ro -
zott fel ada tok meg va ló sí tá sá nak elõ se gí té sét

a) a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek nek a 20. § alap -
ján tör tént ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel és ka ma tai,
va la mint

b) a Zöld Be ru há zá si Rend szer sa ját be vé te lei:
ba) a Zöld Be ru há zá si Rend szer ren del te té sé nek meg -

fe le lõ fel hasz ná lás ra át vett pénz esz kö zök,
bb) vissza té rí ten dõ vagy vissza vont tá mo ga tá sok,
bc) pá lyá za ti dí jak, és
bd) ké se del mi ka ma tok 

szol gál ják.
(4) A Zöld Be ru há zá si Rend szer éves költ ség ve té si elõ -

irány za ta leg fel jebb 5%-ig fel hasz nál ha tó a Zöld Be ru há -
zá si Rend szer ke ze lé sé hez, mû köd te té sé hez, be vé te lei be -
sze dé sé hez, pénz esz kö zei fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé -
hez szük sé ges költ sé gek fe de zé sé re, il let ve a Zöld Be ru há -
zá si Rend szer be vé te le i nek, mint pá lyá za ti pén zek nek a
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Ve võ vel kö tött szer zõ dés ben elõ ír tak sze rin ti fel hasz ná lá -
sá ra, a pá lyá za tok meg va ló su lá sá ra, mo ni to ro zá sá ra, és az
el ért ki bo csá tás-csök ken tés szám sze rû sí té sé re, va la mint
jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sü lé sé re 
vo nat ko zó pénz ügyi és mû sza ki szem pon tú ér té kel te té sé re 
(au di tál ta tá sá ra). 

(5) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tá sok kal össze füg gõ
pá lyá zat ke ze lé si, le bo nyo lí tá si, dön tés-elõ ké szí té si és el -
len õr zé si fel ada tok el lá tá sá ról a mi nisz ter gon dos ko dik.”

7. §

A Vhr. 23. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23. § (1) A Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben tá mo -

ga tást – amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem
ren del ke zik – bel föl di szék he lyû jogi sze mély, jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, kül föl di szék he lyû
vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, egyé ni vál lal ko zó,
tár sas ház-kö zös ség, va la mint ter mé sze tes sze mély kap hat.

(2) E ren de let alap ján tá mo ga tás
a) vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás, ezen be lül
aa) tá mo ga tás,
ab) ka mat tá mo ga tás,
b) vissza té rí ten dõ tá mo ga tás,
c) egyéb ki fi ze tés

for má já ban nyújt ha tó.
(3) A Zöld Be ru há zá si Rend szer alap ján tá mo ga tás

nyújt ha tó a kö vet ke zõ cé lok ra:
a) épü let ener gia ha té kony ság nö ve lé se,
b) meg úju ló ener gia fel hasz ná lá sá nak nö ve lé se,
c) táv fû tõ rend sze rek ha té kony sá gá nak nö ve lé se,
d) ala csony ener gia fel hasz ná lá sú épü le tek épí té sé nek

elõ se gí té se,
e) vi lá gí tá si és köz vi lá gí tá si rend sze rek ener gia ha té -

kony sá got nö ve lõ mo der ni zá ci ó ja,
f) nye lõk lé te sí té sé nek elõ se gí té se,
g) a köz le ke dé si szek tor ban meg va ló su ló kibocsátás-

 csökkentés,
h) kör nye zet ba rát mi nõ sí tés sel ren del ke zõ ház tar tá si

gé pek re, va la mint elekt ro ni kai esz kö zök re való cse re tá -
mo ga tá sa, amennyi ben az költ ség ha té kony mó don iga zol -
ha tó ki bo csá tás csök ken tést ered mé nyez hosszú táv ra,
 illetve

i) egyéb ki bo csá tás-csök ken té si fel ada tok meg va ló sí -
tá sa.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti cé lok ra a (2) be kez dés sze -
rin ti for má ban az EK-Szer zõ dés 87. cikk (1) be kez dé sé nek 
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás ként

a) cse kély össze gû, va la mint
b) kör nye zet vé del mi

jog cí men nyújt ha tó tá mo ga tás.
(5) Ka mat tá mo ga tás a tá mo ga tást igény lõ és a pénz in té -

zet kö zött lét re jött hi tel szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fu -

tam idõ re, de leg fel jebb a tárgy évet kö ve tõ két évre nyújt -
ha tó. A ka mat tá mo ga tás mér té ke a fi ze ten dõ ka mat
100%-át is el ér he ti, fi gye lem mel a Korm. ren de let ben
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás ra.

(6) A tá mo ga tott cél jel le gé tõl füg gõ en – ha a pá lyá za ti
fel hí vás el té rõ en nem ren del ke zik –, a ka mat tá mo ga tás
 kivételével, elõ leg nyújt ha tó.

(7) A pá lyá za ti fel hí vás ban fel kell tün tet ni, va la mint
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga tás ban ré sze sü lõt
(a to váb bi ak ban: ked vez mé nye zett) írás ban tá jé koz tat ni
kell ar ról, hogy a (2) és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak 
kö zül me lyik tá mo ga tá si faj tá ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás -
nak ki fe je zet ten utal nia kell a tá mo ga tá si faj tá ra vo nat ko zó 
eu ró pai bi zott sá gi ren de let re, hi vat koz va an nak pon tos
 címére és az Eu ró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban való
ki hir de té sé re, va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás
pon tos össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban ki fe jez ve.”

8. §

A Vhr. 24. § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 23. § (4) be kez dés a) pont ja alap ján nyújt ha tó
 támogatás az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély
össze gû (ún. de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá -
sá ról szó ló 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (a továb -
biakban: 1998/2006/EK ren de let) ha tá lya alá tar to zó
 támogatásnak mi nõ sül.

(2) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek felté -
tele, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik ar ról, hogy az
elõ zõ há rom pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély
össze gû tá mo ga tá sok tá mo ga tás tar tal ma nem ha lad ja meg
a 200 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get. A több rész -
let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se idõ pont já ban
 érvényes ér ték re kell disz kon tál ni. Az 1998/2006/EK ren -
de let 3. cikk 1. pont ja sze rin ti kö te le zett sé get a tá mo ga tást
nyúj tó kö te les tel je sí te ni.”

9. §

A Vhr. 25. §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés és al cím lép:

„Környezetvédelmi támogatás

25. § (1) A 23. § (4) be kez dés b) pont ja alap ján nyúj tott
kör nye zet vé del mi tá mo ga tás a 800/2008/EK ren de let ha -
tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Az (1) be kez dés alap ján a 800/2008/EK ren de let
21. cik ke sze rin ti ener gia meg ta ka rí tá si in téz ke dé sek hez és 
23. cik ke sze rin ti meg úju ló ener gia for rá sok ból szár ma zó
ener gia elõ moz dí tá sá ra nyújt ha tó tá mo ga tás.

(3) A kör nye zet vé del mi tá mo ga tás nyúj tá sá nak rész le -
tes fel té te le it az 5. és 6. mel lék let tar tal maz za.
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(4) A kör nye zet vé del mi tá mo ga tás energiamegtakarí -
tási pro jek tek nek és a meg úju ló ener gia for rá sok ból szár -
ma zó ener gia elõ moz dí tá sá ra irá nyu ló pro jekt nek nyújt -
ható, ugyan azon el szá mol ha tó költ sé gek re vo nat ko zó bár -
mely tá mo ga tás tá mo ga tá si in ten zi tá sa – be le ért ve a pro -
jekt hez nyúj tott cse kély össze gû tá mo ga tá so kat is – nem
ha lad hat ja meg az 5. és 6. mel lék let ben meg ha tá ro zott
mér té ket.”

10. §

A Vhr. 26. §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés és al cím lép:

„Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

26. § (1) E ren de let alap ján nem nyújt ha tó tá mo ga tás:
a) a 800/2008/EK ren de let 1. cikk (4) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott cél ra, ki vé ve a tu risz ti kai te vé keny sé gek re
irá nyu ló prog ra mok ese té ben;

b) a 800/2008/EK ren de let 1. cikk (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ra.

(2) E ren de let alap ján nem le het tá mo ga tást ki fi zet ni
olyan vál lal ko zás ré szé re, amely a vele szem ben egy tá mo -
ga tást jog el le nes nek és a kö zös pi ac cal össze egyez tet he -
tet len nek nyil vá ní tó bi zott sá gi ha tá ro za ton ala pu ló vissza -
fi ze té si kö te le zett ség nek nem tett ele get.

(3) E ren de let alap ján tá mo ga tás csak ak kor ítél he tõ
meg, ha a ked vez mé nye zett még a pro jekt tel kap cso la tos
mun ká la tok vagy te vé keny sé gek meg kez dé se elõtt a tá mo -
ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja. Nagy vál lal ko zá sok ese té -
ben a fen ti e ken kí vül a ked vez mé nye zet tek kö te le sek bi zo -
nyí ta ni, hogy a tá mo ga tás se gít sé gé vel lé nye ge sen meg nö -
vek szik a pro jekt mé re te, ki szé le se dik a te vé keny ség köre,
nö vek szik a ked vez mé nye zett ál tal a pro jekt re for dí tan dó
összeg, lé nye ge sen fel gyor sult a pro jekt vég re haj tá si üte -
me, vagy re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás ese té ben a pro -
jekt a tá mo ga tás hi á nyá ban nem az érin tett tá mo ga tott
 régióban va ló sult vol na meg.

(4) Az e ren de let ben sze rep lõ, a 800/2008/EK ren de let
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo ga -
tás kü lön bö zõ el szá mol ha tó költ sé gek ese tén hal moz ha tó
más, a 800/2008/EK ren de let ha tá lya alá tar to zó támoga -
tási jog cí men nyúj tott tá mo ga tás sal. Azo nos, vagy rész ben 
azo nos el szá mol ha tó költ sé gek ese té ben a 800/2008/EK
ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott
tá mo ga tás ab ban az eset ben hal moz ha tó más a
800/2008/EK ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog -
cí men nyúj tott tá mo ga tás sal, il let ve cse kély össze gû tá mo -
ga tás sal, ha az nem ve zet a 800/2008/EK ren de let sze rin ti
leg ma ga sabb tá mo ga tá si in ten zi tás, il let ve tá mo ga tá si
összeg túl lé pé sé hez.

(5) A tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá nak nö ve lé se cél já ból
e ren de let 800/2008/EK ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo -
ga tá sok ra vo nat ko zó elõ írá sai a mi nisz té ri um hon lap ján is
köz zé té tel re ke rül nek. A tá mo ga tá si prog ra mot nem le het
az in ter ne ten való köz zé té tel elõtt el in dí ta ni.

(6) A ked vez mé nye zet tek nek és a tá mo ga tást nyúj tó
szerv nek a tá mo ga tás igény lé sét, fel hasz ná lá sát, el len õr -
zé sét alá tá masz tó bi zony la to kat, do ku men tu mo kat és nyil -
ván tar tá so kat, va la mint min den olyan nyil ván tar tást,
amely az el szá mol ha tó költ sé ge ket és a meg en ged he tõ
 maximális tá mo ga tá si in ten zi tás be tar tá sá ra vo nat ko zó
 információkat tar tal maz za, a tá mo ga tás oda íté lé sé tõl szá -
mí tott 10 évig meg kell õriz ni ük.

(7) Az e ren de let alap ján több rész let ben ki fi ze ten dõ
 támogatásokat a tá mo ga tás oda íté lé se idõ pont já ban ér vé -
nyes je len ér ték re kell disz kon tál ni. A disz kon tá lás cél já ra
a disz kont ka mat lá bat kell al kal maz ni, me lyet a tá mo ga tás
oda íté lé se kor ér vé nyes re fe ren cia alap ka mat láb se gít sé gé -
vel kell ki szá mol ni.”

11. §

A Vhr. 28. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A pá lyá za ti fel hí vást a mi nisz té ri um in ter ne tes hon -
lap ján kell köz zé ten ni. A meg je le nés té nyét – a megjele -
nési hely meg je lö lé sé vel – két or szá gos ter jesz té sû na pi -
lap ban is kö zöl ni kell.”

12. §

A Vhr. 28. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A pá lyá za ti fel hí vást, va la mint a 23. § (4) be kez dé -

sé ben meg ha tá ro zott cé lok ra fel hasz nál ha tó ke ret össze get
a mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben ha tá roz za 
meg.”

13. §

(1) A Vhr. 30. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
ha tár idõ ben, tar ta lom mal, for má ban és nyom tat vá nyon a
mi nisz ter ál tal ki je lölt dön tés-elõ ké szí tõ szerv hez (a to -
váb bi ak ban: ki je lölt szerv) kell be nyúj ta ni. A ki je lölt szerv 
a be ér ke zett pá lyá za to kat fo lya ma to san ér kez te ti. A pá lyá -
zat be fo ga dá sá ról a pá lyá zót tá jé koz tat ni kell.”

(2) A Vhr. 30. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A pá lyá za to kat szak mai (kör nye zet- és ég haj lat vé -
del mi, mû sza ki, ener ge ti kai, köz gaz da sá gi) és pénz ügyi
szem pon tok sze rint kell ér té kel ni és rang so rol ni. A pénz -
ügyi ér té ke lés a szak mai szem pont ból rang so rolt, tá mo gat -
ha tó pá lyá za tok kö zül ki zár ja a pénz ügyi szem pont ból
nem meg fe le lõ pá lyá za to kat.” 
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(3) A Vhr. 30. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A szak mai ér té ke lés so rán elõny ben kell ré sze sí te ni:
a) a költ ség ha té ko nyabb, a na gyobb szén-di oxid meg -

ta ka rí tást je len tõ pá lyá za to kat, va la mint
b) az a) pont nak meg fe le lõ pá lyá za tok kö zül a kom -

plex, több célt meg va ló sí tó fej lesz té se ket.”

14. §

A Vhr. 32. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben ho zott dön -
té sek rõl a ki je lölt szerv rend sze re sen tá jé koz ta tót ké szít.
A mi nisz ter a tá jé koz ta tót a dön tést kö ve tõ 10 mun ka na -
pon be lül a mi nisz té ri um in ter ne tes hon lap ján köz zé te szi.”

15. §

A Vhr. 33. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„33. § (1) A tá mo ga tá si szer zõ dés nek tar tal maz nia kell

az üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tás csök ken tés vár ha tó és
vál lalt mér té két, va la mint an nak iga zo lá si mód ját.

(2) A ked vez mé nye zet tel a szer zõ dés kö tés hez szük sé -
ges va la mennyi fel té tel tel je sü lé se ese tén a tá mo ga tá si
szer zõ dést a mi nisz ter, il let ve a mi nisz ter ne vé ben az ál ta la 
meg bí zott sze mély köti meg. A ked vez mé nye zett nek a tá -
mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re a ki je lölt szerv sze rint
meg ha tá ro zott idõ tar tam, de leg fel jebb a dön tés kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott 120 nap áll a ren del ke zé sé re.”

16. §

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

„(3) A ki je lölt szerv a szer zõ dés mó do sí tás ra irá nyu ló
ké rel met ér té ke li és ja vas la tá val együtt – az adat vál to zás
miatt szük sé ges szer zõ dés mó do sí tás, il let ve a (4) be kez -
dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – to váb bít ja a mi nisz ter nek,
aki 15 na pos vé le mé nye zé si ha tár idõ vel meg kül di az érin -
tett mi nisz te rek nek. A vé le mé nyek fi gye lem be vé te lé vel
a mó do sí tás ról a mi nisz ter, il let ve – az adat vál to zás miatt
szük sé ges szer zõ dés mó do sí tás, il let ve a (4) be kez dés ben
fog lal tak ese té ben – a mi nisz ter ál tal meg bí zott sze mély
10 na pon be lül dönt.”

17. §

A Vhr. 35. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A ki je lölt szerv a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát tel jes
körû ered mé nyes sé gi, ha té kony sá gi és cél sze rû sé gi elem -
zés sel zár ja, me lyet to váb bít a mi nisz ter ré szé re. Az elem -

zést – amennyi ben az erre vo nat ko zó igényt a ki bo csát ha tó 
mennyi sé gi egy ség át ru há zá sa tár gyá ban lét re jött szer zõ -
dés ben ki kö töt ték – az el ké szül tét kö ve tõ 60 na pon be lül
a mi nisz ter meg kül di a Vevõ ál tal ki je lölt sze mély nek.”

18. §

A Vhr. 5–6. mel lék le te he lyé be e ren de let 1–2. mellék -
lete lép.

19. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

20. §

(1) A Vhr.

a) 30. § (2) és (3) be kez dé sé ben, va la mint 35. § (4) be -
kez dé sé ben a „mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „ki je -
lölt szerv” szö veg,

b) 34. § (2) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um hoz” szö veg -
rész he lyé be a „ki je lölt szerv hez” szö veg,

c) 35. § (2) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um” szö veg rész
he lyé be a „mi nisz ter, il let ve a ki je lölt szerv” szö veg,

d) 36. § (4) be kez dé sé ben a „14. § (6) be kez dé se” szö -
veg rész he lyé be a „15. § (5) be kez dé se” szö veg,

e) 4. mel lék le té nek 3.3 pont já ban a „kö vet kez mé nyes
ki bo csá tás” szö veg rész he lyé be a „köz ve tett ha tás a ki bo -
csá tá si szint re” szö veg

lép.

(2) A Vhr. 

a) 18. § (8) be kez dé se, 19. §-a, 27. §-a és az azt meg -
elõzõ al cím, va la mint 28. § (2) be kez dé se, és

b) 7–9. mel lék le te

ha tá lyát vesz ti.

21. §

(1) Az ipa ro so dott tech no ló gi á val épült la kó épü le tek
ener gia meg ta ka rí tást ered mé nye zõ kor sze rû sí té sé nek,
 felújításának tá mo ga tá sá ra (Pa nel-prog ram)
(LFP-2008-LA-2)” el ne ve zé sû pá lyá zat ke re té ben e ren -
de let ha tály ba lé pé sé ig be nyúj tott, de kö te le zett ség vál la -
lás sal nem érin tett pá lyá za to kat a Zöld Be ru há zá si Rend -
szer ke re té ben be nyúj tott pá lyá zat ként kell el bí rál ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá lyá zat ra az
ere de ti pá lyá za ti ki írást, va la mint a Vhr. e ren de let tel meg -
ál la pí tott 33. § (1) be kez dé sét kell al kal maz ni.
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22. §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo csá tá si egy sé gei
Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mi rend sze ré nek lét re ho zá -
sá ról szó ló 2003/87/EK irány elv nek a Ki o tói Jegy zõ könyv 
pro jekt me cha niz mu sa i ra te kin tet tel tör té nõ mó do sí tá sá ról
szó ló, 2004. ok tó ber 27-i 2004/101/EK eu ró pai par la men ti 
és ta ná csi irány elv 1. cikk,

b) a 2003/87/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv nek meg fe le lõ en a ki o tói jegy zõ könyv ben meg ha tá ro -
zott pro jekt te vé keny sé gek ese té ben a ki bo csá tá si egy -
ségek Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mi rend szer e sze rint
tör té nõ üveg ház ha tást oko zó gáz ki bo csá tás-csök ken té sek
két sze res el szá mo lá sá nak el ke rü lé sé rõl szó ló, 2006. no -
vem ber 13-i 2006/780/EK bi zott sá gi ha tá ro zat 2. cikk.

23. §

Ez a ren de let 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

1. mel lék let
a 121/2009. (VI. 11.) Korm. ren de let hez

[5. mel lék let
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. ren de let hez]

Az energiamegtakarítási intézkedéseket szolgáló
környezetvédelmi beruházási támogatás részletes

feltételei

1. Ener gia meg ta ka rí tá si in téz ke dé sek hez nyúj tott kör -
nye zet vé del mi be ru há zá si tá mo ga tást a

a) 2. pont ban rög zí tett fel té te lek, vagy
b) 3. pont ban rög zí tett fel té te lek

alap ján le het nyúj ta ni.

2. a) A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a
 támogatható költ sé gek 60%-át.

A tá mo ga tá si in ten zi tás azon ban 20 szá za lék pont tal
 növelhetõ a kis vál lal ko zá sok nak, il let ve 10 szá za lék pont -
tal a kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott tá mo ga tá sok ese tén.

b) A tá mo gat ha tó költ sé gek a kö zös sé gi szab vá nyok
 által elõ írt nál ma ga sabb szin tû ener gia meg ta ka rí tás meg -
va ló sí tá sá hoz szük sé ges be ru há zá si több let költ sé gek.

3. a) Az el szá mol ha tó költ sé gek a kö zös sé gi szab vá -
nyok ál tal elõ írt nál ma ga sabb szin tû ener gia meg ta ka rí tás
meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges be ru há zá si több let költ sé gek.

Az el szá mol ha tó költ sé gek ki szá mí tá sá hoz a
800/2008/EK ren de let 18. cik ké nek (6) és (7) be kez dé sé -
ben rög zí tett mód szert kell al kal maz ni. Az el szá mol ha tó
költ sé gek ki szá mí tá sa so rán fi gyel men kí vül kell hagy ni
az ener gia meg ta ka rí tás hoz szük sé ges több let be ru há zás -
hoz kap cso ló dó költ sé ge ket és mû kö dé si elõ nyö ket, ame -
lyek KKV-k ese té ben e be ru há zás elsõ há rom éve alatt,
az EU szén di oxid ki bo csá tás-ke res ke del mi rend sze ré ben
részt nem vevõ nagy vál la la tok ese té ben a be ru há zás elsõ
négy éve alatt, az EU szén di oxid ki bo csá tás-ke res ke del mi
rend sze ré ben részt vevõ nagy vál la la tok ese té ben pe dig a
be ru há zás elsõ öt éve alatt je lent kez tek. Nagy vál lal ko zá -
sok ese tén ez az idõ szak csök kent he tõ e be ru há zás élet tar -
ta má nak elsõ há rom évé re, amennyi ben bi zo nyít ha tó,
hogy a be ru há zás ér ték csök ke nés-le írá si ide je nem ha lad ja 
meg a há rom évet. A tá mo gat ha tó költ sé gek szá mí tá sát
füg get len könyv vizs gá ló val kell hi te le sít tet ni.

b) A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg az el -
szá mol ha tó költ sé gek 20 %-át.

A tá mo ga tá si in ten zi tás azon ban 20 szá za lék pont tal
 növelhetõ a kis vál lal ko zá sok nak, il let ve 10 szá za lék pont -
tal a kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott tá mo ga tá sok ese tén.

4. A tá mo gat ha tó költ sé gek ki szá mí tá sá hoz a
800/2008/EK ren de let 18. cikk (6) és (7) be kez dé sé ben
rög zí tett mód szert kell al kal maz ni, a mû kö dé si elõ nyö ket
és mû kö dé si költ sé ge ket pe dig fi gyel men kí vül kell
 hagyni.

2. mel lék let
a 121/2009. (VI. 11.) Korm. ren de let hez

[6. mel lék let
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. ren de let hez]

A megújuló energiaforrásokból származó energia
elõmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási 

támogatás nyújtásának részletes feltételei

1. A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg az
 elszámolható költ sé gek 45%-át. A tá mo ga tá si in ten zi tás
azon ban 20 szá za lék pont tal nö vel he tõ a kis vál lal ko zá sok -
nak, il let ve 10 szá za lék pont tal a kö zép vál lal ko zá sok nak
nyúj tott tá mo ga tá sok ese tén.

2. Az el szá mol ha tó költ sé gek azok a több let költ sé gek,
ame lyek a ked vez mé nye zet tet ter he lik egy ha gyo má nyos,
a tény le ges ener gia ter me lés szem pont já ból ugyan olyan
ka pa ci tá sú erõ mû höz vagy fû tõ rend szer hez ké pest. Az
 elszámolható költ sé gek ki szá mí tá sá hoz a 800/2008/EK
ren de let 18. cikk (6) és (7) be kez dé sé ben rög zí tett mód -
szert kell al kal maz ni, a mû kö dé si elõ nyö ket és mû kö dé si
költ sé ge ket pe dig fi gyel men kí vül kell hagy ni.
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3. A bio üzem anyag elõ ál lí tá sá hoz nyúj tott kör nye zet vé -
del mi be ru há zá si tá mo ga tás csak annyi ban men te sül a be -
je len té si kö te le zett ség alól, amennyi ben a tá mo ga tott be ru -
há zá so kat ki zá ró lag fenn tart ha tó bio üzem anya gok elõ ál lí -
tá sá ra hasz nál ják fel.

IV. A Ma gyar Nem ze ti
Bank el nö ké nek
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
16/2009. (VI. 11.) MNB

rendelete

a kötelezõ jegybanki tartalék kiszámításáról,
 illetve képzésének és elhelyezésének módjáról  szóló

10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A 25/2005. (XII. 12.) MNB ren de let tel és a 12/2007.
(XI. 13.) MNB ren de let tel mó do sí tott 10/2005. (VI. 11.)
MNB ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A tar ta lék kö te les hi tel in té zet a kö te le zõ
tartalék-elõ írást az ál tal tel je sí ti, hogy a 3.  § (2) be kez dé se
sze rint ki szá mí tott kö te le zõ tar ta lék össze gét a kö vet ke zõ
esz kö zök ben tart ja:

a) az MNB ál tal ve ze tett fo rint pénz for gal mi szám lá ján,
b) az MNB ál tal ve ze tett fo rint pénz for gal mi szám lá val 

nem ren del ke zõ tar ta lék kö te les hi tel in té zet (a továb biak -
ban: le ve le zett tar ta lék kö te les hi tel in té zet) egy az MNB ál -
tal ve ze tett fo rint pénz for gal mi szám lá val ren del ke zõ tar -
ta lék kö te les hi tel in té zet (a továb biak ban: le ve le zõ tar ta -
lék kö te les hi tel in té zet) ál tal ve ze tett fo rint pénz for gal mi
szám lá ján.

(2) A le ve le zõ tar ta lék kö te les hi tel in té zet MNB ál tal ve -
ze tett fo rint pénz for gal mi szám lá ja egyen le gé nek tar tal -
maz nia kell a le ve le zett tar ta lék kö te les hi tel in té zet kö te le -
zõ tar ta lé kát is. A le ve le zõ tar ta lék kö te les hi tel in té zet
MNB ál tal ve ze tett fo rint pénz for gal mi szám lá já nak
egyen le gé bõl az MNB el sõd le ge sen a le ve le zett tar ta lék -
kö te les hi tel in té zet nek a le ve le zõ tar ta lék kö te les hi tel in té -
zet ál tal ve ze tett fo rint pénz for gal mi szám lá ján el he lye zett 
kö te le zõ tar ta lé kát te kin ti tel je sí tett nek.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal egé szül ki:

„5/A.  § (1) A tar ta lék kö te les hi tel in té zet nek a mû kö dé si
(te vé keny sé gi) en ge dé lye meg szer zé sé tõl – vagy az 1.  §
b) pont ja sze rin ti fi ók te lep ese té ben – a lét re ho zá sá tól kez -
dõ dõ en fo lya ma to san, füg get le nül at tól, hogy van-e tar ta -
lék kö te les for rá sa, ren del kez nie kell MNB ál tal ve ze tett
fo rint pénz for gal mi szám lá val vagy le ve le zõ tar ta lék kö te -
les hi tel in té zet ál tal ve ze tett fo rint pénz for gal mi szám lá -
val, to váb bá ez utób bi eset ben a le ve le zõ tar ta lék kö te les
hi tel in té zet tel és az MNB-vel kö tött olyan há rom ol da lú
meg ál la po dás sal, amely az e ren de let ben fog lal tak tel je sí -
té sét le he tõ vé te szi a le ve le zett tar ta lék kö te les hi tel in té zet
pénz for gal mi szám la ve ze té si sa já tos sá ga i nak meg fele lõen 
(a továb biak ban: meg ál la po dás).

(2) A le ve le zett tar ta lék kö te les hi tel in té zet nek kell gon -
dos kod nia a meg ál la po dás meg kö té sé rõl, úgy, hogy mind ad -
dig, amíg nem ren del ke zik MNB ál tal ve ze tett fo rint pénz for -
gal mi szám lá val, fo lya ma to san ren del kez zen ha tá lyos meg -
ál la po dás sal. Amennyi ben a tar ta lék kö te les hi tel in té zet nek
meg szû nik az MNB ál tal ve ze tett fo rint pénz for gal mi szám -
lá ja, gon dos kod nia kell ar ról, hogy a meg ál la po dás leg ké -
sõbb az MNB ál tal ve ze tett fo rint pénz for gal mi szám lá ja
meg szû né sé vel egy ide jû leg lép jen ha tály ba.

(3) Amennyi ben a le ve le zett tar ta lék kö te les hi tel in té zet
több – nem az MNB ál tal ve ze tett – fo rint pénz for gal mi
szám lá val is ren del ke zik, a tar ta lék kö te le zett ség csak
egy – a meg ál la po dás ban meg je lölt – fo rint pénz for gal mi
szám lán tel je sít he tõ.

(4) A meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell azt, hogy a le ve -
le zett tar ta lék kö te les hi tel in té zet fel ha tal ma zást ad az MNB
ja vá ra az e ren de let bõl ere dõ, a le ve le zett tar ta lék kö te les hi -
tel in té zet tel szem be ni kö ve te lé sek azon na li be sze dé si meg bí -
zás út ján tör té nõ be sze dé se cél já ból a le ve le zõ tar ta lék kö te les 
hi tel in té zet nek az ál ta la a le ve le zett tar ta lék kö te les hi tel in té -
zet ré szé re ve ze tett va la mennyi pénz for gal mi szám lá ja meg -
ter he lé sé re. A fel ha tal ma zás nak az MNB hoz zá já ru lá sa nél -
kül vissza nem von ha tó nak kell len nie.

(5) A meg ál la po dás ha tá lya kez de té nek és vé gé nek idõ -
pont ját úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az ezen ren de let ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek fo lya ma to san teljesíthe -
tõek le gye nek. A meg ál la po dás ha tá lya nem kez dõd het és
nem szûn het meg tel je sí té si tárgy idõ sza kon be lül.”

3.  §

Az R. 7.  §-ának (8) be kez dé sé ben a ,,köz ve tet ten csat la -
ko zó” ki fe je zés „le ve le zett” ki fe je zés re mó do sul.

4.  §

(1) E ren de let 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) An nak a tar ta lék kö te les hi tel in té zet nek, amely e ren -
de let ha tály ba lé pé se kor nem ren del ke zik az MNB ál tal ve -
ze tett fo rint pénz for gal mi szám lá val, leg ké sõbb 2009. jú -
lius 31-éig kell gon dos kod nia ar ról, hogy az MNB ál tal ve -
ze tett fo rint pénz for gal mi szám lá val vagy az R. e ren de let -
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tel meg ál la pí tott 5/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ha tá -
lyos meg ál la po dás sal ren del kez zen.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a kö te le zõ jegy ban ki tar ta lék ki szá mí tá sá ról, il let ve
kép zé sé nek és el he lye zé sé nek mód já ról  szóló 10/2005.
(VI. 11.) MNB ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2005.
(XII. 12.) MNB ren de let, és a kö te le zõ jegy ban ki tar ta lék
ki szá mí tá sá ról, il let ve kép zé sé nek és el he lye zé sé nek mód -
já ról  szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 12/2007. (XI. 13.) MNB ren de let.

(4) E ren de let 2009. au gusz tus 3-án ha tá lyát vesz ti.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

68/2009. (VI. 11.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai

berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl  szóló 

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló

 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  §

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 (a továb -
biak ban: R.) 4.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[ Támogatás igény be vé te lé re jo go sult]
„a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ,”

2.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A Vhr. 17.  § (4) be kez dé sé tõl el té rõ en a mû ve -

let a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en, de leg -
ko ráb ban 2009. ja nu ár 1-jé tõl az ügy fél sa ját fe le lõs sé gé re
meg kezd he tõ.

(2) A Vhr. 25.  §-ának (2) be kez dé sé tõl el té rõ en a 2009.
év ben be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek alap ján a mû ve le tet
úgy kell meg valósítani, hogy az a 10.  § (2) be kez dé se sze -
rint ki fi ze té si ké re lem mel el szá mol ha tó le gyen.”

3.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2009. jú ni us 15. és jú li us 15. 
kö zött le het be nyúj ta ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ille té kes me gyei ki -
ren delt sé gé hez.”

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

„(3) A Vhr. 27.  § (1) be kez dé sé nek e)–f) pont ja i tól el tér -
ve az ott meg ha tá ro zott összeg ha tár tól füg get le nül ki zá ró -
lag pénz ügyi ter vet kell el ké szí te ni, és azt a tá mo ga tá si ké -
re lem mel együtt be nyúj ta ni. A Vhr. 27.  §-ának (3) be kez -
dé sét e jog cím te kin te té ben nem kell al kal maz ni.”

4.  §

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

„(1) Az ügy fél ál tal igé nyel he tõ tá mo ga tás össze ge tá -
mo ga tá si idõ sza kon ként leg fel jebb 735 000 eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint összeg le het.”

5.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, a 2009-ben be nyúj tott tá -

mo ga tá si ké rel mek ese tén a ki fi ze té si ké rel met ki zá ró lag
2009. szep tem ber 1. és ok tó ber 31. kö zött le het be nyúj ta ni.”

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it a hatályba lépését köve tõen
be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek ese té ben kell al kal maz ni.

(2) Az R. 7.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja és (5) be kez -
dé se ha tá lyát vesz ti.
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7.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá má ra nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM ren de let 5.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te au gusz tus 1. és
 augusztus 31. kö zött le het be nyúj ta ni az MVH ál tal rend -
sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon pos tai úton az MVH-hoz
vagy az elekt ro ni kus ûr lap ki töl tõ szol gál ta tás se gít sé gé vel
elõ ál lí tott elekt ro ni kus ûr la pon, ügy fél kap un ke resz tül.”

8.  §

E ren de let 2011. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

A hon vé del mi mi nisz ter
7/2009. (VI. 11.) HM

ren de le te

a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti
repüléseirõl

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
74.  § (2) be kez dés p) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 32/A.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren -
de let 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség lég vé -
del mi ké szen lé ti re pü lé se i nek vég re haj tá sá ban, biz to sí tá -
sá ban vagy szer ve zé sé ben köz re mû kö dés re kö te le zett
szer ve zet re, sze mély re.

A légvédelmi készenléti repülés

2.  §

A lég vé del mi ké szen lé ti re pü lés olyan – 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 jog sza bály ban meg ha tá ro zott – hon vé -
del mi célú, mû ve le ti re pü lés, amely ren del te té se sze rint

a) a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény ben (a továb biak ban: Hvt.) meg ha -
tá ro zot tak sze rint az or szág lég te ré nek ol tal ma zá sa és te rü -
le té nek vé del me ér de ké ben vég re haj tott re pü lés (a továb -
biak ban: lég vé del mi ké szen lé ti  valós re pü lés), vagy

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott re pü lés re tör té nõ fel ké -
szü lés ér de ké ben vég re haj tott re pü lés (a továb biak ban:
lég vé del mi ké szen lé ti gya kor ló re pü lés).

Rádióösszeköttetés, közleményváltás

3.  §

(1) A lég vé del mi ké szen lé ti re pü lés vég re haj tá sa so rán
a ka to nai lé gi jár mû sze mély ze te a NATO lé gi erõ harc sza -
bály zat ban, va la mint az egyez mé nyes kom mu ni ká ci ó ra
vo nat ko zó, ha tá lyos szö vet sé gi do ku men tu mok ban meg -
ha tá ro zott ki fe je zé sek és köz le mény vál tá si el já rá sok al -
kal ma zá sá val, an gol vagy –  kény szer hely zet ese tén – ma -
gyar nyel ven tart ja fenn a kap cso la tot egy más sal és  a lég -
vé del mi irá nyí tó szol gá lat tal.

(2) Ha a lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat frek ven ci á ján egy 
idõ ben ma gyar és a szö vet sé ges fegy ve res erõk kö te lé ké be 
tar to zó lé gi jár mû vek is for gal maz nak, a köz le mény vál tás
so rán az an gol nyelv hasz ná la ta min den eset ben kö te le zõ.

Légvédelmi készenléti repülés éles függesztett
fegyverzettel

4.  §

(1) A lég vé del mi ké szen lé ti  valós re pü lés ki vé te lé vel az
éles le ve gõ-le ve gõ ra ké ták kal füg gesz tett és nem biz to sít -
ha tó fe dél ze ti tûz fegy ver rel ren del ke zõ ka to nai lé gi jár mû
a légi cé lok el fo gá sá ra szol gá ló lég vé del mi re pü lé si fel -
adat ban csak ak kor ve het részt, ha ar ról vég re haj tá si pa -
rancs kü lön ren del ke zik.

(2) Az éles füg gesz tett fegy ver zet tel, en ge déllyel vég re -
haj tott re pü lé si fel adat so rán a kö vet ke zõ biz ton sá gi sza -
bá lyo kat kell al kal maz ni:

a) a lé gi jár mû ve ze tõ nek min den eset ben ke rül nie kell
a vé let len fegy ver al kal ma zás le he tõ sé gét ma gá ban hor do -
zó ma nõ ver vég re haj tá sát,

b) lég vé del mi ké szen lé ti gya kor ló re pü lés so rán a lé gi jár -
mû ve ze tõ a fegy ver zet al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ki fe je zé se -
ket a rá di ón foly ta tott köz le mé nye i ben nem al kal maz hat,

c) a fe dél ze ti fegy ver ze ti fõ kap cso ló ki kap csolt, biz to -
sí tott ál lá sát a fel adat-vég re haj tás tel jes ide je alatt rend sze -
re sen el len õriz ni kell,

d) lég vé del mi ké szen lé ti gya kor ló re pü lés so rán az el -
fo gás so rán csak vi zu á lis cél azo no sí tá si fel adat (VID) hajt -
ha tó vég re; ha a cél re pü lõ gép ma nõ vert, szárny bil leg te tést
hajt vég re, az el fo gá si fel ada tot azon nal be kell fe jez ni, és
az el fo gó lé gi jár mû nek sza bad irány ban ki kell vál ni.
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Polgári légijármû elfogása

5.  §

(1) A lég vé del mi ké szen lé ti  valós re pü lést vég zõ ka to -
nai lé gi jár mû a Hvt. 131.  § (1) be kez dés sze rin ti re pü lés
so rán, a fel adat vég re haj tá sá nak kör ze té be tör té nõ ki re pü -
lés kor a fel adat ban nem érin tett, az ál ta lá nos lé gi for ga lom -
ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint köz le ke dõ lé gi jár mû vet
(a továb biak ban: GAT lé gi jár mû) – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott el té rés sel – ol dal irány ban 5 NM (9,3 km)
vagy füg gõ le ge sen 1000 láb (300 m tá vol ság nál ki sebb
mér ték ben nem kö ze lít he ti meg.

(2) A lég vé del mi ké szen lé ti  valós re pü lést vég re haj tó
ka to nai lé gi jár mû a fel adat vég re haj tá sá nak kör ze té be tör -
té nõ ki re pü lés kor, hang se bes ség fe let ti re pü lés ese té ben
a fel adat ban nem érin tett GAT lé gi jár mû vet ol dal irány ban
10 NM (18,6 km) vagy füg gõ le ge sen 2000 láb (600 m) tá -
vol ság nál ki sebb mér ték ben nem kö ze lít he ti meg.

(3) A lég vé del mi ké szen lé ti  valós re pü lést vég zõ ka to -
nai lé gi jár mû sze mély ze te a pol gá ri lé gi jár mû el fo gá sa
cél já ból vég re haj tott re pü lés so rán,

a) ha az el fo gott pol gá ri lé gi jár mû fel té te lez he tõ en fel
van sze rel ve össze üt kö zé si ve szélyt jel zõ fe dél ze ti rend -
szer rel (ACAS/TCAS) – a ri asz tás el ke rü lé se ér de ké -
ben – az el fo gott pol gá ri lé gi jár mû tõl mért 20 NM
(37,2 km) tá vol sá gon be lül kö te les a fe dél ze ti vá lasz jel adó 
nyo más ma gas sá gi in for má ció ki su gár zá sát szü ne tel tet ni,

b) a fel adat be fe je zé sét köve tõen, az el fo gott pol gá ri lé -
gi jár mû tõl tör té nõ el re pü lés kor a fe dél ze ti vá lasz jel adó
nyo más ma gas sá gi in for má ció ki su gár zá sát az el fo gott lé -
gi jár mû tõl szá mí tott 10 NM (18,6 km) tá vol ság el éré sét
köve tõen ha la dék ta la nul ak ti vál ja.

Állami légijármû elõre nem tervezett (eseti) 
légi célként történõ felhasználása

6.  §

(1) A lég vé del mi ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó erõk gya -
ko rol ta tá sa, va la mint a  valósághû ki kép zé si kö rül mé nyek
meg te rem té se ér de ké ben le he tõ ség van olyan ma gyar vagy 
szö vet sé ges ka to nai lé gi jár mû elõ re nem ter ve zett el fo gá -
sá ra, amely út vo nal re pü lést, il let ve át re pü lést hajt vég re a
mû ve le ti lé gi for ga lom szá má ra ki je lölt, idõ sza ko san kor -
lá to zott lég tér ben vagy kö zös fel hasz ná lá sú lég tér ben, és
amely va la mely pol gá ri vagy ka to nai lé gi for gal mi vagy
lég vé del mi szol gá lat ke ze lé se alatt áll (a továb biak ban:
ko or di nált ese ti légi cél).

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el fo gá si fel adat vég re haj tá -
sa csak ko or di nált ese ti légi cél ese tén en ge dé lye zett az
aláb bi ak ban meg ha tá ro zott fel té te lek és sza bá lyok sze rint:

a) ko or di nált ese ti légi cél ként el fo gá si fel adat cél já ra
olyan ma gyar vagy szö vet sé ges ka to nai lé gi jár mû hasz nál -

ha tó fel, amely az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott lég tér -
ben re pül, és amely nek re pü lé si ter vé ben sze re pel, hogy
út vo nal re pü lé se so rán eset le ges el fo gá sa le het sé ges,

b) a ko or di nált ese ti légi cél el fo gá sát ak kor le het vég -
re haj ta ni, ha az fo lya ma to san ra dar irá nyí tás alatt áll, és
a lé gi jár mû pa rancs no ka ko or di nált ese ti légi cél ként tör té -
nõ igény be vé te lé nek le he tõ sé gét a rá ve ze tés meg kez dé se
elõtt rá di ón meg erõ sí tet te,

c) az el fo gás so rán vé de ke zõ, meg té vesz tõ ma nõ ver al -
kal ma zá sa ti los,

d) ko or di nált ese ti légi cél el fo gá sa az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott lég tér ben lát va re pü lé si me te o ro ló gi ai kö -
rül mé nyek meg lé te ese tén hajt ha tó vég re.

Együttmûködés a légvédelmi 
és a légiforgalmi irányító szolgálatok között

7.  §

Az 5–6.  §-ban meg ha tá ro zott, a lég vé del mi ké szen lé ti
re pü lés sel össze füg gõ ope ra tív együtt mû kö dé si el já rást
a lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat és a lé gi for gal mi irá nyí tó
szol gá lat együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög zí ti, ame -
lyet a lé gi köz le ke dé si ha tó ság hagy jóvá.

A felkészülés rendszabályai

8.  §

A vég re haj tó ál lo mány nak a lég vé del mi ké szen lé ti re -
pü lés meg kez dé se elõtt a kö vet ke zõ te rü le tek re ki ter je dõ
biz ton sá gi rend sza bá lyok ból és el já rá sok ból kell fel ké -
szül nie:

a) a fel adat vég re haj tá sá nak me te o ro ló gi ai fel té te lei,
b) a meg té vesz tõ és lé gi harc ma nõ ve rek al kal ma zá sá -

nak ál ta lá nos rend sza bá lyai,
c) a kis- és föld kö ze li ma gas sá go kon vég re haj tott ma -

nõ ve re zés rend sza bá lyai,
d) az el fo gó lé gi jár mû mi ni má lis re pü lé si se bes ség gel

vég re haj tott re pü lé sé nek rend sza bá lyai,
e) a vi zu á lis azo no sí tás el já rá sai,
f) a mi ni má lis biz ton sá gos ma gas sá gok meg ha tá ro zá sa,
g) a fel adat vég re haj tá sá nak rend sza bá lyai éj sza ka,
h) az el kü lö ní té sek, biz ton sá gi tá vol sá gok be tar tá sá nak 

sza bá lyai, el já rá sai,
i) a fel adat meg sza kí tá sá nak sza bá lyai,
j) a szál lí tó re pü lõk és a he li kop te rek cél ként tör té nõ

fel hasz ná lá sá nak rend sza bá lyai,
k) a fe dél ze ti fegy ver rend szer al kal ma zá sá nak biz ton -

sá gi rend sza bá lyai,
l) az el fo gó lé gi jár mû vek fegy ver ze te biz to sí tott sá gá -

nak el len õr zé si rend sza bá lyai,
m) kény szer hely ze ti el já rá sok.
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Értelmezõ rendelkezések

9.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. El fo gás: lé gi jár mû vagy kö te lék re pü lé sé nek azon

sza ka sza, amely nek so rán a lé gi jár mû vagy a kö te lék olyan 
ma nõ ve rek so ro za tát hajt ja vég re ön ál ló an vagy a lég vé -
del mi irá nyí tó szol gá lat ál tal biz to sí tott rá ve ze tés alap ján,
hogy a fe dél ze ti fegy ver zet al kal ma zá sa, vi zu á lis azo no sí -
tás vagy légi harc vég re haj tá sá hoz meg fe le lõ hely zet be ke -
rül jön,

2. Lé gi harc: a lé gi jár mû sze mély ze tek, kö te lé kek szer -
ve zett, fegy ve res, in ten zív harc te vé keny sé ge a le ve gõ ben,
amely a légi el len ség meg sem mi sí té sé re, il let ve szán dé ká -
nak meg hi ú sí tá sá ra irá nyul,

3. Vé let len fegy ver al kal ma zás: a fe dél ze ti fegy ver zet nem 
szán dé kolt al kal ma zá sa (ra ké ta, il let ve fe dél ze ti tûz fegy ver
tûz ki vál tá sa), ame lyet em be ri vagy tech ni kai hiba okoz.

Hatálybalépés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
61/2009. (VI. 11.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vány
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Or szág -
gyû lés jog al ko tói fel ada tá nak el mu lasz tá sá val az Al kot -
mány 57.  § (1) és (3) be kez dé se it sér tõ alkot mány elle nes
hely ze tet idé zett elõ, mi vel nem sza bá lyoz ta, hogy a jog -
erõs íté let meg ho za ta la után a ter helt ho gyan fér het hoz zá
a bün te tõ el já rás ira ta i hoz.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tói fel ada tá nak 2009. ok tó ber 31. nap já ig te gyen
ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság azt az in dít vá nyi ké rel met,
mely sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség áll fenn a miatt, hogy az Or szág gyû lés nem al ko tott
olyan sza bá lyo kat, ame lyek a védõ és a ter helt szá má ra le -
he tõ vé ten nék a bün te tõ el já rás ban ke let ke zett ira to kon túl -
me nõ en a vád ren del ke zé sé re álló egyéb do ku men tu mok
meg is me ré sét és azok ról má so lat ké szí té sét, el uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó ma gán sze mély – hi vat koz va konk rét
ügyé re –, utó la gos nor ma kont rollt kez de mé nye zett a bün -
te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (a továb biak -
ban: Be.) 70/B.  §-a és 70/C.  §-a el len. Ál lás pont ja sze rint
a bün te tõ ügy ira ta i ba  való be te kin tést és azok ról má so lat
ké szí té sét sza bá lyo zó Be. 70/B.  §-a, és az ira tok meg is me -
ré se so rán fel me rü lõ, az ira tok ban ta lál ha tó ál lam ti tok és
szol gá la ti ti tok ke ze lé sé vel kap cso la tos sza bá lyo kat rög zí -
tõ 70/C.  §-a al kot mány sér tõ hely ze tet te remt az zal, hogy
nem ren del ke zik a jog erõ sen el ítélt sze mély irat be te kin té si 
jo gá ról, nem je lö li meg az irat be te kin tés sel kap cso la tos
ügyek ben ilyen kor el já ró ha tó sá got, és ez ál tal le he tet len né 
te szi ezen sze mé lyek szá má ra a rend kí vü li jog or vos la ti el -
já rá sok kez de mé nye zé sét. Az el já ró bí ró sá gok gya kor la ta
az in dít vá nyo zó sze rint az, hogy a jog erõs íté let tel le zárt -
nak te kin tik a bün te tõ el já rást, és ezt köve tõen nem ad nak
ki ira tot be te kin tés re. Az in dít vá nyo zó sze rint ez ál tal sé rül
az Al kot mány 57.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt vé de lem hez
 való jog, mi vel a sza bá lyo zás le he tet len né te szi, hogy az
el ítélt fe lül vizs gá la ti vagy per újí tá si el já rást kez de mé -
nyez zen, te kin tet tel arra, hogy ilyen el já rá sok meg in dí tá -
sá hoz az ira tok is me re te el en ged he tet len. Az in dít vá nyo zó
sze rint to váb bá az ál tal, hogy az ügyész bár mi kor hoz zá fér -
het ezek hez az ira tok hoz, és ily mó don ké pes az em lí tett el -
já rá sok – adott eset ben ter helt ter hé re tör té nõ – kez de mé -
nye zé sé re, sé rül a fegy ver egyen lõ ség elve. Ezen ke resz tül
pe dig sé rül az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog is. Az in dít vá nyo zó kér te
a tá ma dott pa rag ra fu sok tel jes meg sem mi sí té sét is.

Az in dít vá nyo zó elõ ad ta to váb bá, hogy bün te tõ ügye fo -
lya mán szá mos eset ben ké rel mez te az el já rás so rán ke let -
ke zett do ku men tu mok ról, vi deó- és hang fel vé te lek rõl, tár -
gya lá si hang fel vé te lek rõl, azaz az „ira to kon kí vü li egyéb
do ku men tu mok”-ról ké szült má so lat ki adá sát. Ezi rá nyú
ké rel me i re vá laszt nem ka pott. Ál lás pont ja sze rint „a tisz -
tes sé ges el já rás alap fel té te le, hogy a ter helt és a védõ min -
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den olyan do ku men tu mot és ira tot sza ba don bir to kol has -
son, amely a vád ren del ke zé sé re áll. Ez a mai na pig nincs
tör vényileg sza bá lyoz va.” Az in dít vá nyo zó vé le mé nye az,
hogy ezen sza bá lyo zá si hi ány  miatt mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló, az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé nek – azon
be lül a fegy ver egyen lõ ség nek –, va la mint az 57.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lalt vé de lem hez  való jog nak a sé rel mét
oko zó alkot mány elle nes hely zet áll fent.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt

min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál -
ja el.

(...)
(3) A bün te tõ el já rás alá vont sze mé lye ket az el já rás

min den sza ka szá ban meg il le ti a vé de lem joga. A védõ nem 
von ha tó fe le lõs ség re a vé de lem el lá tá sa so rán ki fej tett vé -
le mé nye  miatt.”

2. A Be. tá ma dott sza bá lyai:
„Má so lat ké szí té se az el já rás so rán ke let ke zett irat ról
70/B.  § (1) Az el já rás so rán ke let ke zett irat ról – ide ért ve

a bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság ál tal be szer zett,
ille tõ leg a bün te tõ el já rás ban részt vevõ sze mé lyek ál tal be -
nyúj tott, va la mint csa tolt ira tot is – az a bí ró ság, ügyész, ille -
tõ leg nyo mo zó ha tó ság, amely elõtt az el já rás fo lya mat ban
van, a bün te tõ el já rás ban részt vevõ sze mé lyek ké rel mé re
a (2)–(7) be kez dés sze rint leg ké sõbb a ké re lem elõ ter jesz -
tésétõl szá mí tott nyolc na pon be lül má so la tot ad ki.

(2) A nyo mo zás be fe je zé sé ig a gya nú sí tott, a védõ,
a  fiatalkorú tör vényes kép vi se lõ je, a sér tett és kép vi se lõ je
má so la tot kap hat a szak vé le mény rõl, va la mint az olyan
nyo mo zá si cse lek mény rõl ké szült irat ról, ame lyek nél je -
len lé tü ket e tör vény le he tõ vé te szi; az egyéb irat ról pe dig
ak kor, ha ez a nyo mo zás ér de ke it nem sér ti. A sér tett
a nyo mo zás so rán ke let ke zett más ira tok ról a ta nú kén ti ki -
hall ga tá sát köve tõen kap hat má so la tot.

(3) A fel je len tõ ré szé re – ha nem a (2) be kez dés ben fel so -
rol tak va la me lyi ke – csak a fel je len tés rõl ad ha tó má so lat.

(4) Ha a ter helt nek a 179.  § (1) be kez dé se sze rin ti ki -
hall ga tá sá ra, a védõ ki ren de lé sé re, ille tõ leg meg ha tal ma -
zá sá ra az irat ke let ke zé sét köve tõen ke rült sor, a (2) be kez -
dés sze rin ti irat ról má so lat ki adá sá ra a ter helt az elsõ ki -
hall ga tá sá ra tör té nõ idé zés kéz be sí té sé tõl, a védõ a ki ren -
de lés rõl  szóló ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl, ille tõ leg a meg ha -
tal ma zás be nyúj tá sá tól fog va jo go sult.

(5) A nyo mo zás be fe je zé sét köve tõen
a) a ter helt, a védõ és a fi a tal ko rú tör vényes kép vi se lõ je 

má so la tot kap hat a nyo mo zás azon ira ta i ról, ame lyek nek
a meg is me ré sé re a 193.  § (1) be kez dé se alap ján jo go sult,

b) a sér tett és kép vi se lõ je má so la tot kap hat a nyo mo zás
azon ira ta i ról, ame lyek nek a meg is me ré sé re a 229.  §
(2) be kez dé se alap ján jo go sult.

(6) A bí ró sá gi el já rás ban a vád lott, a védõ, a fi a tal ko rú
tör vényes kép vi se lõ je, a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma -
gán vád ló, a ma gán fél és a fel so rol tak kép vi se lõ je ré szé -
re – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a má so lat ki -
adá sa csak a 60.  § (1) be kez dé sé re fi gye lem mel kor lá toz -
ha tó.

(7) Az egyéb ér de kelt és kép vi se lõ je ré szé re az ira tok -
ból az õt érin tõ kör ben ad ha tó má so lat. A tanú ré szé re
a val lo má sát tar tal ma zó jegy zõ könyv rõl, ille tõ leg jegy zõ -
könyv-rész rõl ad ha tó má so lat. A ter helt, a tanú és az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott más sze mé lyek ér de ké ben el já ró
se gí tõ má so la tot kap hat a nyo mo zás azon ira ta i ról, ame -
lyek rõl e tör vény sze rint má so la tot kap hat az, aki nek ér de -
ké ben a se gí tõ el jár.

(8) A má so lat ki adá sa el len nincs he lye jog or vos lat nak. A
ki adás meg ta ga dá sa  miatt kü lön jog or vos lat nak van he lye.

(9) Az ügy ira ta i ban fel kell je gyez ni, hogy mely irat ról,
ki nek a ré szé re, hány pél dány ban ké szült má so lat.

Az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok meg is me ré se
70/C.  § (1) A bün te tõ el já rás so rán a ter helt, a védõ,

a tör vényes kép vi se lõ, a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma -
gán vád ló, a ma gán fél, az egyéb ér de kelt, va la mint a sér -
tett, a ma gán vád ló, a pót ma gán vád ló, a ma gán fél és az
egyéb ér de kelt kép vi se lõ je jo go sult meg is mer ni azt az ál -
lam tit kot, ille tõ leg szol gá la ti tit kot, amit olyan irat tar tal -
maz, ame lyet e tör vény sze rint meg te kint het.

(2) Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott mi nõ sí tõ, il let ve ti tok bir to kos
szerv biz to sít ja, hogy az (1) be kez dés ben fel so rol tak
a bün te tõ el já rás so rán ál ta luk meg is mer he tõ ál lam tit kot,
ille tõ leg szol gá la ti tit kot ak kor is meg is mer hes sék, ha
a meg is me rés kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te -
lei a fel so rol tak nál nem áll nak fenn. Eb ben az eset ben az
el já ró bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság az érin -
tet te ket fi gyel mez te ti, hogy az ál lam tit kot, ille tõ leg a szol -
gá la ti tit kot kö te le sek meg tar ta ni, a fi gyel mez te tés ki ter jed 
az ál lam ti tok, ille tõ leg a szol gá la ti ti tok meg sér té sé nek kö -
vet kez mé nye i re is. A fi gyel mez te tést jegy zõ könyv be kell
fog lal ni.

(3) Az ál lam tit kot, ille tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó 
irat kéz be sí té sé re a 70.  § ren del ke zé se it a kö vet ke zõ el té -
ré sek kel kell al kal maz ni:

a) ál lam tit kot, ille tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó irat
az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl  szóló jog sza -
bály ban fog lal tak meg tar tá sá val, csak a bí ró ság nál, az
ügyész ség nél, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság nál kéz be sít he tõ,

b) az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl  szóló
jog sza bály ban fog lal tak meg tar tá sá nak fel té te le i rõl a cím -
zet tet nyi lat koz tat ni kell, ha a cím zett ki je len ti, hogy e fel -
té te lek nek nem fe lel meg, vagy nem tesz nyi lat ko za tot,
a cím zett az ilyen ada tot tar tal ma zó ira tot a bí ró ság, az
ügyész ség, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság tit kos ügy ke ze lés -
re fenn tar tott he lyi sé gé bõl nem vi he ti ki, ré szé re ál lam tit -
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kot, ille tõ leg szol gá la ti tit kot nem tar tal ma zó ki vo na tot
kell kéz be sí te ni. Ar ról, hogy a ki vo nat nem tar tal maz ál -
lam tit kot, ille tõ leg szol gá la ti tit kot, a mi nõ sí tõt nyi lat koz -
tat ni kell,

c) ha a cím zett olyan nyi lat ko za tot tesz, hogy az ál lam -
ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl  szóló jog sza bály ban
fog lalt fel té te lek nek meg fe lel, a bí ró ság, az ügyész, ille tõ -
leg a nyo mo zó ha tó ság a cím zett ré szé re ál lam tit kot, ille tõ -
leg szol gá la ti tit kot tar tal ma zó ira tot kéz be sít,

d) az a)–b) pont ban írt kor lá to zás a ti tok vé del mi sza -
bály zat tal ren del ke zõ szer ve zet re nem ter jed ki.

(4) A (3) be kez dés c) pont ja ese tén a kéz be sí tés elõtt
a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság el len õr -
zi, hogy a cím zett nyi lat ko za ta a  valóságnak meg fe lel-e. A
bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság en nek
meg ál la pí tá sá ra az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del -
mé rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott ti tok vé del mi
fel ügye lõt is meg ke res he ti.

(5) Az ál lam tit kot, ille tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó 
irat má so lá sá ra és a má so lat ke ze lé sé re a kö vet ke zõ ren -
del ke zé se ket kell al kal maz ni:

a) ha az (1) be kez dés ben fel so rol tak nál az ál lam ti tok és 
a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl  szóló jog sza bály ban fog lal tak 
meg tar tá sa nem biz to sí tott, a jo go sult ré szé re az ál lam tit -
kot, ille tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó irat ról má so la tot 
kell ké szí te ni, de a má so la tot a jo go sult a bí ró ság, az
ügyész ség, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság tit kos ügy ke ze lés -
re fenn tar tott he lyi sé gé bõl nem vi he ti ki,

b) a má so la tot az el já rást foly ta tó bí ró ság, ügyész, ille -
tõ leg nyo mo zó ha tó ság õrzi, de biz to sí ta ni kell, hogy a má -
so la tot a jo go sult a hi va ta li mun ka idõ ben kor lá to zás nél -
kül ta nul má nyoz has sa, és a bí ró ság hi va ta los he lyi sé gé ben 
az ügy ben tar tott tár gya lás ide jé re a má so lat a jo go sult ren -
del ke zé sé re áll jon.”

III.

Az in dít vány az aláb bi ak sze rint rész ben meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy noha az
in dít vá nyo zó a Be. 70/B.  §-ával és 70/C.  §-ával kap cso lat -
ban utó la gos nor ma kont roll irán ti ké rel met nyúj tott be, az
in dít vány tar tal ma sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség ki mon dá sá ra irá nyul. Az in dít vá nyo -
zó azt sé rel mez te, hogy a tá ma dott sza ka szok ban nin cse -
nek olyan sza bá lyok, ame lyek alap ján a jog erõ sen el ítélt,
bün te té sét töl tõ sze mély vagy vé dõ je meg te kint het né
a bün te tõ el já rás alatt ke let ke zett ira to kat, ezért nem le het -
sé ges szá muk ra a rend kí vü li jog or vos la ti el já rá sok meg in -
dí tá sa, és ez a sza bá lyo zá si hi ány az Al kot mány 57.  § (1) és 
(3) be kez dé se i nek sé rel mét okoz za. Az Al kot mány bí ró ság 
en nek meg fele lõen mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vány ként
bí rál ta el az in dít vány nak a Be. 70/B.  § és 70/C.  §-ai el len
irá nyu ló ré szét is.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként a Be. 70/B.  § és
70/C.  §-ai val kap cso la tos mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al -
kot mány sér tés meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vány részt
vizs gál ta meg.

Az Al kot mány bí ró ság rö vi den át te kin tet te, hogy ko ráb -
bi gya kor la ta alap ján mely kö rül mé nyek ese tén van he lye
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sá nak. Az Al kot mány bí ró ság nak a mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  §-a rész le te -
sen sza bá lyoz za. Az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben, 
ha az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból vagy bár ki in dít vá nyá -
ra azt ál la pít ja meg, hogy a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi
fel ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz -
tot ta, és ez zel alkot mány elle nességet idé zett elõ, a mu lasz -
tást el kö ve tõ szer vet – ha tár idõ meg je lö lé sé vel – fel hív ja
fel ada tá nak tel je sí té sé re. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó
gya kor la ta sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nességet ál la pít meg ak kor is, ha va la mely alap -
jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák
 hiányoznak [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
227, 232.]. Az Al kot mány bí ró ság ezen fe lül ál lan dó an kö -
ve tett gya kor la ta sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al -
kot mány sér tést nem csak ak kor ál la pít meg, ha az adott
tárgy kör re vo nat ko zó an sem mi lyen sza bály nincs
[35/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 204, 205.],
ha nem ak kor is, ha az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül
az Al kot mány ból le ve zet he tõ tar tal mú jog sza bá lyi ren del -
ke zés hi ány zik [22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH
1998, 132, 138.].

2.1. A Be. 70/B.  § és 70/C.  §-ai a ter helt el já rás jo gi
hely ze tét a ter hel ti stá tus ban a Be. 43.  § (1) be kez dé sé ben
ne ve sí tett vál to zá sok ra (gya nú sí tott, vád lott, el ítélt) te kin -
tet nél kül ren de zik. Fõ sza bály ként a jog erõs bí ró sá gi ha tá -
ro zat be fe je zi a bün te tõ el já rást, de a Be. le he tõ sé get nyújt
arra, hogy a bün te tõ el já rás a rend kí vü li jog or vos la ti el já rá -
sok so rán újra fo lya mat ba ke rül jön.

Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy a per újí tá si és
a fe lül vizs gá la ti el já rá sok kez de mé nye zé se kap csán a jog -
erõ sen el ítélt sze mély tisz tes sé ges el já rás hoz fû zõ dõ jo gai
(pl. az irat meg is me ré si jog) al kot má nyos vé de lem ben ré -
sze sül nek az aláb bi ak sze rint.

A Be. ál tal sza bá lyo zott mind két rend kí vü li jog or vos la ti 
el já rás – a per újí tás és a fe lül vizs gá la ti el já rás – két sza -
kasz ból álló el já rás. El té rõ ha tás kö ri sza bá lyo kon alapu -
lóan, el té rõ bí ró sá gi szin ten elõ ször – a per újí tást vagy
a fe lül vizs gá la ti okot meg je lö lõ el já rást kez de mé nye zõ
irat alap ján – kü lön dön tés szü le tik a per újí tás meg en ged -
he tõ sé gé rõl vagy a fe lül vizs gá lat el ren de lé sé rõl.
Amennyi ben ez a dön tés po zi tív, a dön tést hozó bí rói fó -
rum meg kül di az ira to kat a ha tás kör rel és ille té kességgel
ren del ke zõ bí ró ság nak. Ek kor ke rül újra fo lya mat ba
a bün te tõ el já rás.
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A bün te tõ el já rás ban al kal ma zott rend kí vü li jog or vos la ti 
el já rá sok meg in dí tá si oka it maga a Be. sza bá lyoz za. Az
okok je len tõs ré sze az el já rást kez de mé nye zõ ré szé rõl
a bün te tõ el já rás ira ta i nak is me re tét fel té te le zi. Noha a Be.
70/B.  § és 70/C.  §-ai ér tel mé ben a bün te tõ el já rás fo lya mán 
a ter helt és vé dõ je a bün te tõ el já rás so rán ke let ke zett ira to -
kat meg is mer he ti, azon ban el kép zel he tõ, hogy van nak
olyan ira tok, ame lye ket nem kap tak kéz hez vagy meg is -
mer tek ugyan, de a be te kin tés kor még nem volt nyilván -
való az adott ira tok je len tõ sé ge. Mind ezek  miatt le het sé -
ges, hogy a jog erõ sen el ítélt sze mély ko ráb bi ter hel ti stá -
diumaiban, a bün te tõ el já rás fo lya mat ban léte alatt nem is -
mert meg min den ira tot, vagy nem ta nul má nyoz ta azo kat
min den, a rend kí vü li jog or vos la tok vo nat ko zá sá ban ké -
sõbb re le váns nak mi nõ sü lõ szem pont ból.

A fen ti ek bõl kö vet ke zik, hogy a rend kí vü li jog or vos la ti
el já rá sok meg in dí tá sa irán ti ké re lem meg írá sá hoz, és azok
meg fe le lõ in do kok ra ala po zá sá hoz el en ged he tet len a bün -
te tõ el já rás ira ta i nak is me re te. Az ira tok is me re te, kéz be vé -
te le, is mé telt és el mé lyült ta nul má nyo zá sa hi á nyá ban je -
len tõs az esé lye an nak, hogy a fe lül vizs gá la ti vagy per újí -
tá si el já rás meg in dí tá sa irán ti ké re lem az ira tok is me re té -
nek hi á nya  miatt nem lesz meg ala po zott, és el uta sí tás ra ke -
rül, hol ott be fo ga dás ese tén a jog erõs íté let meg vál toz ta tá -
sá hoz vagy ha tá lyon kí vül he lye zé sé hez ve zet ne.

A Be.-nek az irat meg is me ré si jog gya kor lá sá ról és
a rész let sza bá lyok ról  szóló 70/B.  § és 70/C.  §-ai a fo lya -
mat ban lévõ bün te tõ el já rás idõ tar ta má ra kor lá toz zák az
ira tok hoz  való hoz zá fé rés jo gát, ez zel a jog erõt kö ve tõ
idõ tar ta mot a tá ma dott sza ka szok nem ren de zik. Mind ez
azt je len ti, hogy van olyan idõ szak – a jog erõs íté let meg -
ho za ta la és a rend kí vü li jog or vos la ti el já rá sok el ren de lé se
kö zöt ti pe ri ó dus – ami kor a jog erõ sen el ítélt stá tusz ban
lévõ ter helt nem jut hat hoz zá sa ját bün te tõ el já rá sa ira ta i -
hoz.

2.2. A bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM ren de let (a továb biak ban: Büsz.) 13.  § (1) be -
kez dé se alap ján „a kü lön jog sza bály ban meg je lölt azon
sze mé lyek, akik az ügy ben irat be te kin té si jog gal ren del -
kez nek, az ügy ira ta i ról – ki vé ve, ha az irat ról má sod lat
adá sát jog sza bály ki zár ja – hi te les vagy nem hi te les má so -
la tot kap hat nak.” Ez az ügy vi te li sza bály a bün te tõ el já rás
fo lya mat ban lé té re vagy nem lé té re te kin tet nél kül te szi
kö te le zõ vé a kü lön jog sza bá lyok – köz tük a Be. – ál tal irat -
be te kin tés re fel jo go sí tott sze mé lyek ira tok kal  való ki szol -
gá lá sát. Ezen sza bály el le né re, a Be. 70/B.  § (1) be kez dé -
sé re ala poz va a bí ró sá gi gya kor lat nem egy sé ges ab ban,
hogy a jog erõ sen el ítélt sze mé lyek ré szé re az irat be te kin -
tést meg kell-e en ged ni (v.ö. BH 2007.40. és el len té tes
gya kor lat ra a BH 2009.76.).

2.3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a jog erõ -
sen el ítélt stá tu szú ter hel tek sa já tos, át me ne ti hely zet ben
van nak. Ezek a sze mé lyek ugyan is újra ré sze sei le het nek

a ko ráb ban ve lük kap cso lat ban fo lya mat ban lévõ bün te tõ -
el já rás nak, amennyi ben a bí ró ság el ren de li a rend kí vü li
jog or vos la ti el já rást. Ha a bün te tõ el já rás új ra in dul, a jog -
erõ sen el ítélt sze mély is mét a Be. 70/B.  §-ának szó hasz ná -
la tá val élve „bün te tõ el já rás ban részt vevõ sze mély” lesz,
és mint ilyen, a Be. vo nat ko zó sza bá lyai sze rint irat be te -
kin té si és egyéb el já rá si jo gok kal ren del ke zik.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a fent jel lem -
zett sa já tos, át me ne ti hely zet in do kol ja azt, hogy a jog erõ -
sen el ítélt sze mé lyek ugyan úgy jo go sul tak le gye nek az Al -
kot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt tisz tes sé ges el já -
rást biz to sí tó jo gok ra, mint a töb bi ter hel ti po zí ci ó ban lévõ
sze mély. A Büsz. 13.  § (1) be kez dé sé nek idé zett sza bá lyo -
zá sát a Be. 70/B.  § (1) be kez dé se – mint ma ga sabb ren dû
jog sza bály – je len leg le ront ja, és a jog erõ sen el ítélt, de
rend kí vü li jog or vos la ti el já rás meg in dí tá sá ra jo go sult ter -
hel tet meg foszt ja irat be te kin té si joga gya kor lá sá tól.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta alap ján az Al kot mány 
57.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt tisz tes sé ges el já rás hoz  való
jog nak ré sze a fegy ver egyen lõ ség elve. Az Al kot mány
57.  § (3) be kez dé sé ben ne ve sí tett vé de lem hez  való jog gal
együtt ér tel mez ve az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a fegy ver egyen lõ ség egyik alap ele me a fe lek fel ké -
szü lé si le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa, egye bek kö zött az ira tok 
tar tal má nak meg is me ré sé hez  való jog ga ran tá lá sá val. „Az
Al kot mány bí ró ság a ha té kony ság és a vé de lem re  való fel -
ké szü lés biz to sí tá sá nak kö ve tel mé nye  miatt már 1991-ben 
úgy ér tel mez te az irat be te kin tést, hogy az a pusz ta meg is -
me ré sen túl az irat »bir tok lá sát« is ma gá ba kell, hogy fog -
lal ja.” [6/1998. (III. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 91, 95.; 
lásd még 17/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 175, 
190.]

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja,
hogy a Be. 70/B.  § és 70/C.  §-ai nak je len le gi sza bá lyo zá sa
nem te szi le he tõ vé az amúgy erre az Al kot mány 57.  § (1)
és 57.  § (3) be kez dé sei alap ján jo go sult sze mé lyek nek azt,
hogy a ve lük kap cso la tos bün te tõ el já rás ira ta i ba be te kint -
hes se nek, és ar ról má so la tot ké szít hes se nek.

A Be. 70/B.  § és 70/C.  §-ai nem tar tal maz zák azo kat
a ga ran ci á kat, ame lyek biz to sí ta nák a jog erõ sen el ítélt ter -
helt nek az Al kot mány 57.  § (1) és 57.  § (3) be kez dé se i ben
fog lalt alap jo gai ér vé nye sí té sét. A jog al ko tó mu lasz tás ban 
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet idé zett elõ a Be. tá -
ma dott sza ka sza i nak je len leg ha tá lyos sza bá lyo zá sá val.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
a je len ha tá ro zat ban ír ta kat figye lembe véve 2009. ok tó -
ber 31-ig al kos son sza bályt a fen ti ek re vo nat ko zó an.

3. Az Al kot mány bí ró ság ezt köve tõen azt a mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló in dít vá nyi ele met vizs gál ta, amely sze rint az Or -
szág gyû lés nem al ko tott olyan sza bá lyo kat, ame lyek
a védõ és a ter helt szá má ra le he tõ vé ten nék a bün te tõ el já -
rás ban ke let ke zett ira to kon túl me nõ en a vád ren del ke zé sé -
re álló egyéb do ku men tu mok meg is me ré sét és azok ról má -
so lat ké szí té sét.
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3.1. A tech ni ka fej lõ dé sé nek kö szön he tõn a bí ró sá gi el -
já rás ban ma már nem ki zá ró lag pa pí ron – ira tok ban – rög -
zít he tõ ek azok az ada tok, ame lyek meg is me ré se fon tos le -
het az el já rás ban részt ve võ fe lek szá má ra. Az ira tok meg -
is me ré sé hez fû zõ dõ jog alap ve tõ fon tos sá gá ra te kin tet tel
el en ged he tet len, hogy a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban egy -
ér tel mû en ren de zés re ke rül jön az, hogy az irat meg is me -
rés re vo nat ko zó sza bá lyo zá si anyag az egyéb adat hor do -
zón tá rolt ada tok ra is vo nat ko zik, vagy kü lön sza bá lyok
ren del kez ze nek az egyéb adat tá ro ló esz kö zök meg is mer -
he tõ sé gé rõl és má sol ha tó sá gá ról.

3.2. Az Al kot mány bí ró ság en nek meg fele lõen azt vizs -
gál ta, hogy az in dít vá nyo zó vé le mé nyé vel egye zõ en
 valóban hi á nyos-e a kér dés sza bá lyo zá sa, vagy lé te zik
a jog rend szer ben az ira to kon kí vü li do ku men tu mok meg -
is me ré sé re vo nat ko zó ren del ke zés.

A Be. 115.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta rög zí -
ti, hogy „[a]hol e tör vény irat ról ren del ke zik, ezen az ada -
tot rög zí tõ tár gyat is ér te ni kell.” Ez zel egy ér tel mû en ki fe -
je zés re jut a jog al ko tó azon aka ra ta, hogy a Be. irat be te -
kin tés re és irat má so lat ké szí té sé re vo nat ko zó sza bá lyai
nem csak a ha gyo má nyos ér te lem ben vett „ira tok ra” – tol -
lal vagy nyom dai úton rög zí tett írást hor do zó pa pír ra – vo -
nat koz nak, ha nem min den olyan tech ni kai és egyéb esz -
köz re, ame lyen vagy amely ben bár mi lyen for má ban adat
rög zí tés re ke rült. Ez zel egy be cseng a köz jegy zõi ügy vi tel
sza bá lya i ról  szóló 37/2003. (X. 29.) IM ren de let 2.  §
7. pont já ban ta lál ha tó de fi ní ció, amely sze rint „irat: min -
den olyan szö veg, szám adat sor, tér kép, terv rajz és váz lat,
amely va la mely szerv mû kö dé sé vel, ille tõ leg sze mély te -
vé keny sé gé vel kap cso lat ban bár mi lyen anya gon, alak ban,
bár mely esz köz fel hasz ná lá sá val és bár mely el já rás sal ke -
let ke zett”. Ugyan így ha tá roz za meg az „irat” je len té sét
a Büsz. 2.  §-ának 9. pont ja.

A Büsz. 13.  § (1) be kez dé se ren del ke zik ar ról, hogy
akik irat be te kin té si jog gal ren del kez nek, azok a bí ró sá gi
el já rá sok ban érin tett ira tok ba be te kint het nek, az ira tok ról
má so la tot kap hat nak. A Büsz. 14.  § (1) be kez dé se rög zí ti,
hogy „[a] kép- vagy hang fel vé tel rõl, a ké pet és han got
egy ide jû leg tar tal ma zó fel vé tel rõl ké szí tett má so lat ki adá -
sá ra a 13.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek meg fele lõen irány -
adók, ugyan így kell el jár ni a jog sza bály sze rint fel vi lá go -
sí tás adás ra, il let ve irat be te kin tés re jo go sul tak adat hor do -
zó já ra át ját szás sal ké szí tett má so lat ki adá sá nál is.”

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a fen ti ek -
ben be mu ta tott ha tá lyos sza bá lyo zás le he tõ vé te szi azt,
hogy bün te tõ ügyek ben a ter helt és a vé dõ je a ha gyo má -
nyos ér te lem ben vett ira to kon túl egyéb, a bün te tõ el já rás
so rán ke let ke zett do ku men tu mok hoz, fel vé te lek hez – ada -
to kat hor do zó esz kö zök höz – hoz zá fér je nek, azo kat meg -
is mer jék, és azok ról má so la tot ké szít hes se nek. Az Al kot -
mány bí ró ság ezért az in dít ványt eb ben a ré szé ben el uta sí -
tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá nak a Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét a mu lasz tás ban meg nyil -

vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel
ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1084/B/2007.

IX. Ha tá ro za tok Tára

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
70/2009. (VI. 11.) KE

határozata

a Köztársasági Elnöki Hivatal 
Alapító Okiratáról

A köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág gyû -
lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke és a Leg fel sõbb
Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról  szóló
2000. évi XXXIX. tör vény 10.  §-a alap ján – te kin tet tel az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
88.  §-ára és a 2008. évi CV. tör vény 44.  §-ára – a köz tár sa -
sá gi el nök fel ada tai el lá tá sá nak se gí té se cél já ból Köz tár sa -
sá gi El nö ki Hi va tal né ven köz pon ti költ ség ve té si szer vet
ala pí tok az aláb bi ak sze rint:

A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal Ala pí tó Ok ira ta:

1. Az ala pí tó szerv meg ne ve zé se: köz tár sa sá gi el nök
A költ ség ve té si szerv hi va ta los neve: Köz tár sa sá gi El -

nö ki Hi va tal
A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal el ne ve zé sé nek hi va ta los

rö vi dí té se: KEH
A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal jogi sze mély.
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A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal szék he lye: Sán dor-pa lo -
ta, 1014 Bu da pest, I. ke rü let, Szent György tér 1.

A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal hi va ta los pos tai címe:
1536 Bu da pest, Pf. 227.

A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal hi va ta los hon lap já nak
címe: www.keh.hu

2. A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va talt a hi va tal ve ze tõ és
a hi va tal ve ze tõ he lyet te se ve ze ti a köz tár sa sá gi el nök irá -
nyí tá sa mel lett. A hi va tal ve ze tõt és he lyet te sét a köz tár sa -
sá gi el nök ne ve zi ki és men ti fel. A hi va tal ve ze tõ ál lam tit -
ká ri, a hi va tal ve ze tõ he lyet te se pe dig szak ál lam tit ká ri il -
let mény re, ille tõ leg jut ta tá sok ra jo go sult, jog ál lá suk ra
egyéb ként az ál lam tit kár ra, ille tõ leg a szak ál lam tit kár ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni.

3. A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal mun ka tár sa i nak fog -
lal koz ta tá si jog vi szo nya i ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény, il let ve a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény ren del ke zé se it
kell meg fele lõen al kal maz ni.

4. A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal ál ta lá nos jogi kép vi -
se le tét a hi va tal ve ze tõ, aka dá lyoz ta tá sa ese tén a hi va tal ve -
ze tõ-he lyet tes lát ja el. Az egyéb ese ti kép vi se let mód ját
a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat sza bá lyoz za.

5. A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal vál lal ko zá si te vé -
keny sé get nem lát el. A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal mû -
kö dé si költ sé ge it a köz pon ti költ ség ve tés Köz tár sa sá gi El -
nök ség fe je ze te ál la pít ja meg. A Köz tár sa sá gi El nök ség fe -
je zet ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó köz ha tal mi költ ség -
ve té si szer ve a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal. A költ ség ve -
té si fe je ze tet irá nyí tó szerv ve ze tõ je a Köz tár sa sá gi El nö ki
Hi va tal ve ze tõ je.

6. A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tát a hi va tal ve ze tõ ál la pít ja meg, és a köz -
tár sa sá gi el nök hagy ja jóvá. A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va -
tal hi va ta li sza bály za ta it a hi va tal ve ze tõ ál la pít ja meg.

7. A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal a köz tár sa sá gi el nök
mun ka szer ve ze te, mely – az Al kot mány, a vo nat ko zó tör -
vények és egyéb jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen – se gí ti a köz tár sa sá gi el nö köt fel ada ta i nak el lá tá sá -
ban. En nek ke re té ben kü lö nö sen:

– szak mai se gít sé get nyújt a köz tár sa sá gi el nök nek ha -
tás kö rei gya kor lá sá hoz, hi va ta los kap cso la tot tart az érin -
tett köz jo gi mél tó sá gok kal, hi va ta los szer vek kel, társ ha tó -
sá gok kal;

– el lát ja a Köz tár sa sá gi El nök ség fe je ze ti gaz dál ko dá -
si, mû kö dé si, ál ta lá nos igaz ga tá si, va la mint köz szol gá la ti
ügye i nek in té zé sét;

– részt vesz a köz tár sa sá gi el nök hi va ta los bel föl di és kül -
föl di prog ram ja i nak elõ ké szí té sé ben és le bo nyo lí tá sá ban;

– részt vesz a hi va ta los szer ve ket, mé di át, ál lam pol gá -
ro kat érin tõ hi va ta los kap cso lat tar tás ban, tá jé koz ta tás ban,
le ve le zés ben;

– a jog sza bá lyok nak meg fele lõen biz to sít ja a sze mé -
lyes ada tok vé del mét, az ál la mi és szol gá la ti ti tok vé del -
mét, szol gál tat ja a köz ér de kû ada to kat, üze mel te ti a Köz -
tár sa sá gi El nö ki Hi va tal hon lap ját;

– el lát ja a Sán dor-pa lo ta ke ze lé sé vel és fenn tar tá sá val,
üze mel te té sé vel járó fel ada to kat;

– a jog sza bá lyok nak meg fele lõen el lát ja a volt köz tár sa -
sá gi el nök szol gá la ti la ká sá nak ke ze lé sé vel járó fel ada to kat;

– a tör vénynek meg fele lõen két fõs tit kár sá got tart fent
a volt köz tár sa sá gi el nök ré szé re.

8. E ha tá ro zat 2009. jú ni us 8-án lép ha tály ba. Ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz tár sa sá gi el nök 181/2005.
(XI. 27.) KE ha tá ro za ta a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal Ala -
pí tó Ok ira tá ról.

Bu da pest, 2009. jú ni us 5.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: I-1/02395-0/2009.

A köztársasági elnök
71/2009. (VI. 11.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVI. tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz tésére

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Hor váth Pé ter Já nost 2009. jú ni us 30-ai ha tállyal,
dr. Gärt ner Ni ko let tát 2009. au gusz tus 31-ei ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

Fe hér né dr. Léb Ju di tot 2009. de cem ber 31-ei ha tállyal,
dr. Kiss Évát 2010. áp ri lis 1-jei ha tállyal,
Frank Frigy es né dr. Toll ár Ilo nát 2010. áp ri lis 30-ai ha -

tállyal 

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Bert hold Györ gyöt,
dr. Bo dor Krisz ti nát,
dr. Czéh Ág nest,
dr. Gál Gyön gyi Te rézt,
dr. Ko vács Dá vid Ist vánt,
Mér ész né dr. Rák Vik tó ria Évát,
dr. Oszt ro go nácz Ju di tot,
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dr. Pa tas sy Ben cét és
dr. Úzné dr. Va das Ve ro ni kát 2009. jú li us 1. nap já tól,
dr. Ma gyar fal vi Ka ta lint és
dr. Pa tyi And rást 2009. au gusz tus 1. nap já tól ha tá ro zat -

lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Sza bó Krisz ti án Ti bort 2009. jú li us 1. nap já tól ha tá -
ro zat lan idõ tar tam ra ka to nai bí ró vá,

dr. Gáll At ti la Gá bort,
Har gi ta i né dr. Iha ros Ág nest,
dr. Imre Jú li át,
dr. Kó der Esz tert,
dr. Kõ hal mi At ti lát,
dr. Sí vó-Da rás Or so lyát,
Sóly mos né dr. Tö rök Ka ta lin Eni kõt,
dr. Roz go nyi An nát,
dr. Tuba Ist ván Krisz ti ánt és
dr. Zum bok Gab ri el lát a 2009. jú li us 1. nap já tól 2012.

jú ni us 30. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2009. jú ni us 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: IV-4/02363/2009.

A köztársasági elnök
72/2009. (VI. 11.) 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  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

sok ol da lú és mû faj gaz dag mû vé szi élet út ja el is me ré se -
ként

Cseh Ta más nak, a Bár ka Szín ház Liszt Fe renc-dí jas és
Kos suth-dí jas elõ adó mû vész ének, ze ne szer zõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. jú ni us 3.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VIII-1/02346/2009.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1088/2009. (VI. 11.) Korm.

határozata

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési 
és -tisztítási Meg valósítási Programból kizárt

települési önkormányzatok, 
illetve a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet partinak 

és part közelinek nem minõsülõ, szennyvízelvezetési
agglomerációba nem tartozó településeinek

szennyvízberuházásaihoz 
a ,,Sikeres Magyarországért” Önkormányzati

Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
egyes feltételeinek módosításáról

A Kor mány egyet ért az zal, hogy:

1. a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf ra -
struk tú ra fej lesz té si Hi tel prog ram 1.2. Szenny víz el ve ze té si 
és szenny víz tisz tí tá si be ru há zá sok hi tel cél ja egész ül jön ki
az 1.2.1. 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 ból ki zárt te le pü lé si ön -
kor mány za tok szenny víz be ru há zá sai hi tel cél lal. Az új hi -
tel cél vo nat ko zá sá ban a ked vez mé nyes hi tel egyes fel té te -
lei ke rül je nek mó do sí tás ra az aláb bi ak szerint:

a) a tü rel mi idõ meg hosszab bí tá sa 3 év rõl 5 évre,
b) a fu tam idõ meg hosszab bí tá sa 20 év rõl 25 évre,
c) a sa ját erõ mér té ké nek csök ken té se 5%-ról 1%-ra;

2. a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf ra -
struk tú ra fej lesz té si Hi tel prog ram 1.2. Szenny víz el ve ze té si 
és szenny víz tisz tí tá si be ru há zá sok hi tel cél ja egész ül jön ki
az 1.2.2. a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet par ti nak és part
kö ze li nek nem mi nõ sü lõ, szenny víz el ve ze té si agg lo me rá -
ci ó ba nem tar to zó te le pü lé si ön kor mány za tok szenny víz -
be ru há zá sai hi tel cél lal. Az új hi tel cél vo nat ko zá sá ban
a ked vez mé nyes hi tel egyes fel té te lei ke rül je nek mó do sí -
tás ra az aláb bi ak sze rint:

a) a tü rel mi idõ meg hosszab bí tá sa 3 év rõl 5 évre,
b) a fu tam idõ meg hosszab bí tá sa 20 év rõl 25 évre,
c) a sa ját erõ mér té ké nek csök ken té se 5%-ról 1%-ra;

3. a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um a ,,Si -
ke res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf ra struk tú ra fej -
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lesz té si Hi tel prog ram 1.2.1. hi tel cél ja ke re té ben a hi tel -
igény lé si jo go sult ság meg szer zé sé hez az 1. szá mú mel lék -
let sze rin ti te le pü lé sek nek a 3. szá mú mel lék let sze rin ti
iga zo lást adja ki. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott ked vez mé -
nyes fel té te lek sze rin ti hi tel ki zá ró lag az iga zo lás hi tel ké -
re lem hez  való csa to lá sá val nyújt ha tó;

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 15.

4. a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um a  ,,Si ke -
res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf ra struk tú ra fej lesz -
té si Hi tel prog ram 1.2.2. hi tel cél ja ke re té ben a hi tel igény lé si
jo go sult ság meg szer zé sé hez a 2. szá mú mel lék let sze rin ti te -
le pü lé sek nek a 4. szá mú mel lék let sze rin ti iga zo lást adja ki.
Az 2. pont ban meg ha tá ro zott ked vez mé nyes fel té te lek sze -
rin ti hi tel ki zá ró lag az iga zo lás hi tel ké re lem hez  való csa to lá -
sá val nyújt ha tó.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 15.

5. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, 
az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét -
szá má ról szó ló 2057/2008. (V. 14.) Korm. ha tá ro zat
1. szá mú mel lék let 4. pont já ban a „499” szö veg rész he lyé -
be az „500” szö veg, az 5. pont já ban a „494” szö veg rész
he lyé be a „493” szö veg lép.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet az 1088/2009. (VI. 11.) Korm. határozathoz

A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
1.2.1. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési  és -tisztítási Meg valósítási Programból kizárt 

települési önkormányzatok szennyvízberuházásai hitelcél keretében 
hitelfelvételre jogosult települések

Al só rajk Gel se Nagy kor pád Sza la pa

Apá ca tor na Ge resd lak Nagy rá bé Szat már cse ke

At ta la Gic Nagy si mo nyi Sza va

Ba kony pé terd Gör csöny Nagy ti laj Sze der kény

Ba kony ság Hegy szent már ton Ne mes bikk Sze me nye

Ba kony szen ti ván He jõ kürt Ne mes lá dony Szen na

Ba kony ta má si Hen ci da Ne mes pát ró Szent gá los kér

Bak sa Hét Nyá rád Szen tim re fal va

Bá nok szent györgy Hosz tót Nyõ gér Szent pé ter szeg

Bán ré ve Ik lan be rény Ócsárd Sze rep

Bejc gyer tyá nos Kács Óhíd Szi ha lom

Bé kás Ka ra kó ször csök Ol tárc Szil vásszent már ton

Be leg Ke me nes ká pol na Orosz tony Szõ ke

Bér bal ta vár Ke re cseny Osz lár Tar na mé ra

Besz te rec Kéty Pá pa de res ke Tar na örs

Bi har dancs há za Ki li mán Pá pa tesz ér Tar na szent má ria

Bi har tor da Kis ba jom Pat ca Tar na zsa dány

Bo co nád Kis dér Penc Ten ge ri

Bog dá sa Kis gör bõ Pó csa Té seny

Bor jád Kis mar ja Por rog szent pál Ti bold da róc

Bors fa Kis ná na Pö lös ke fõ Ti sza a dony

Bükk áb rány Kis roz vágy Pöt ré te Ti sza cser mely

Cse hi Kis tor más Pusz ta hen cse Ti sza pal ko nya

Cse hi mind szent Kis vá sár hely Rád Ti sza rád

Csip ke rek Ko cso la Re ge nye Ti sza szal ka

Csó lyos pá los Kö lesd Re göly Ti sza te lek

Cso ma Lá ca csé ke Rév le ány vár Ti sza vid

Dal mand Lócs Saj tos kál Tor más li get

Di ós visz ló Lo vász pa to na Sáp Tú rist ván di

Do mosz ló Ma gyar sar lós Sem jén Tüs ke vár

Döb rö ce Má ri a ké ménd Se rény fal va Va nyo la

Drá va fok Mar kóc Sik lós bo dony Vár föl de

Drá va i vá nyi Mes te ri Si ma ság Vá sá ros mis ke

Drá va ke resz túr Me zõ lak Sit ke Vas me gyer

Drá vasz tá ra Me zõ sze me re Som ló je nõ Vécs

Du na egy há za Me zõ tár kány Som ló vá sár hely Veszp rém gal sa

Eger far mos Mi hály fa So mo dor Visz nek

Eger völgy Mi hály há za So mogy bük kösd Za la szeg vár

Erk Mi kosszép lak So mogy csi csó Za ránk

Fel sõ ná na Mo nyo ród Só tony Zemp lé na gárd

Fel sõ rajk Nagy dém Sü meg cse hi Zom ba

Fel sõ szent már ton Nagy fü ged Sza ba di Zse lic kis fa lud

Gá bor ján Nagy gör bõ Sza bás

Garé Nagy kó nyi Szakcs
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2. számú melléklet az 1088/2009. (VI. 11.) Korm. határozathoz

A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
1.2.2. a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet partinak és part közelinek nem minõsülõ, 

szennyvízelvezetési agglomerációba nem tartozó települési önkormányzatok 
szennyvízberuházásai hitelcél keretében hitelfelvételre jogosult települések

An docs Gyugy Ó bu da vár Szent bék kál la

Bá bony me gyer Hács Öcs Szent ja kab fa

Ba la ton csi csó Ka poly Pusz ta sze mes Ta gyon

Ba la ton he nye Kis be rény Ság vár Tás ka

Bál vá nyos Kö ves kál Sal föld Tor vaj

Csa pi Lul la Sér sek szõ lõs Zala

Di ós kál Mind szent kál la Som Za la szent már ton

Ege ra ra csa Mon osz ló So mogy meggyes Za la új lak

Esz ter gály hor vá ti Nagy be rény So mogy sám son

Gé tye Nyim Szen tan tal fa

3. számú melléklet az 1088/2009. (VI. 11.) Korm. határozathoz

Igazolás

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um iga zol ja, hogy

............................................................................................................................................................ (te le pü lés/ek neve)

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 (a továb biak ban: Prog ram) ak tu a li zá lá sá -
ról  szóló 86/2009. (IV. 10.) Korm. ren de let hatályba lépésével mó do sí tott 25/2002. (II. 27.) Korm. ren de let bõl, a Prog ram 
ál la mi kö te le zett ség vál la lás ra ci o na li zá lá sa  miatt ki zá rás ra ke rült 2000 la kos egyen ér ték szennye zõ anyag-ki bo csá tás
alat ti te le pü lés, amely nek a hi tel bõl meg valósítani kí vánt be ru há zá sa meg fe lel a KEOP 2009-1.2.0 Szenny víz el ve ze tés
és -tisz tí tás konst ruk ció mû sza ki cél rend sze ré nek.

Az iga zo lás a ,,Si ke res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf ra struk tú ra fej lesz té si Hi tel prog ram ke re té ben nyújt ha tó
ked vez mé nyes hi tel igény be vé te lé hez a szak mai jo go sult ság meg ál la pí tá sa  miatt ke rült ki ál lí tás ra.

Bu da pest, 200.. ..... ....

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

alá írás

P. H.
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4. számú melléklet az 1088/2009. (VI. 11.) Korm. határozathoz

Igazolás

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um együtt mû köd ve a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um mal iga -
zol ja, hogy

............................................................................................................................................................ (te le pü lés/ek neve)

a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet par ti nak és part kö ze li nek nem mi nõ sü lõ, szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ó ba nem tar -
to zó te le pü lé si ön kor mány zat/ok hi tel bõl meg valósítani kí vánt be ru há zá sa meg fe lel a re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok
szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás konst ruk ci ók mû sza ki cél rend sze ré nek.

Az iga zo lás a ,,Si ke res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf ra struk tú ra fej lesz té si Hi tel prog ram ke re té ben nyújt ha tó
ked vez mé nyes hi tel igény be vé te lé hez a szak mai jo go sult ság meg ál la pí tá sa  miatt ke rült ki ál lí tás ra.

Bu da pest, 200.. ..... ....

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

P. H.
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A Kormány
1089/2009. (VI. 11.) Korm.

határozata

a „Pécs Európa Kulturális Fõvárosa 2010” 
kiemelt projekt kulturális programjainak

meg valósításával és kommunikációs tevékenységével
összefüggõ kormányzati tevékenység

összehangolásáról

A Kor mány a ,,Pécs Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 2010”
ki emelt pro jekt kul tu rá lis prog ram ja i nak meg valósításával 
és kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gé vel kap cso la tos fel ada tok 
kor mány za ti szin tû össze han go lá sá ról a kö vet ke zõ ha tá ro -
za tot hoz za:

1. A Kor mány a ,,Pécs Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa
2010” ki emelt pro jekt (a továb biak ban: ki emelt pro jekt)
kul tu rá lis prog ram ja i nak meg valósításával és kom mu ni -
ká ci ós te vé keny sé gé vel össze füg gõ kor mány za ti te vé -
keny ség össze han go lá sá ra tár ca kö zi bi zott sá got (a továb -
biak ban: bi zott ság) hoz lét re.

2. A bi zott ság
a) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a ki emelt pro jekt

vég re haj tá sá nak elõ re ha la dá sát,
b) köz re mû kö dik a pro jekt kul tu rá lis prog ram ja i nak

meg valósításával és an nak kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gé -
vel kap cso la tos je len té sek elõkészítésében,

c) szük ség sze rint ja vas la tot tesz a ki emelt pro jekt kul -
tu rá lis prog ram ja i nak meg valósításához, il let ve ha té kony
kom mu ni ká ci ó já hoz szük sé ges to váb bi kor mány za ti in -
téz ke dé sek re.

3. A bi zott ság el nö ke a mi nisz ter el nök ál tal meg bí zott
sze mély, tag jai a tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért fe -
le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter, az ön kor mány za ti mi nisz ter, va la mint az egyes or -
szá gos je len tõ sé gû fej lesz té si prog ra mok meg valósítására
irá nyu ló kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért fe le -
lõs kor mány biz tos ál tal ki je lölt egy-egy sze mély.

4. A Kor mány fel ké ri Pécs Me gyei Jogú Vá ros pol gár -
mes te rét, a Pécs 2010 Me nedzs ment Kht. ügy ve ze tõ igaz -
ga tó ját, Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht.
ve ze tõ jét, va la mint a Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si 
Ügy nök ség Kht. ve ze tõ jét, hogy ve gye nek részt a bi zott -
ság mun ká já ban.

5. A bi zott ság el nö ke a bi zott ság mun ká já ban ta nács -
ko zá si jog gal  való köz re mû kö dés re – szük ség sze rint – to -
váb bi sze mé lye ket is fel kér het.

6. Az egyes or szá gos je len tõ sé gû fej lesz té si prog ra mok 
meg valósítására irá nyu ló kor mány za ti te vé keny ség össze -
han go lá sá ért fe le lõs kor mány biz tos havi rend sze res ség gel
írás ban, va la mint a bi zott ság kü lön fel ké ré se ese tén szó -



ban tá jé koz ta tást ad a bi zott ság szá má ra a ki emelt projekt
fejlesztési elemeinek elõrehaladásáról.

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

8. A „Pécs Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 2010” ki emelt
pro jekt meg valósításával kap cso la tos kor mány za ti fel ada -
tok össze han go lá sá ról  szóló 1011/2008. (III. 1.) Korm. ha -
tá ro zat hatályát veszti.

9. A ke le ti kap cso la tok kal össze füg gõ kor mány za ti te vé -
keny ség össze han go lá sá ért fe le lõs kor mány biz tos ki ne ve zé -
sé rõl és fel ada ta i ról  szóló 1064/2009. (V. 6.) Korm. ha tá ro zat 
(a továb biak ban: H1.) 1. pont já ban az „ , il let ve Uk raj na”
szö veg rész he lyé be az „ , Uk raj na, a Fe hér orosz Köz tár sa ság, 
az Aze ri Köz tár sa ság, az Ör mény Köz tár sa ság, a Mol do vai
Köz tár sa ság, il let ve a Mon gó lia” szö veg lép.

10. A H1. 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„4. A Ma gyar Ex port-Im port Bank Zrt., a Ma gyar Ex -
port hi tel Biz to sí tó Zrt., va la mint a Ma gyar Be fek te té si és
Ke res ke de lem fej lesz té si Zrt. együtt mû kö dik a kor mány -

biz tos sal, és se gí ti fel ada tai el lá tá sát az 1. pont ban meg ha -
tá ro zott országokkal kapcsolatban.”

11. A Kor mány (köz)ala pít vá nya i ért fe le lõ sök rõl  szóló
1081/2006. (VIII. 14.) Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban:
H2.) I. pont ja a kö vet ke zõ új j) al pont tal egészül ki:

(A Kor mány a kor mány za ti struk tú rá ban tör tént vál to -
zá sok ra te kin tet tel az ál ta la lét re ho zott köz ala pít vá nyok és 
ala pít vá nyok te kin te té ben az ala pí tót meg il le tõ jog kör
gya kor lá sá ért fe le lõst az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg,
ille tõ leg je lö li ki:)

„j) a tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért fe le lõs tár -
ca nél kü li miniszter

1. a Ma gyar Nem ze ti Üdü lé si Ala pít vány.”

12. Ha tá lyát vesz ti a H2. I. pont i) al pont 2. al pont ja.

13. A 8–12. pont e ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na -
pon ha tá lyát vesz ti. E pont e ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ má so dik napon hatályát veszti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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