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Sze mé lyi hí r

A Miniszterelnök
11/2006. (II. 3.) ME

h a t á r o z a t a

kormányzati fõtisztviselõ kinevezésérõl
(kivonatos közlés)

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló – több ször  módosí -
tott – 1992. évi XXIII. tör vény 31/A.  § (2) be kez dé se alap ján

dr. Kacs ko vics Im ré nét

2006. ja nu ár 20-ai ha tállyal kor mány za ti fõ tiszt vi se lõ vé 
ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 20.

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

Jog sza bá lyok

2006. évi XII.

t ö r  v é n y

a rádiózásról és televíziózásról  szóló 
1996. évi I. tör vény módosításáról*

1.  § A rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény 145.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„145.  § A Ma gyar Rá dió mû so ra i nak ter jesz té sé hez e
tör vény ha tály ba lé pé se kor hasz nált há rom 66,0–73,0 MHz 
frek ven cia sáv kö zül ket tõ a tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá -
mí tott leg fel jebb há rom évig hasz nál ha tó, a har ma dik
66,0–73,0 frek ven cia sáv ti zen egy évig hasz nál ha tó.
 E  határidõn be lül a Tes tü let a Ma gyar Rá di ó tól két
66,0–73,0 MHz frek ven cia sáv hasz ná la tá ra vo nat ko zó
jogo sultságot el von hat, ha a 87,5–108,0 MHz frek ven cia -
sáv ban két mû sor szol gál ta tás meg va ló sul.”

2.  § Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. ja nu ár 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kormány
9/2006. (I. 18.) Korm.

r e n d e l e t e

az Európai Közösség és annak tagállamai,
valamint Izrael Állam között a polgári globális
navigációs mûholdrendszerekrõl (GNSS) szóló
Együttmûködési Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad az Euró pai
Kö zös ség és annak tag ál la mai, va la mint Iz ra el Ál lam
 között a pol gá ri glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend sze rek rõl
(GNSS) szóló Együtt mû kö dé si Meg álla po dás (a to -
vábbiakban: Meg álla po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré -
sé re.

2. §

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

3. §

A Meg álla po dás hi te les szö veg e és annak ma gyar nyel -
vû hi va ta los for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Cooperation Agreement
on a Civil Global Navigation Satellite
System (GNSS) between the European

Community and its Member States
and the State of Israel

The Eu ro pe an Com mu nity he re i naf ter re fer red to as the
„Com mu nity”,

and

the King dom of Bel gi um,
the Czech Re pub lic,
the King dom of Den mark,
the Fe de ral Re pub lic of Ger many,
the Re pub lic of Es to nia,
the Hel le nic Re pub lic,
the King dom of Spa in,
the French Re pub lic,
Ire land,
the Ita li an Re pub lic,
the Re pub lic of Cyp rus,
the Re pub lic of Lat via,
the Re pub lic of Lit hu a nia,
the Grand Du chy of Lu xem bo urg,
the Re pub lic of Hun ga ry,
the Re pub lic of Mal ta,
the King dom of the Net her lands,
the Re pub lic of Aust ria,
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the Re pub lic of Po land,
the Por tu gu e se Re pub lic,
the Re pub lic of Slo ve nia,
the Slo vak Re pub lic,
the Re pub lic of Fin land,
the King dom of Swe den,
the Uni ted King dom of Gre at Bri ta in and Nort hern

Ire land,

cont rac ting par ti es to the Tre aty es tab lis hing the Eu ro pe an
Com mu nity, he re i naf ter re fer red to as „Mem ber Sta tes”, of 
the one part,

and

the Sta te of Is ra el he re i naf ter also re fer red to as „Is ra el”, 
of the ot her part,

he re i naf ter re fer red to as „the Par ti es”

con si de ring the com mon in ter ests in the de ve lop ment of 
a glo bal na vi ga ti on sa tel li te sys tem for ci vil use,

re cog ni sing the im por tan ce of GALILEO as a
cont ri bu ti on to na vi ga ti on and in for mat ion inf rast ruc tu re
in Eu ro pe and Is ra el,

re cog ni sing the ad van ced sta te of Is ra el’s sa tel li te
na vi ga ti on ac ti vi ti es,

con si de ring the inc re a sing de ve lop ment of GNSS
app li ca ti ons in Is ra el, Eu ro pe and ot her are as in the
world,

de si ring to strengt hen the co o pe ra ti on bet we en Is ra el
and the Com mu nity and ta king into con si de ra ti on the
Eu ro-Me di ter ra ne an Ag re e ment es tab lis hing an
as so ci a ti on bet we en the Eu ro pe an Com mu ni ti es and the ir
Mem ber Sta tes, of the one part, and the Sta te of Is ra el, of
the ot her part 1, which en te red into for ce on the 1 of June
2000.

have ag re ed as fol lows:

Article 1

Objective of the agreement

The ob jec ti ve of the ag re e ment is to en co u ra ge,
fa ci li ta te and en han ce co o pe ra ti on bet we en the Par ti es
wit hin Eu ro pe an and Is ra e li cont ri bu ti ons to a ci vil glo bal
na vi ga ti on sa tel li te system (GNSS).

Article 2

Definitions

For the pur po ses of this Ag re e ment:

„Aug men ta ti on” me ans re gi o nal or lo cal me cha nisms
such as the Eu ro pe an Ge os ta ti o na ry Na vi ga ti on Over lay

Sys tem (EGNOS). They pro vi de the users of
sa tel li te-ba sed na vi ga ti on and ti ming sig nals with in put
in for mat ion, ext ra to that de ri ved from the main
cons tel la ti on(s) in use, and ad di ti o nal rang e/pse u do-ran ge
in puts or cor rec ti ons to, or en han ce ments of, exis ting
pse u do-ran ge in puts. The se me cha nisms enab le users to
ob ta in en han ced per for man ce, such as inc re a sed ac cu ra cy,
ava i la bi lity, in teg rity, and re li a bi lity. 

„GALILEO” me ans an au to no mo us ci vil Eu ro pe an
glo bal sa tel li te na vi ga ti on and ti ming sys tem un der ci vil
cont rol, for the pro vi si on of GNSS ser vi ces de sig ned and
de ve lo ped by the Com mu nity and its Mem ber Sta tes. The
ope rat ion of GALILEO may be trans fer red to a pri va te
party. GALILEO en vi sa ges one or more ser vi ces for open,
com mer ci al and sa fety of life purposes.

„GALILEO lo cal ele ments” are lo cal me cha nisms that
pro vi de the users of GALILEO sa tel li te-ba sed na vi ga ti on
and ti ming sig nals with in put in for mat ion, ext ra to that
de ri ved from the main cons tel la ti on in use. Lo cal ele ments
may be dep lo y ed for ad di ti o nal per for man ce aro und
air ports, se a ports and in ur ban or ot her ge og rap hi cally
chal len ging en vi ron ments. GALILEO will pro vi de
ge ne ric mo dels for lo cal elements.

„Glo bal na vi ga ti on, po si ti o ning and ti ming equ ip ment”
me ans any ci vil end user equ ip ment de sig ned to trans mit,
re ce i ve, or pro cess sa tel li te-ba sed na vi ga ti on or ti ming
sig nals to pro vi de a ser vi ce, or to ope ra te with a re gi o nal
augmentation.

„Re gu la to ry me a su re” me ans any law, re gu lat ion, rule,
pro ce du re, de ci si on, ad mi nist ra ti ve ac ti on or si mi lar
ac ti on by a Party.

„In te ro pe ra bi lity” me ans at user le vel a si tu a ti on whe re
a du al-sys tem re cei ver can use sig nals from two sys tems
to get her for equ al or bet ter per for man ce than by using only 
one system.

„In tel lec tu al pro perty” shall have the me a ning fo und in
Ar tic le 2 of the Con ven ti on Es tab lis hing the World
In tel lec tu al Pro perty Or ga ni sa ti on, done at Stock holm,
July 14, 1967.

„Li a bi lity” me ans the le gal ac co un ta bi lity of a per son or 
le gal en tity to com pen sa te for da ma ge ca u sed to anot her
per son or le gal en tity in ac cor dan ce with spe ci fic le gal
prin cip les and ru les. This ob li ga ti on may be presc ri bed in
an ag re e ment (cont rac tu al li a bi lity) or in a le gal norm
(non-cont rac tu al liability).

„Clas si fi ed in for mat ion” me ans of fi ci al in for mat ion
that re qu i res pro tec ti on in the in ter ests of na ti o nal de fen ce
or fo re ign re lat ions of the Par ti es, and is clas si fi ed in
ac cor dan ce with the ir app li cab le laws and re gu lat ions. For
the Eu ro pe an Un ion the ru les are con ta i ned in Co un cil
De ci si on 2001/264/EC of 19 March 2001a dop ting the
Co un cil’s security regulations.
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Article 3

Prin ci ples of the co op er a tion

The Par ti es ag re ed to apply the fol lo wing prin cip les to
co o pe ra ti on ac ti vi ti es co ve red by this ag re e ment:

1. Mu tu al be ne fit ba sed on an ove rall ba lan ce of rights
and ob li ga ti ons inc lu ding cont ri bu ti ons.

2. Part ners hip in the GALILEO Pro gram me in
ac cor dan ce with the pro ce du res and ru les go ver ning the
ma na ge ment of GALILEO.

3. Re cip ro cal op por tu ni ti es to en ga ge in co o pe ra ti ve
ac ti vi ti es in Eu ro pe an and Is ra e li GNSS pro jects for ci vil
use.

4. Ti mely ex chan ge of in for mat ion that may af fect
co o pe ra ti ve ac ti vi ti es.

5. App rop ri a te pro tec ti on of in tel lec tu al pro perty rights 
as re fer red to in Ar tic le 8(3) of this Ag re e ment.

Article 4

Scope of cooperation activities

1. The sec tors for co o pe ra ti ve ac ti vi ti es in sa tel li te
na vi ga ti on and ti ming are: sci en ti fic re se arch, in dust ri al
ma nu fac tu ring, tra i ning, app li ca ti on, ser vi ce and mar ket
de ve lop ment, tra de, ra dio-spect rum is su es, in teg rity
is su es, stan dar di sa ti on and cer ti fi ca ti on and se cu rity. The
Par ti es may ad apt this list of is su es by de ci si on by the Jo int 
Ste e ring Com mit tee es tab lis hed un der Ar tic le 14 of this
Agreement.

2. Ex ten ding co o pe ra ti on, if re qu es ted by the Par ti es to:
 

2.1. GALILEO sen si ti ve tech no lo gi es and items un der
EU, EU and ESA Mem ber Sta tes, MTCR and
WASSENAAR ag re e ment ex port cont rol re gu lat ion as
well as cryp tog rap hy and ma jor in for mat ion se cu rity
technologies and items,
 

2.2. GALILEO Sys tem Se cu rity Ar chi tec tu re (spa ce,
gro und and user seg ments),
 

2.3. Se cu rity cont rol fe a tu res of the GALILEO glo bal
seg ments,

2.4. Pub lic Re gu la ted Ser vi ces in the ir de fi ni ti on,
de ve lop ment, imp le men ta ti on, test and eva lu a ti on and
ope ra ti o nal (ma na ge ment and use) phases, as well as

 2.5. Ex chan ge of clas si fi ed in for mat ion con cer ning
sa tel li te na vi ga ti on and GALILEO 

wo uld be sub ject to an app rop ri a te se pa ra te ag re e ment to
be conc lu ded bet we en the Par ti es.

3. This Ag re e ment shall not af fect the app li ca ti on of
Eu ro pe an Com mu nity le gis la ti on es tab lis hing the
GALILEO Jo int Un der ta king and its ins ti tu ti o nal struc tu re 
or es tab lis hing a suc ces sor en tity to the GALILEO Jo int
Un der ta king. Nor does this Ag re e ment af fect the
app li cab le laws, re gu lat ions and po li ci es imp le men ting
non-pro li fe ra ti on com mit ments and ex port cont rol for
du al-use items and na ti o nal do mes tic me a su res regarding
security and controls of intangible transfers of technology.

Article 5

Forms of cooperation activities

1. Sub ject to the ir app li cab le re gu la to ry me a su res, the
Par ti es shall fos ter, to the ful lest ex tent prac ti cab le, the
co o pe ra ti ve ac ti vi ti es un der this Ag re e ment with a view to
pro vi ding com pa rab le op por tu ni ti es for par ti ci pa ti on in
the ir ac ti vi ti es in the sectors listed under Article 4.

2. The Par ti es ag ree to con duct co o pe ra ti ve ac ti vi ti es as 
ment io ned in Ar tic les 6 to 13 of this Agreement.

Article 6

Radio spectrum

1. Bu il ding on past suc ces ses in the fra me work of the
In ter na ti o nal Te le com mu ni ca ti on Un ion, the Par ti es ag ree
to con ti nue co o pe ra ti on and mu tu al sup port in
radio-spectrum issues.

2. In this con text the Par ti es shall pro mo te ade qu a te
fre qu en cy al lo ca ti ons for GALILEO in or der to en su re the
ava i la bi lity of GALILEO ser vi ces for the be ne fit of users
world wi de and no tably in Is ra el and in the Community.

3. Mo re o ver, the Par ti es re cog ni se the im por tan ce to
pro tect ra dio na vi ga ti on spect rum from dis rup ti on and
in ter fe ren ce. To this end they shall iden ti fy so ur ces of
in ter fe ren ce and seek mu tu ally ac cep tab le so lu ti ons to
combat such interference.

4. The Par ti es ag ree to task the Com mit tee un der
Ar tic le 14 to de fi ne the app rop ri a te me cha nism in or der to
en su re ef fec ti ve con tacts and col la bo ra ti on in this sector.
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5. Not hing in this Ag re e ment shall be const ru ed so as to 
de ro ga te from the app li cab le pro vi si ons of the
In ter na ti o nal Te le com mu ni ca ti ons Un ion, inc lu ding the
ITU Radio Regulations.

Article 7

Scientific research

The Par ti es shall pro mo te jo int re se arch ac ti vi ti es in the
fi eld of GNSS thro ugh Eu ro pe an and Is ra e li re se arch
pro gram mes inc lu ding the Eu ro pe an Com mu nity
Fra me work Pro gram me for Re se arch and De ve lop ment,
and the re se arch pro gram mes of the Eu ro pe an Spa ce
Agen cy, the Mi nist ry of Sci en ce and Tech no logy of Is ra el
and the Ministry of Industry, Trade and Labour of Israel.

The jo int re se arch ac ti vi ti es sho uld cont ri bu te to
plan ning the fut ure de ve lop ments of a GNSS for civil use.

The Par ti es ag ree to task the Com mit tee un der Ar tic le
14 to de fi ne the app rop ri a te me cha nism ai med at en su ring
ef fec ti ve con tacts and par ti ci pa ti on in the research
programmes.

Article 8

Industrial cooperation

1. The Par ti es shall en co u ra ge and sup port the
co o pe ra ti on bet we en the in dust ri es of the two si des,
inc lu ding by the me ans of jo int ven tu res and Is ra e li
par ti ci pa ti on in re le vant Eu ro pe an in dust ri al as so ci a ti ons,
as well as, Eu ro pe an par ti ci pa ti on in re le vant Is ra e li
in dust ri al as so ci a ti ons, with the ob jec ti ve of set ting up the
GALILEO sys tem as well as pro mo ting the use and
development of GALILEO applications and services.

2. A jo int ad vi so ry gro up on in dust ri al co o pe ra ti on
shall be es tab lis hed, un der the Ste e ring Com mit tee set up
un der Ar tic le 14, in or der to in ves ti ga te and gu i de the
co o pe ra ti on on sa tel li te ma nu fac tu ring, la unch ser vi ces,
gro und station building, and application products.

3. To fa ci li ta te in dust ri al co o pe ra ti on the Par ti es shall
grant and en su re ade qu a te and ef fec ti ve pro tec ti on of
in tel lec tu al, in dust ri al and com mer ci al pro perty rights at
the fi elds and sec tors re le vant to the de ve lop ment and
ope rat ion of GALILEO/EGNOS, in ac cor dan ce with the
hig hest in ter na ti o nal stan dards, inc lu ding effective means
of enforcing such standards.

4. Ex ports by Is ra el to third co unt ri es of sen si ti ve items
de ve lo ped spe ci fi cally and fun ded by the GALILEO

pro gram me will have to be sub mit ted for pri or aut ho ri sa ti on
by the com pe tent GALILEO se cu rity aut ho rity, if that
aut ho rity has re com men ded that the se items be sub ject to
ex port aut ho ri sa ti on in ac cor dan ce with app li cab le re gu la to ry 
me a su res. Any se pa ra te ag re e ment re fer red to in Ar tic le 4(2)
of the Ag re e ment shall also ela bo ra te an app rop ri a te
me cha nism for Israel to recommend potential items to be
subject to export authorisation.

5. The Par ti es shall en co u ra ge strengt he ned ties
bet we en Mi nist ry of In dust ry, Tra de and La bo ur of Is ra el,
Mi nist ry of Sci en ce and Tech no logy of Is ra el, the Is ra el
Spa ce Agen cy, and the Eu ro pe an Spa ce Agen cy to
cont ri bu te to the objectives of the Agreement.

Article 9

Trade and market development

1. The Par ti es shall en co u ra ge tra de and in vest ment in
Eu ro pe an and Is ra e li sa tel li te na vi ga ti on inf rast ruc tu re,
equ ip ment, GALILEO lo cal elements and applications.

2. To this end the Par ti es shall ra i se the le vel of pub lic
awa re ness con cer ning the GALILEO sa tel li te na vi ga ti on
ac ti vi ti es, iden ti fy po ten ti al bar ri ers to growth in GNSS
app li ca ti ons and take app rop ri a te me a su res to facilitate
this growth.

3. To iden ti fy and res pond ef fec ti vely to user ne eds the
Com mu nity and Is ra el shall con si der es tab lis hing a jo int
GNSS user forum.

4. This ag re e ment will not af fect the rights and
ob li ga ti ons of the Par ti es un der the World Tra de
Or ga ni sa ti on, re le vant ex port cont rol ru les, re le vant
Eu ro pe an Com mu nity le gis la ti on on the cont rol of ex ports
of du al-use items and tech no logy, pro vi si ons adop ted
un der the Tre aty of the Eu ro pe an Un ion con cer ning the
cont rol of tech ni cal as sis tan ce re la ted to cer ta in mi li ta ry
end-uses, re le vant in ter na ti o nal inst ru ments such as the
Ha gue Code Of Con duct on Ballistic Missiles and related
EU Member States and Israeli legislation.

Article 10

Standards, Certification and Regulatory Measures

1. The Par ti es re cog ni se the va lue of co or di na ting
app ro a ches in in ter na ti o nal stan dar di sa ti on and
cer ti fi ca ti on fora con cer ning glo bal sa tel li te na vi ga ti on
ser vi ces. In par ti cu lar the Par ti es will jo intly sup port the
de ve lop ment of GALILEO stan dards and pro mo te the ir
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app li ca ti on world wi de, emphasising interoperability with
other GNSS systems.

One ob jec ti ve of the co or di na ti on is to pro mo te bro ad
and in no va ti ve use of the GALILEO ser vi ces for open,
com mer ci al and sa fety of life pur po ses as a world wi de
na vi ga ti on and ti ming stan dard. The Par ti es ag ree to cre a te 
fa vo u rab le con di ti ons for developing GALILEO
applications.

2. Con se qu ently, to pro mo te and imp le ment the
ob jec ti ves of this Ag re e ment, the Par ti es shall, as
app rop ri a te, co o pe ra te on all GNSS matt ers that ari se
no tably in the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni sa ti on,
the In ter na ti o nal Ma ri ti me Or ga ni sa ti on and the
International Telecommunications Union.

3. At bi la te ral le vel the Par ti es shall en su re that
me a su res re lat ing to tech ni cal stan dards, cer ti fi ca ti on and
li cen sing re qu i re ments and pro ce du res con cer ning GNSS
do not cons ti tu te un ne ces sa ry bar ri ers to tra de. Do mes tic
re qu i re ments shall be ba sed on ob jec ti ve,
non-disc ri mi na to ry, pre-established transparent criteria.

4. At ex pert le vel the Par ti es in tend to or ga ni se
co o pe ra ti on and ex chan ges thro ugh the Com mit tee un der
Ar tic le 14 on stan dards co ve ring sig nal co des, na vi ga ti on,
gro und re cei ver equ ip ment and na vi ga ti on app li ca ti on
se cu rity. Mo re o ver, the Par ti es shall pro mo te the
par ti ci pa ti on of Is ra e li representatives in European
standardisation organisations.

Article 11

Development of global and regional GNSS ground
augmentation systems

1. In te ro pe ra bi lity of glo bal and re gi o nal gro und
sa tel li te na vi ga ti on sys tems en han ces the qu a lity of
ser vi ces ava i lab le to users. The Par ti es shall col la bo ra te to
de fi ne and imp le ment gro und sys tem ar chi tec tu res
al lo wing an op ti mal gu a ran tee of GALILEO integrity and
continuity of GALILEO services.

2. To this end at the re gi o nal le vel the Par ti es shall
co o pe ra te in imp le men ting and bu il ding a gro und re gi o nal
aug men ta ti ons sys tem ba sed on GALILEO sys tem in
Is ra el. Such a re gi o nal sys tem is fo re se en to pro vi de
re gi o nal in teg rity ser vi ces ad di ti o nal to tho se pro vi ded by
the GALILEO sys tem glo bally. As a pre cur sor, the Par ti es
con firm the de ci si on to es tab lish a Re gi o nal In teg rity
Mo ni tor ing Sta ti on in Israel in order to improve a future
EGNOS extension in the region.

3. At lo cal le vel the Par ti es shall fa ci li ta te the
de ve lop ment of GALILEO lo cal elements.

Article 12

Security

1. The Par ti es are con vin ced of the need to pro tect
Glo bal Na vi ga ti on Sa tel li te Sys tems aga inst mi su se,
in ter fe ren ce, dis rup ti on and hostile acts.

2. The Par ti es shall take all prac ti cab le steps to en su re
the con ti nu ity and sa fety of the sa tel li te na vi ga ti on
ser vi ces and the re la ted inf rast ruc tu re in their territories.

3. The Par ti es re cog ni se that co o pe ra ti on to en su re
se cu rity of the GALILEO sys tem and ser vi ces are
im por tant com mon objectives.

4. Hen ce the Par ti es shall es tab lish an app rop ri a te
con sul ta ti on chan nel to add ress GNSS se cu rity is su es.
This chan nel shall be used to en su re the con ti nu ity of the
GNSS services.

The prac ti cal ar ran ge ments and pro ce du res are to be
de fi ned bet we en the com pe tent se cu rity aut ho ri ti es of both 
Parties.

Article 13

Liability and cost recovery

The Par ti es will co o pe ra te, as app rop ri a te, to de fi ne and
imp le ment a li a bi lity re gi me and cost re co ve ry
ar ran ge ments in or der to fa ci li ta te the pro vi si on of civil
GNSS services.

Article 14

Cooperative mechanism

1. The co or di na ti on and fa ci li ta ti on of co o pe ra ti ve
ac ti vi ti es un der this Ag re e ment shall be ac comp lis hed on
be half of Is ra el, by the Go vern ment of the Sta te of Is ra el
and, on be half of the Com mu nity and its Mem ber States,
by the European Commission.

2. In ac cor dan ce with the ob jec ti ve in Ar tic le 1 the se
two en ti ti es shall es tab lish a GNSS Ste e ring Com mit tee
he re i naf ter re fer red to as the „Com mit tee” for the
ma na ge ment of this Ag re e ment. This Com mit tee shall
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con sist of of fi ci al rep re sen ta ti ves of each Party and it shall
establish its own rules of procedure.

The func ti ons of the Ste e ring Com mit tee shall inc lu de:
 

2.1. Pro mo ting, ma king re com men da ti ons to and
over se e ing the dif fe rent co o pe ra ti ve ac ti vi ti es as
ment io ned in Ar tic les 4 to 13 of the Agreement;
 

2.2. Ad vi sing the Par ti es on ways to en han ce and
imp ro ve co o pe ra ti on con sis tent with the prin cip les set out
in this Agreement;
 

2.3. Re vi e wing the ef fi ci ent func ti o ning and
imp le men ta ti on of this Agreement.

3. The Com mit tee shall, as a ge ne ral rule, meet
an nu ally. The me e tings sho uld be held al ter na ti vely in the
Com mu nity and in Is ra el. Ad di ti o nal me e tings may be
or ga ni sed at the request of either Party.

The costs in cur red by the Com mit tee or in its name shall 
be bor ne by the Party to whom mem bers re la te. The costs
ot her than tho se for tra vel and ac com mo da ti on which are
di rectly as so ci a ted with me e tings of the Com mit tee shall
be bor ne by the host Party. The Com mit tee may set up
Jo int Tech ni cal Wor king Gro ups on spe ci fic sub jects
whe re the Parties consider it appropriate.

4. In ac cor dan ce with the app li cab le Eu ro pe an
Com mu nity le gis la ti on the Par ti es wel co me the
par ti ci pa ti on of a re le vant Is ra e li en tity in the Ga li leo Jo int
Un der ta king (JU) as well as in any suc ces sor en tity
es tab lis hed by the Com mu nity in accordance with its
relevant procedures.

Article 15

Funding

1. The amo unt and ar ran ge ments of Is ra e li cont ri bu ti on 
to the GALILEO pro gram me thro ugh the Ga li leo Jo int
Un der ta king will be sub ject to a se pa ra te ag re e ment
sub ject to comp li an ce with the ins ti tu ti o nal ar ran ge ments
of the app li cab le European Community legislation.

2. Free mo ve ment of go ods, per sons, ser vi ces and
ca pi tal shall apply to co o pe ra ti ve sche mes of the Par ti es
un der this Ag re e ment in ac cor dan ce with the
Eu ro-Me di ter ra ne an Ag re e ment es tab lis hing an
as so ci a ti on bet we en the Eu ro pe an Com mu ni ti es and the ir
Mem ber Sta tes of the one part, and the State of Israel, of
the other part.

3. Wit ho ut pre ju di ce to pa rag raph 2 when spe ci fic
co o pe ra ti ve sche mes of one Party pro vi de for funds to
par ti ci pants from the ot her Party, and the funds al low for

the pur cha se of equ ip ment, the Par ti es shall en su re that no
cus tom du ti es will be im po sed on the trans fer of this
equ ip ment from one Party to the par ti ci pants of the ot her
Party in ac cor dan ce with the laws and re gu lat ions
applicable in the territories of each Party.

Article 16

Exchange of information

1. The Par ti es shall es tab lish ad mi nist ra ti ve
ar ran ge ments and en qu i ry po ints in or der to pro vi de for
con sul ta ti ons and ef fec ti ve imp le men ta ti on of the
provisions of this Agreement.

2. The Par ti es shall en co u ra ge furt her in for mat ion
ex chan ges con cer ning sa tel li te na vi ga ti on among the
ins ti tu ti ons and en terp ri ses of the two sides.

Article 17

Consultation and dispute resolution

1. The Par ti es shall promptly con sult, at the re qu est of
any of them, on any qu es ti on ari sing out of the
in terp re ta ti on or app li ca ti on of this Ag re e ment. Any
dis pu tes con cer ning the in terp re ta ti on or app li ca ti on of
this ag re e ment shall be sett led by fri endly consultations
between the Parties.

2. Pa rag raph 1 shall not pre vent the Par ti es from ha ving 
re co ur se to dis pu te sett le ment un der the WTO Agreement.

Article 18

Entry into force and termination

1. This Ag re e ment shall, af ter its sig na tu re by the
Par ti es, en ter into for ce upon the date on which the Par ti es
have no ti fi ed each ot her that the ir res pec ti ve in ter nal
pro ce du res ne ces sa ry for its ent ry into force have been
completed.

2. Un less ot her wi se sti pu la ted the ter mi na ti on of this
ag re e ment shall not af fect the va li dity or du ra ti on of any
ar ran ge ments or any spe ci fic rights and ob li ga ti ons made
under it.

3. This Ag re e ment may be amen ded by mu tu al
ag re e ment of the Par ti es in wri ting. Any amend ment shall
en ter into for ce on the date on which the Par ti es ex chan ge
dip lo ma tic no tes in for ming each ot her that the ir res pec ti ve
in ter nal pro ce du res ne ces sa ry for its ent ry into force have
been completed.
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4. This Ag re e ment shall re ma in in for ce for a pe ri od of
five ye ars from the date of its ent ry into for ce. The re af ter, it 
shall be ex ten ded au to ma ti cally for furt her pe ri ods of five
ye ars each un less eit her Party no ti fi es the ot her in wri ting
at le ast three months pri or to the end of the re le vant
fi ve-ye ar pe ri od of an in ten ti on not to extend the
Agreement.

5. This Ag re e ment may be ter mi na ted at any time upon
one ye ar’s writ ten no ti ce. 

This Ag re e ment is drawn up in dup li ca te in the Czech,
Da nish, Dutch, Eng lish, Es to ni an, Fin nish, French,
Ger man, Gre ek, Hun ga ri an, Ita li an, Lat vi an, Lit hu a ni an,
Mal te se, Po lish, Por tu gu e se, Slo va ki an, Slo ve ni an,
Spa nish, Swedish and Hebrew languages.

Eng lish and Heb rew shall be the aut hen tic lan gu a ges.”

„Együttmûködési Megállapodás
az Európai Közösség és annak tagállamai,

valamint Izrael Állam között
a Polgári Globális Navigációs Mûholdrendszerekrõl

(GNSS)

Egy rész rõl

az Euró pai Kö zös ség (a továb biak ban: a Kö zös ség)

és

a Bel ga Ki rály ság,

a Cseh Köz tár sa ság,

a Dán Ki rály ság,

a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,

az Észt Köz tár sa ság,

a Gö rög Köz tár sa ság,

a Spa nyol Ki rály ság,

a Fran cia Köz tár sa ság,

Ír or szág,

az Olasz Köz tár sa ság,

a Cip ru si Köz tár sa ság,

a Lett Köz tár sa ság,

a Lit ván Köz tár sa ság,

a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,

a Ma gyar Köz tár sa ság,

a Mál tai Köz tár sa ság,

a Hol land Ki rály ság,

az Oszt rák Köz tár sa ság,

a Len gyel Köz tár sa ság,

a Por tu gál Köz tár sa ság,

a Szlo vén Köz tár sa ság,

a Szlo vák Köz tár sa ság,

a Finn Köz tár sa ság,

a Svéd Ki rály ság,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,

mint az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés ré szes fe -
lei (a továb biak ban: a tag ál la mok),

más rész rõl

Iz ra el Ál lam (a továb biak ban: Iz ra el)

(a továb biak ban: a fe lek)

fi gye lem be véve a glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend szer
pol gá ri cé lok ra tör té nõ fej lesz té sé ben rej lõ kö zös ér de ke ket,

fel is mer ve a GALILEO je len tõ sé gét, mint az euró pai és
az iz ra e li na vi gá ci ós és in for má ci ós inf ra struk tú rá hoz való 
hoz zá já ru lást,

fel is mer ve Iz ra el mû hol das na vi gá ci ós te vé keny sé gé -
nek elõ re ha la dott hely ze tét,

fi gye lem be véve a GNSS-al kal ma zá sok fej lesz té sé nek
erõ sö dé sét Iz ra el ben, Eu ró pá ban és a vi lág más ré sze in,

az zal az óhaj jal, hogy az Iz ra el és a Kö zös ség kö zöt ti
együtt mû kö dés erõ söd jék, va la mint figye lembe véve az
egy rész rõl az Euró pai Kö zös sé gek és azok tag ál la mai, és
más rész rõl Iz ra el Ál lam kö zöt ti tár su lás lét re ho zá sá ról
 szóló, 2000. jú ni us 1-jén ha tály ba lé pett eu ro-me di ter rán
meg ál la po dást,

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

1. cikk

A megállapodás célja

A meg álla po dás cél ja az, hogy a pol gá ri glo bá lis na vi -
gá ci ós mû hold rend szer hez (GNSS) való euró pai és iz ra e li
hoz zá já ru lá sok ke re té ben ösz tö nöz ze, elõ se gít se és erõ -
sítse a fe lek köz ti együtt mû kö dést.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E meg álla po dás al kal ma zá sá ban:

„Ki egé szí tõ rend szer”: re gi o ná lis vagy he lyi me cha niz -
mu sok, pél dá ul az euró pai geo sta ci o ná ri us na vi gá ci ós át -
fe dé si szol gál ta tás (EGNOS). Ezek a me cha niz mu sok a
mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek fel hasz ná ló it a hasz ná lat -
ban lévõ alap kons tel lá ci ó ból szár ma zó in for má ci ó kon
 túlmenõen be me ne ti in for má ci ó val, va la mint to váb bi
 távolsági/psze u do-tá vol sá gi ada tok kal, illetve a lé te zõ
psze u do-tá vol sá gi ada tok kor rek ci ó já val vagy meg erõ sí té -
sé vel lát ják el. A mec hanizmusok a fel hasz ná lók szá má ra
le he tõ vé te szik a tel je sít mény nö ve ke dé sét, így a fo ko zott
pon tos sá got, a ren del ke zés re ál lást, az egy sé ges sé get és a
meg bíz ha tó sá got.

„GALILEO”: ön ál ló, ci vil ellen õr zés alatt álló, a
GNSS-szol gál ta tá sok el lá tá sát biz to sí tó ci vil euró pai glo -



bá lis na vi gá ci ós és idõ meg ha tá ro zá si mû hold rend szer,
ame lyet a Kö zös ség, va la mint annak tag ál la mai ter vez tek
és fej lesz tet tek ki. A GALILEO üze mel te té se ma gán kéz be 
ad ha tó. A GALILEO ter ve zi egy vagy több nyílt, ke res ke -
del mi és élet vé del mi célú szol gál ta tás meg va ló sí tá sát.

„GALILEO he lyi ele mek”: olyan he lyi me cha niz mu -
sok, ame lyek a GALILEO glo bá lis na vi gá ci ós és idõ meg -
ha tá ro zá si mû hold rend szer fel hasz ná ló it a hasz ná lat ban
lévõ alap kons tel lá ci ó ból szár ma zó be me ne ti in for má ci ón
túl to váb bi be me ne ti in for má ci ó val lát ják el. A he lyi ele -
me ket a tel je sít mény fo ko zá sa ér de ké ben re pü lõt erek, ten -
ge ri ki kö tõk és vá ro si vagy egyéb, föld raj zi lag ki hí vást je -
len tõ kör nye zet be le het te le pí te ni. A GALILEO a he lyi
ele me ket ál ta lá nos mo del lek kel lát ja el.

„Glo bá lis na vi gá ci ós, hely zet meg ha tá ro zá si és idõ meg -
ha tá ro zá si be ren de zés”: min den olyan, mû hol das na vi gá -
ci ós vagy idõ je lek át vi te lé re, vé te lé re vagy fel dol go zá sá ra
szol gá ló pol gá ri vég fel hasz ná lá sú be ren de zés, amely szol -
gál ta tást biz to sí t vagy re gi o ná lis ki egé szí tõ rend szer rel kö -
zö sen mû kö dik.

„Sza bá lyo zá si in téz ke dés”: va la mely fél ál tal meg ho -
zott tör vény, ren de let, sza bály, ha tá ro zat, illetve ál ta luk al -
kal ma zott el já rás, ad mi niszt ra tív vagy ha son ló cse lek -
mény.

„In te ro pe ra bi li tás”: fel hasz ná lói szin ten je lent ke zõ
hely zet, amely ben a du á lis rend sze rû ve võ ké szü lék a két
rend szer bõl ér ke zõ jel zé se ket együtt ugyan olyan vagy
jobb tel je sít ménnyel hasz nál ja fel, mint ha csak az egyik
rend szer bõl ér ke zõ je le ket hasz nál ná.

„Szel lem i tu laj don”: a Stock holm ban, 1967. jú li us
14-én ké szült, a Szel lem i Tu laj don Vi lág szer ve ze tét lét re -
ho zó egyez mény 2. cik ké ben ta lál ha tó meg ha tá ro zás sze -
rint.

„Fe le lõs ség”: va la mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély
meg ha tá ro zott jogi el vek és sza bá lyok sze rin ti kár té rí té si
fe le lõs sé ge va la mely más ter mé sze tes vagy jogi sze mély -
nek oko zott ká rért. Ez a kö te le zett ség szár maz hat meg ál la -
po dás ból (szer zõ dé ses fe le lõs ség) vagy jogi nor má ból
(szer zõ dé sen kí vü li fe le lõs ség).

„Mi nõ sí tett in for má ció”: a fe lek nem zet vé del mi vagy
kül kap cso la ti ér de kei okán vé del met igény lõ, a fe lek vo -
nat ko zó tör vényeinek és ren de le te i nek meg fele lõen mi nõ -
sí tett hi va ta los in for má ció. Az Euró pai Uni ó ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat a 2001. már ci us 19-i, a Ta nács biz ton sá gi sza -
bály za tá nak el fo ga dá sá ról  szóló 2001/264/EK ta ná csi ha -
tá ro zat tar tal maz za.

3. cikk

Az együttmûködés elvei

A fe lek meg ál la pod tak ab ban, hogy az e meg álla po dás
ha tá lya alá esõ együtt mû kö dé si te vé keny sé ge ik re a kö vet -
ke zõ el ve ket al kal maz zák:

1. A jo gok és kö te les sé gek – ide ért ve a hoz zá já ru lá so -
kat is – ál ta lá nos egyen sú lyán ala pu ló köl csön ös elõ nyök.

2. Part ner ség a GA LI LEO-prog ram ban a GALILEO
üze mel te té sé re vo nat ko zó el já rá sok nak és sza bá lyok nak
meg fele lõen.

3. Köl csön ös le he tõ sé gek a ci vil fel hasz ná lá sú euró pai
és iz ra e li GNSS-pro jek te ken be lü li együtt mû kö dé si te vé -
keny sé gek ben való rész vé tel re.

4. Az együtt mû kö dé si te vé keny ség re eset le ge sen ha tást
gya kor ló in for má ció kel lõ idõ ben meg va ló su ló cse ré je.

5. Az e meg álla po dás 8. cik ke (3) be kez dé sé ben em lí -
tett, szel lem i tu laj don hoz kap cso ló dó jo gok meg fe le lõ vé -
del me.

4. cikk

Az együttmûködési tevékenységek köre

(1) A mû hol das na vi gá ci ó val és idõ meg ha tá ro zás sal
kap cso la tos együtt mû kö dé si te vé keny sé gek te rü le tei a kö -
vet ke zõk: tu do má nyos ku ta tás, ipar i gyár tás, kép zés, al -
kal ma zás, szol gál ta tás- és pi ac fej lesz tés, ke res ke de lem,
rá dió spekt rum kér dé sek, in teg ri tá si kér dé sek, szab vá nyo -
sí tás és hi te le sí tés, to váb bá biz ton ság. A fe lek e kér dé sek
lis tá ját az e meg álla po dás 14. cik ke alap ján lét re ho zott kö -
zös irá nyí tó bi zott ság ha tá ro za tá val iga zít hat ják ki.

(2) Az együtt mû kö dés – a fe lek ez irá nyú ké rel me ese -
tén – a kö vet ke zõ te rü le tek re való ki ter jesz té se:
 

2.1. az EU, az EU és ESA tag ál la mok, az MTCR és a
WASSENAAR meg álla po dás ex port-el len õr zé si sza bá -
lyo zá sa alá tar to zó GA LI LEO-ér zé keny tech no ló gi ák és
ele mek, to váb bá a krip tog rá fia és a je len tõs in for má ció biz -
ton sá gi tech no ló gi ák és ele mek,
 

2.2. a GALILEO rend szer biz ton sá gi fel épí té se (vi lág -
ûr be li, föld i és fel hasz ná lói szeg men sek),
 

2.3. a GALILEO glo bá lis szeg men se i nek biz ton sá gi el -
len õr zé si sa já tos sá gai,
 

2.4. nyil vá nos sza bá lyo zott szol gál ta tá sok azok meg -
ha tá ro zá si, fej lesz té si, vég re haj tá si, tesz te lé si és ér té ke lé -
si, illetve mû kö dé si (üze mel te té si és hasz ná la ti) sza ka szá -
ban, to váb bá
 

2.5. a mû hol das na vi gá ci ót és a GA LI LEO-t érin tõ mi -
nõ sí tett in for má ció cse ré je

a fe lek kö zött alá íran dó, meg fe le lõ kü lön meg álla po dás
tár gyát ké pe zi.

(3) Ez a meg álla po dás nem érin ti az Euró pai Kö zös ség a 
GALILEO kö zös vál lal ko zás lét re ho zá sá ról  szóló jog sza -
bá lyá nak al kal ma zá sát és annak in téz mé nyi szer ke ze tét,

2. szám INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY 65



illetve a GALILEO kö zös vál lal ko zás jog utód já nak lét re -
ho zá sát. E meg álla po dás nem érin ti to váb bá az atom so -
rom pó val kap cso la tos kö te le zett ség vál la lá sok ra és a ket -
tõs fel hasz ná lá sú szol gál ta tá sok ex port el len õr zé sé re vo -
nat ko zó meg fe le lõ tör vényeket, ren de le te ket és po li ti ká -
kat, va la mint a tech no ló gia im ma te ri á lis át ru há zá sá nak
biz ton sá gát és el len õr zé sét érin tõ nem ze ti in téz ke dé se ket.

5. cikk

Az együttmûködési tevékenységek formái

(1) A fe lek – a vo nat ko zó sza bá lyo zá si in téz ke dé se ik re
is fi gye lem mel – a le he tõ leg tel je sebb mér ték ben elõ moz -
dít ják az e meg álla po dás sze rin ti együtt mû kö dé si te vé -
keny sé ge i ket ab ból a cél ból, hogy ha son ló le he tõ sé ge ket
biz to sít sa nak a 4. cikk ben fel so rolt te rü le te ken vég zett te -
vé keny sé ge ik ben való rész vé tel re.

(2) A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a 6–13. cikk ben 
em lí tet tek nek meg fele lõen együtt mû kö dé si te vé keny sé ge -
ket foly tat nak.

6. cikk

Rádióspektrum

(1) A Nem zet kö zi Táv köz lé si Unió ke re te in be lül ed dig
el ért si ke rek re épít ve a fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a 
rá dió spekt rum mal kap cso la tos kér dé sek te rén to vább foly -
tat ják az együtt mû kö dést és a köl csön ös tá mo ga tást.

(2) Eb ben az össze füg gés ben a fe lek elõ moz dít ják a
meg fe le lõ frek ven cia ki osz tást a GALILEO ré szé re ab ból a 
cél ból, hogy a fel hasz ná lók elõ nyé re vi lág szer te – és ne ve -
ze te sen Iz ra el ben és a Kö zös ség ben – biz to sít sák a
GALILEO szol gál ta tá sa i nak hoz zá fér he tõ sé gét.

(3) A fe lek fel is me rik to váb bá annak je len tõ sé gét is,
hogy a rá di ó na vi gá ci ós spekt rum vé del met él vez zen a
meg sza kí tás sal és az in ter fe ren ci á val szem ben. E cél ból a
fe lek meg ha tá roz zák az in ter fe ren cia for rá sa it, és köl csö -
nö sen el fo gad ha tó meg ol dá so kat ke res nek az ilyen in ter fe -
ren cia le küz dé se ér de ké ben.

(4) A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a 14. cikk sze -
rin ti bi zott sá got meg bíz zák az eb ben az ága zat ban ki ala kí -
tan dó ha té kony kap cso la tok és együtt mû kö dés biz to sí tá sa
ér de ké ben szük sé ges meg fe le lõ me cha niz mu sok meg ha tá -
ro zá sá val.

(5) E meg álla po dás egyet len rész e sem ér tel mez he tõ oly 
mó don, hogy az el tér jen a Nem zet kö zi Táv köz lé si Unió
vo nat ko zó ren del ke zé se i tõl, ide ért ve az NTU rá di ó sza -
bály za tát is.

7. cikk

Tudományos kutatás

A fe lek a GNSS te rü le tén euró pai és iz ra e li ku ta tá si
prog ra mo kon – köz tük az Euró pai Kö zös ség ku ta tá si és
fej lesz té si ke ret prog ram ján, va la mint az Euró pai Ûr ügy -
nök ség, az iz ra e li Tu do má nyos és Tech no ló gi ai Mi nisz té -
rium és az iz ra e li Ipar i, Ke res ke del mi és Mun ka ügyi Mi -
nisz té rium ku ta tá si prog ram ja in – ke resz tül elõ moz dít ják a 
kö zös ku ta tá si te vé keny sé ge ket.

A kö zös ku ta tá si te vé keny sé gek hoz zá já rul nak a pol gá ri 
fel hasz ná lá sú GNSS jö võ be ni fej lesz té sé nek ter ve zé sé -
hez.

A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a 14. cikk sze rin ti
bi zott sá got meg bíz zák a ku ta tá si prog ra mok ban ki ala kí -
tan dó ha té kony kap cso la tok és együtt mû kö dés biz to sí tá sa
ér de ké ben szük sé ges meg fe le lõ me cha niz mu sok meg ha tá -
ro zá sá val.

8. cikk

Ipari együttmûködés

(1) A fe lek – a GA LI LEO-rend szer lét re ho zá sa, va la -
mint a GA LI LEO-al kal ma zá sok és -szol gál ta tá sok hasz -
ná la tá nak és fej lesz té sé nek elõ moz dí tá sa cél já ból – ösz -
tön zik és tá mo gat ják a két fél ipa rai köz ti együtt mû kö dést,
kü lö nö sen kö zös vál lal ko zá so kon, va la mint a fon tos euró -
pai ipar i tár su lá sok ban való iz ra e li, illetve a fon tos iz ra e li
ipar i tár su lá sok ban való euró pai rész vé te len ke resz tül.

(2) A 14. cikk sze rint lét re ho zott irá nyí tó bi zott ság égi -
sze alatt lét re kell hoz ni egy, az ipar i együtt mû kö dés sel
fog lal ko zó kö zös ta nács adó cso por tot a mû hold gyár tás sal, 
az in dí tá si szol gál ta tá sok kal, a föld i ál lo más épí tés sel és az 
al kal ma zá si mód sze rek kel kap cso la tos együtt mû kö dés
vizs gá la ta és irá nyí tá sa ér de ké ben.

(3) Az ipar i együtt mû kö dés meg könnyí té se ér de ké ben a 
fe lek – a leg ma ga sabb nem zet kö zi elõ írásokkal, kü lö nö sen 
az ilyen elõ írások vég re haj tá sá nak ha té kony mód sze re i vel
össz hang ban – a GALILEO/EGNOS fej lesz té sét és mû kö -
dé sét érin tõ te rü le te ken és ipar ágak ban meg ad ják és biz to -
sít ják a szel lem i, az ipar i és a ke res ke del mi tu laj don nal
kap cso la tos jo gok meg fe le lõ és ha té kony vé del mét.

(4) A ki fe je zet ten a GALILEO prog ram ál tal ki dol go -
zott és fi nan szí ro zott ér zé keny ter mé kek Iz ra el ál tal har -
ma dik or szá gok ba való ki vi te lét elõ ze tes en ge dé lye zés
cél já ból be kell nyúj ta ni a GALILEO meg fe le lõ biz ton sá gi 
ha tó sá gá hoz, amennyi ben ez a ha tó ság azt ja va sol ta, hogy
ezek a ter mé kek a vo nat ko zó sza bá lyo zá si in téz ke dé sek -
nek meg fele lõen es se nek ki vi te li en ge dély kö te le zett ség
alá. Az e meg álla po dás 4. cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett
kü lön meg ál la po dá sok ban is meg fe le lõ me cha niz must kell 
ki dol goz ni Iz ra el vo nat ko zá sá ban annak ér de ké ben, hogy
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ja vas lat szü les sen a ki vi te li en ge dély kö te le zett ség alá esõ
le het sé ges té te lek kö ré rõl.

(5) A fe lek – az e meg álla po dás cél ki tû zé sei meg va ló sí -
tá sá hoz való hoz zá já ru lás ér de ké ben – ösz tön zik a kap cso -
la tok meg erõ sí té sét az iz ra e li Ipar i, Ke res ke del mi és Mun -
ka ügyi Mi nisz té rium, az iz ra e li Tu do má nyos és Tech no ló -
gi ai Mi nisz té rium, az Iz ra e li Ûr ügy nök ség és az Euró pai
Ûr ügy nök ség kö zött.

9. cikk

Kereskedelmi és piaci fejlesztés

(1) A fe lek ösz tön zik a ke res ke del met és a be fek te tést az 
euró pai és iz ra e li mû hol das na vi gá ci ós inf ra struk tú ra,
 berendezések, a GALILEO he lyi ele mei és al kal ma zá sai
te rén.

(2) E cél ból a fe lek fo koz zák a GALILEO mû hol das na -
vi gá ci ós te vé keny sé ge i nek köz is mert sé gét, azo no sít ják a
GNSS-al kal ma zá sok el ter je dé sé nek le het sé ges aka dá lya it, 
és meg fe le lõ in téz ke dé se ket tesz nek az el ter je dés elõ se gí -
té se ér de ké ben.

(3) A fel hasz ná lók igé nye i nek azo no sí tá sa és ha té kony
ki elé gí té se ér de ké ben a Kö zös ség és Iz ra el fon to ló ra ve szi
egy kö zös GNSS fel hasz ná lói fó rum lét re ho zá sát.

(4) E meg álla po dás nem érin ti a fe lek a Ke res ke del mi
Vi lág szer ve zet ben való tag sá gá ból ere dõ jo ga it és kö te le -
zett sé ge it, a vo nat ko zó ex port-el len õr zé si sza bá lyo kat, a
ket tõs fel hasz ná lá sú esz kö zök és tech no ló gia ex port el len -
õr zé sé re vo nat ko zó euró pai kö zös sé gi jog sza bá lyo kat, az
Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés ben az egyes ka to nai vég -
fel hasz ná lat hoz kap cso ló dó tech ni kai se gít ség nyúj tás el -
len õr zé sé rõl el fo ga dott ren del ke zé se ket, va la mint az olyan 
vo nat ko zó nem zet kö zi meg ál la po dá so kat, mint a bal lisz ti -
kus ra ké ták el ter je dé se el le ni há gai ma ga tar tá si kó dex, va -
la mint az EU tag ál la mai és Iz ra el vo nat ko zó jog sza bá lya it.

10. cikk

Szabványok, hitelesítés és szabályozási intézkedések

(1) A fe lek fel is me rik a glo bá lis mû hol das na vi gá ci ós
szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó meg kö ze lí té se ik – a nem zet -
kö zi szab vá nyo sí tá si és hi te le sí té si fó ru mo kon tör té nõ –
össze han go lá sá nak je len tõ sé gét. A fe lek együt te sen elõ se -
gí tik kü lö nö sen a GALILEO szab vá nyok fej lesz té sét, va -
la mint azok vi lág szer te való al kal ma zá sát, hang súlyt
 fektetve a rend szer más GNSS-rend sze rek kel való inter -
operabilitására. Az össze han go lás egyik cél ki tû zé se a
 GALILEO-szolgáltatások a na vi gá ció és az idõ jel glo bá lis
szab vá nya ként való nyílt, ke res ke del mi és élet vé del mi
célú, szé les körû és in no va tív fel hasz ná lá sá nak elõ moz dí -

tá sa. A fe lek meg egyez nek ab ban, hogy elõ nyös fel té te le -
ket te rem te nek a GA LI LEO-al kal ma zá sok fej lesz té sé hez.

(2) Kö vet ke zés kép pen e meg álla po dás cél ki tû zé se i nek
elõ moz dí tá sa és vég re haj tá sa ér de ké ben a fe lek – szük ség
sze rint – együtt mû köd nek a GNSS-t érin tõ, ne ve ze te sen a
Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet ben, a Nem zet kö zi 
Ten ge ré sze ti Szer ve zet ben és a Nem zet kö zi Táv köz lé si
Uni ó ban fel me rü lõ kér dé sek ben.

(3) A két ol da lú kap cso la tok te rén a fe lek biz to sít ják,
hogy a GNSS-t érin tõ tech ni kai szab vá nyok ra, hitelesí -
tésre, en ge dé lye zé si kö ve tel mé nyek re és el já rá sok ra vo -
nat ko zó in téz ke dé sek nem kor lá toz zák szük ség te le nül
a ke res ke del met. A ha zai kö ve tel mé nyek nek ob jek tív,
diszk ri mi ná ció men tes, elõ re meg ál la pí tott és át lát ha tó fel -
té te le ken kell ala pul ni uk.

(4) Szak ér tõi szin ten a fe lek az együtt mû kö dést és a cse -
re prog ra mo kat a 14. cikk sze rin ti Bi zott sá gon ke resz tül kí -
ván ják meg szer vez ni a jel kó do kat, a na vi gá ci ót, a föld i ve -
võ ké szü lé ke ket és a na vi gá ci ós al kal ma zás-biz ton sá got il -
le tõ szab vá nyok te rén. A fe lek ösz tön zik to váb bá az iz ra e li
kép vi se lõk rész vé te lét az euró pai szab vány ügyi szer ve ze -
tek ben.

11. cikk

A globális és regionális GNSS
földi kiegészítõ rendszerek fejlesztése

(1) A glo bá lis és re gi o ná lis föld i mû hol das na vi gá ci ós
rend sze rek in te ro pe ra bi li tá sa ja vít ja a fel hasz ná lók ren del -
ke zé sé re álló szol gál ta tá sok mi nõ sé gét. A fe lek együtt mû -
köd nek a GA LI LEO-rend szer op ti má lis in teg ri tá sát és a
GA LI LEO-szol gál ta tá sok foly to nos sá gát szol gá ló föld i
rend szer szer ke zet meg ha tá ro zá sa és ki vi te le zé se so rán.

(2) E cél ból a fe lek re gi o ná lis szin ten együtt mû köd nek
egy, a GA LI LEO-rend szer re épü lõ föld i re gi o ná lis ki egé -
szí tõ rend szer Iz ra el ben való ki vi te le zé sé ben és fel épí té sé -
ben. A re gi o ná lis rend szer a GA LI LEO-rend szer ál tal glo -
bá li san biz to sí tott szol gál ta tá so kon túl me nõ en re gi o ná lis
in teg ri tá si szol gál ta tá so kat biz to sí t. En nek elõ fel té te le ként 
a fe lek – az EGNOS a ré gi ó ban való jö võ be ni ki ter jesz té -
sé nek ja ví tá sa ér de ké ben – meg erõ sí tik a Re gi o ná lis In teg -
ri tá si Ellen õr zõ Ál lo más Iz ra el ben való lét re ho zá sá ra vo -
nat ko zó ha tá ro za tot.

(3) He lyi szin ten a fe lek elõ se gí tik a GALILEO he lyi
ele me i nek fej lesz té sét.

12. cikk

Biztonság

(1) A fe lek meg gyõ zõ dé se, hogy a glo bá lis na vi gá ci ós
mû hol das rend sze re ket meg kell vé de ni a nem ren del te tés -
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sze rû fel hasz ná lás sal, az in ter fe ren ci á val, a meg sza kí tás -
sal és az el len sé ges cse lek mé nyek kel szem ben.

(2) A fe lek sa ját fel ség te rü le tü kön min den gya kor la ti lé -
pést meg tesz nek a mû hol das na vi gá ci ós rend sze rek és az
azok hoz kap cso ló dó inf ra struk tú ra foly to nos sá gá nak és
biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa ér de ké ben.

(3) A fe lek fel is me rik, hogy a GA LI LEO-rend szer és
-szol gál ta tá sok biz ton sá gá ról való gon dos ko dás ra irá -
nyuló együtt mû kö dés fon tos cél ki tû zés.

(4) A fe lek te hát meg fe le lõ kon zul tá ci ós csa tor nát hoz -
nak lét re a GNSS-biz ton sá gi kér dé sek ke ze lé sé re. Ezt a
csa tor nát a GNSS-szol gál ta tá sok foly to nos sá gá nak biz to -
sí tá sá ra kell hasz nál ni.

A rész le tes gya kor la ti sza bá lyo kat és el já rá so kat a fe lek
ille té kes biz ton sá gi ha tó sá gai együt te sen ha tá roz zák meg.

13. cikk

Felelõsség és költségbeszedés

A fe lek meg fele lõen együtt mû köd nek, hogy a pol gá ri
GNSS-szol gál ta tá sok biz to sí tá sá nak elõ se gí té se ér de ké -
ben fe le lõs sé gi rend sze re ket és költ ség be sze dé si sza bá lyo -
kat ha tá roz za nak meg és hajt sa nak vég re.

14. cikk

Együttmûködési mechanizmus

(1) Az e meg álla po dás ha tá lya alá tar to zó együtt mû kö -
dé si te vé keny sé gek össze han go lá sát és elõ se gí té sét Iz ra el
ré szé rõl Iz ra el Ál lam kor mány a, a Kö zös ség és annak tag -
ál la mai ré szé rõl pe dig a Bi zott ság vég zi.

(2) Az 1. cikk ben meg ha tá ro zott cél ki tû zés nek meg fele -
lõen e két szerv lét re hoz za a GNSS irá nyí tó bi zott sá got
(a továb biak ban: irá nyí tó bi zott ság) e meg álla po dás ke ze -
lé sé re. Az irá nyí tó bi zott ság a fe lek hi va ta los kép vi se lõ i bõl 
áll, és sa ját el já rá si sza bály za tát maga ál la pít ja meg.

Az irá nyí tó bi zott ság fel ada ta töb bek kö zött:
 2.1. a meg álla po dás 4–13. cik ké ben em lí tett kü lön bö zõ 
együtt mû kö dé si te vé keny sé gek elõ moz dí tá sa, az ezek kel
kap cso la tos aján lá sok ki dol go zá sa és át fo gó fel ügye le te;
 

2.2. ta nács adás a fe lek szá má ra az együtt mû kö dés – a
meg álla po dás el ve i nek meg fe le lõ – erõ sí té sé nek és ja ví tá -
sá nak mód ja i ról;
 

2.3. a meg álla po dás ha té kony mû kö dé sé nek és vég re -
haj tá sá nak fe lül vizs gá la ta.

(3) Az irá nyí tó bi zott ság fõ sza bály sze rint éven te ülé se -
zik. Az ülé sek hely szí ne fel vált va a Kö zös ség, illetve
 Izrael. To váb bi ülé sek bár mely fél ké rel mé re ren dez he tõk. 
Az irá nyí tó bi zott ság ré szé rõl vagy annak ne vé ben fel me -
rült költ sé ge ket az a fél vi se li, amely hez annak tag jai tar -
toz nak. Az uta zá si és szál lás költ sé ge ket ki vé ve az ülé sek
meg ren de zé sé vel kap cso lat ban köz vet le nül fel me rü lõ
költ sé ge ket a fo ga dó fél vi se li. Amennyi ben a fe lek ezt
szük sé ges nek íté lik, az irá nyí tó bi zott ság meg ha tá ro zott
tárgy kö rök ben kö zös tech ni kai mun ka cso por to kat ál lít hat
fel.

(4) A vo nat ko zó euró pai kö zös sé gi jog sza bá lyok kal
össz hang ban a fe lek üd vöz lik a meg fe le lõ iz ra e li egy ség
rész vé te lét a GALILEO kö zös vál lal ko zás ban, to váb bá
annak a Kö zös ség ál tal a vo nat ko zó el já rá sok nak meg fele -
lõen lét re ho zan dó min den jog utód egy sé gé ben.

15. cikk

Finanszírozás

(1) A GALILEO kö zös vál lal ko zá son ke resz tül a
 GALILEO-programhoz be fi ze ten dõ iz ra e li hoz zá já ru lás
össze gét és sza bá lya it kü lön – az Euró pai Kö zös ség vo nat -
ko zó jog sza bá lya i nak szer ve ze ti elõ írásaival össz hang ban
lévõ – meg ál la po dás ban kell meg ha tá roz ni.

(2) Az áruk, a sze mé lyek, a szol gál ta tá sok és a tõke sza -
bad moz gá sa – az egy rész rõl az Euró pai Kö zös sé gek és
azok tag ál la mai, és más rész rõl Iz ra el Ál lam kö zöt ti tár su -
lást lét re ho zó eu ro-me di ter rán meg ál la po dás sal össz hang -
ban – a fe lek e meg álla po dás ha tá lya alá tar to zó együtt mû -
kö dé si rend sze re i re is vo nat ko zik.

(3) A (2) be kez dés sé rel me nél kül amennyi ben az egyik
fél meg ha tá ro zott együtt mû kö dé si prog ram ja a má sik fél
részt ve võ i nek fi nan szí ro zá sá ról ren del ke zik, és a fi nan szí -
ro zás be ren de zé sek vá sár lá sát te szi le he tõ vé, a fe lek biz to -
sít ják, hogy – a fel ség te rü le te i ken al kal ma zan dó tör -
vényekkel és ren de le tek kel össz hang ban – ezen be ren de -
zés át ru há zá sát az egyik fél tõl a má sik fél részt ve või szá -
má ra nem ter he li vám.

16. cikk

Információcsere

(1) A fe lek kon zul tá ció cél já ból, va la mint az e meg álla -
po dás ren del ke zé se i nek ha té kony vég re haj tá sa ér de ké ben
ad mi niszt ra tív sza bá lyo kat dol goz nak ki és in for má ci ós
pon to kat ál lí ta nak fel.
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(2) A fe lek ösz tön zik a mû hol das na vi gá ci ó val kap cso -
la tos to váb bi in for má ció cse rét a két ol dal in téz mé nyei és
vál la la tai kö zött.

17. cikk

Konzultáció és vitarendezés

(1) Bár me lyik fél ké rel mé re a fe lek azon na li konzultá -
ciót foly tat nak az e meg álla po dás ér tel me zé sé vel vagy al -
kal ma zá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ kér dé sek rõl. Az e
meg álla po dás ér tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val kap -
cso la tos vi tá kat a fe lek egy más kö zött ba rá ti kon zul tá ci ók
út ján ren de zik.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nem aka dá lyoz zák
meg a fe le ket ab ban, hogy a vi ták ren de zé sé hez igény be
ve gyék a WTO-meg ál la po dás vi ta ren de zé si mechaniz -
musát.

18. cikk

Hatálybalépés és megszûnés

(1) E meg álla po dás az alá írást köve tõen ab ban az idõ -
pont ban lép ha tály ba, ami kor a fe lek köl csö nö sen ér te sí tik
egy mást a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ el já rá sa ik be -
fe je zé sé rõl.

(2) El len ke zõ ren del ke zés hi á nyá ban e meg álla po dás
meg szû né se nem be fo lyá sol ja a meg álla po dás sze rint lét -
re ho zott sza bá lyok vagy meg ha tá ro zott jo gok és kö te le -
zett sé gek ér vé nyes sé gét vagy idõ tar ta mát.

(3) E meg álla po dás a fe lek köl csön ös, írá sos meg ál la po -
dá sá val mó do sít ha tó. A mó do sí tás ab ban az idõ pont ban
lép ha tály ba, ami kor a fe lek dip lo má ci ai jegy zék vál tás út -
ján köl csö nö sen ér te sí tik egy mást a ha tály ba lé pés hez
szük sé ges bel sõ el já rá sa ik be fe je zé sé rõl.

(4) E meg álla po dás a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ öt évig ha -
tá lyos. Ezt köve tõen a meg álla po dás ha tá lya min den al ka -
lom mal au to ma ti ku san to váb bi öt év vel hosszab bo dik
meg, ki vé ve, ha va la me lyik fél a fo lya mat ban lévõ öt éves
idõ szak le jár tát leg alább há rom hó nap pal meg elõ zõ en
írás ban tá jé koz tat ja a má sik fe let ar ról, hogy a meg álla po -
dás ha tá lyát nem kí ván ja meg hosszab bí ta ni.

(5) E meg álla po dás egy éves, írá sos fel mon dás sal bár -
mikor meg szün tet he tõ.

E meg álla po dás má so lat ban cseh, dán, hol land, an gol,
észt, finn, fran cia, né met, gö rög, ma gyar, olasz, lett, lit ván, 
mál tai, len gyel, por tu gál, szlo vák, szlo vén, spa nyol, svéd
és hé ber nyel ven ké szült.

A meg álla po dás hi te les szö veg e az an gol és a hé ber
nyel vû szö veg.”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-ai a Meg álla po dás 18. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép nek ha tály ba.

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

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
12/2006. (I. 20.) Korm.

r e n d e l e t e

az államtitkot vagy szolgálati titkot,
illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági

érdeket érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést
igénylõ beszerzések sajátos szabályairól  szóló

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény 404.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, il le tõ leg alap ve tõ
biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü lön le -
ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek sa já tos
sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let a
kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § (1) Ha mû sza ki, biz ton sá gi kö ve tel mé nyek
szem pont já ból egy sé ges rend szer (pl. zárt cé lú táv köz lé si
há ló zat) ki ala kí tá sá nak és fenn tar tá sá nak fi nan szí ro zá sa
több szer ve zet kö zött osz lik meg, a Kormány ál tal ki je lölt
fe le lõs szer ve zet – mint egye dü li aján lat ké rõ az e ren de let
sze rin ti el já rás ered mé nye ként – ke ret szer zõ dés sel gon -
dos ko dik a töb bi szer ve zet ál tal igény be ve he tõ be szer zés -
rõl.

(2) A ke ret szer zõ dés tar tal mát az érin tett szer ve ze tek
meg ren de lé se ik tar tal má nak meg ál la pí tá sá hoz meg is mer -
he tik és kö te le sek azt a vo nat ko zó ti tok vé del mi jog sza bá -
lyok sze rint ke zel ni. A Kormány ál tal igény be vé tel re kö te -
le zett szer ve ze tek a ki je lölt aján lat ké rõ ré szé re kö te le sek a
ke ret szer zõ dés meg kö té sé hez szük sé ges ada to kat szol gál -
tat ni.
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(3) Az igény be vé tel re kö te le zett in téz mé nyek a ke ret -
szer zõ dés ter hé re ki bo csá tott egy ol da lú jog nyi lat ko zat tal
(a to váb bi ak ban: meg ren de lés sel) va ló sít hat ják meg be -
szer zé sü ket. A meg ren de lés nem le het el len té tes a ke ret -
szer zõ dés sel. Az igény be vé tel re nem kö te le zett, de jo go -
sult szer ve ze tek – az aján lat te võ ként szer zõ dött fél hoz zá -
já ru lá sá tól füg gõ en – a ke ret szer zõ dés alap ján meg ren de -
lés sel él het nek.

(4) A ke ret szer zõ dés leg fel jebb 4 éves ha tá ro zott idõ re
köt he tõ. A ke ret szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:

a) az igény be vé tel re kö te le zet tek, il le tõ leg jo go sul tak
kö rét;

b) meg kö té sé nek elõz mé nye it (hi vat ko zást a le foly ta -
tott be szer zé si el já rás ra), a be szer zés tár gyát és be csült
mennyi sé gét;

c) idõ be li ha tá lyát;
d) a be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mi nõ sé gi kö ve tel -

mé nye ket;
e) az el len szol gál ta tás pénz be li ér té két és meg fi ze té sé -

nek mód ját, ide jét;
f) arra vo nat ko zó ki kö tést, hogy az igény be ve võ a be -

szer zést, a ke ret szer zõ dés alap ján a szol gál ta tás(ok) igény -
be vé te lé rõl  szóló meg ren de lés sel va ló sít ja meg;

g) a meg ren de lé sek kez de mé nye zé sé vel, ezek vissza -
iga zo lá sá val, va la mint a tel je sí té sek kel kap cso la tos rész le -
tes fel té te le ket, kü lö nö sen a tel je sí té si ha tár idõt;

h) a szer zõ dés sze gé sért való fe le lõs ség sza bá lya it, va -
la mint a szer zõ dés sze gés jog kö vet kez mé nye it (köt bér);

i) a ke ret szer zõ dés sel és a meg ren de lés sel kap cso la tos
adat szol gál ta tá si, adat ke ze lé si kö te le zett sé ge ket;

j) a meg ren de lé si for ma nyom tat ványt.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

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

A Kormány
19/2006. (I. 31.) Korm.

r e n d e l e t e

a frekvenciasávok nemzeti felosztásának
megállapításáról szóló 

346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl szóló 2003. évi C. tör vény
182. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a Kormány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la pí tá -
sá ról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 5. mel lék -
le té nek H55 láb jegy ze te he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„H55 A 66–73 MHz sáv ban URH–FM rádió-mûsor -
szóró ál lo má sok üze mel het nek leg fel jebb 2007. feb ru ár
1-jé ig a „Kü lön le ges kör ze ti ér te kez let (Genf, 1960)” és
„Az euró pai mû sor szó ró öve zet re ki ter je dõ kör ze ti meg -
álla po dás (Stock holm, 1961)” ál tal meg ha tá ro zot tak alap -
ján. Új frek ven cia ki je lö lés nem ad ha tó ki.”

2. §

Ez a ren de let a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szóló
1996. évi I. tör vény mó do sí tá sá ról szóló 2006. évi XII. tör -
vénnyel azo nos na pon lép ha tály ba.

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

A Kormány ha tá ro za ta

A Kormány
1005/2006. (I. 20.) Korm.

h a t á r o z a t a

a lokális, nagy csapadékok okozta
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos elõrejelzési

és riasztási rendszerrõl

A Kormány el ren de li, hogy a ve szé lyes idõ já rá si ha tá -
sok kö vet kez té ben elõ ál ló ka taszt ró fa hely ze tek le he tõ ség
sze rin ti meg elõ zé se, a koc ká za tok csök ken té se, az élet- és
va gyon biz ton ság ja ví tá sa cél já ból a lo ká lis, nagy csa pa dé -
kok okoz ta ve szély hely ze tek kel kap cso la tos elõ re jel zé si
és ri asz tá si rend szer mû kö dé sét kezd je meg.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. feb ru ár 1.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mi nisz te ri uta sí tá sok

Az informatikai és hírközlési miniszter
1/2006. (IHK. 2.) IHM

u t a s í t á s a

az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium szer ve ze ti
fel épí té sé rõl és mû kö dé si rend jé rõl a kö vet ke zõ uta sí tást
adom ki:

1. §

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium szer ve ze -
tét, mû kö dé sé nek rend jét a je len uta sí tás mel lék le tét ké -
pezõ Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat (a továb biak ban:
Sza bály zat) sze rint ha tá ro zom meg.

2. §

A Sza bály za tot az érin tet tek köz vet le nül kap ják meg.

3. §

Ez az uta sí tás 2006. ja nu ár 1-én lép ha tály ba. Egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té -
rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló 4/2005. 
(IHK 8.) IHM uta sí tás, va la mint a 2005. szep tem ber 15-i,
int ra ne ten köz zé tett In for ma ti kai és Hír köz lé si Minisz -
térium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló uta sí -
tás.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si

mi nisz ter

Az informatikai és hírközlési miniszter
2/2006. (IHK. 2.) IHM

u t a s í t á s a

egyes fejezeti kezelésû költségvetési elõirányzatokkal
kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 49.  §-ának o) pont ja alap ján – az
Áht. 24.  §-ának (8)–(9) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben, a Ma gyar
Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005: CLIII.

tör vény 1. szá mú mel lék le te „XXV. In for ma ti kai és Hír -
köz lé si Mi nisz té rium” költ ség ve té si fe je ze té ben jó vá ha -
gyott egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
val kap cso la tos el já rás rend jét az aláb bi ak sze rint sza bá -
lyo zom:

1. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a kö vet ke zõ fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok ra:

Tör vé nyi ki adá si elõ irány zat

Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek
be ru há zá sai

(5 cím, 1 al cím, 2 jog cím cso port) 101,8 mil lió Ft

Vé de lem szer ve zé si fel ada tok
(5 cím, 2 al cím, 2 jog cím cso port) 15,0 mil lió Ft

Ku ta tá si fel ada tok
(5 cím, 2 al cím, 3 jog cím cso port) 180,0 mil lió Ft

Nem zet kö zi tag dí jak nem zet kö zi kap -
cso lat tal össze füg gõ fel ada tok

(5 cím, 2 al cím, 4 jog cím cso port) 597,3 mil lió Ft

Légi ri asz tá si rend szer fenn tar tá si fel -
ada tai

(5 cím, 2 al cím, 5 jog cím cso port) 20,0 mil lió Ft

In for ma ti kai és hír köz lé si szak ké pe sí -
tés fel ada tai

(5 cím, 2 al cím, 11 jog cím cso port) 59,2 mil lió Ft

Jövõ háza és mil le ná ris prog ra mok kal 
össze füg gõ fel ada tok

(5 cím, 2 al cím, 14 jog cím cso port) 1480,0 mil lió Ft

EU-tag ság ból ere dõ fel ada tok
(5 cím, 3 al cím, 0 jog cím cso port) 47,0 mil lió Ft

Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék
(5 cím, 7 al cím, 1 jog cím cso port) 130,0 mil lió Ft

Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék
(5 cím, 7 al cím, 2 jog cím cso port) 442,2 mil lió Ft

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok, fel hasz ná lá si cél ját és a fel hasz ná lás rész le tes
el já rá si és ha tás kö ri sza bá lya it az uta sí tás mel lék le te tar tal -
maz za.

2. §

Az „In for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia -
gaz dál ko dá si fel ada tok” (5 cím 6 al cím) cél elõ irány zat fel -
hasz ná lá sa so rán az in for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és
frek ven cia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak
és ke ze lé sé nek sza bá lya i ról  szóló 11/2001. (IV. 24.)
MeHVM ren de le tet, va la mint az IHM Köz igaz ga tá si Ál -
lam tit ká ra ál tal ki adott „Az in for ma ti kai, táv köz lés-fej -

2. szám INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY 71



lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si fel ada tok fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány zat for rá sa i nak ter hé re fo lyó sí tan dó támoga -
tások fel hasz ná lá sá nak sza bály za ta” sza bály za tot kell
alkal mazni.

Az uta sí tás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az Áht. és 
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban Ámr.) ren del ke -
zé se it kell al kal maz ni.

3. §

Az elõ irány za tok ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa –
figye lembe véve a vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé se it
– köz vet len fe je ze ti ki fi ze tés sel (IHM Költ ség ve té si Fõ -
osz tá lya) és a fe je zet hez tar to zó in téz mé nyek nél (IHM
Igaz ga tás, Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság), vagy a fe je ze tek
fel ügye le tét el lá tó ve ze tõk meg ál la po dá sa alap ján más fe -
je zet nél is tör tén het.

4. §

Az elõ irány zat fe lett szak mai fel ügye le tet gya kor ló, és a 
vég re haj tá sért fe le lõs szer ve ze ti egy ség (a továb biak ban:
költ ség gaz da) az elõ irány zat ra vál lalt kö te le zett sé gek rõl,
illetve azok tel je sí té sé rõl nap ra kész nyil ván tar tást kö te les
ve zet ni.

A költ ség gaz dá nak az éves be szá mo ló, a zár szám adás,
illetve az egyéb, így kü lö nö sen az ellen õr zõ szer vek vizs -
gá la tai ke re té ben, szö ve ges ér té ke lést kell ad nia az elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá ról, a kö te le zett ség vál la lás sal (elõ -
ze tes, tény le ges) ter helt, nem ter helt ma rad vány össze gé -
rõl, va la mint ja vas la tot kell ten nie a kö te le zett ség vál la lás -
sal nem ter helt elõ irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá sá ra.
A szö ve ges be szá mo lót a gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár
ré szé re kell meg kül de ni.

5. §

Az Ámr.-ben fog lal tak alap ján a költ ség ve té si tör vény -
ben „Be ru há zá sok” al cí men sze rep lõ elõ irány za tok nál, a
fel adat fi nan szí roz ás ra vo nat ko zó elõ írá so kat kell alkal -
mazni.

En nek so rán
a) az érin tett elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó

„Be ru há zás is mer te tõ”-ket, a szak ma i lag ille té kes he lyet -
tes ál lam tit kár hagy ja jóvá,

b) a fi nan szí ro zás meg kez dé sé hez szük sé ges Be ru há -
zá si Fi nan szí ro zá si Alap ok má nyo kat az elõ irány zat szak -
mai fel ügye le té vel meg bí zott szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je
en ge dé lye zi, aki egy ben a „Be ru há zás is mer te tõ”-ben meg -
je lölt ren del ke zés re jo go sult sze mély. Az ok má nyo kat a
Költ ség ve té si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek kell el len je gyez nie,

c) a tel je sí té sek iga zo lá sá ra, utal vá nyo zás ra a fi nan szí -
ro zá si ok má nyok ban meg je lölt sze mé lyek jo go sul tak.

6. §

A fel adat fi nan szí roz ás ba nem tar to zó elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sa írás be li kö te le zett ség vál la lás (szer zõ dés, meg -
álla po dás, vissza iga zolt meg ren de lés stb.) alap ján tör tén -
het. Kö te le zett ség vál la lás és utal vá nyo zás csak a mi nisz té -
rium vo nat ko zó sza bály za tá ban fog lal tak sze rint te he tõ.

A tel je sí tés iga zo lá sá ra a költ ség gaz da, vagy az ál ta la
ezzel írás ban meg bí zott sze mély(ek) jo go sult(ak).

7. §

Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott, vissza nem té rí ten dõ
tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ra (a fel adat fi nan szí roz ás ba
vont elõ irány za tok ki vé te lé vel) a ked vez mé nye zet tel szer -
zõ dést kell köt ni.

A szer zõ dés nek tar tal maz nia kell töb bek kö zött:

– a tá mo ga tás konk rét cél ját;

– a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le it és üte me zé sét;

– a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos beszámo -
lási kö te le zett sé get;

– a ked vez mé nye zett kö te le zett sé gét arra vo nat ko zó an, 
hogy a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán ér vé nye sí ti a vo nat -
ko zó szám vi te li, adó és tár sa da lom biz to sí tá si jog sza bá -
lyok elõ írásait;

– a ked vez mé nye zett szer ve zet vál la lá sát ar ról, hogy a
tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán a köz be szer zé sek rõl  szóló
tör vény ren del ke zé sei sze rint jár el;

– a szer zõ dés sze gés ese te it és szank ci ó it.

A pá lyá zat és a szer zõ dés to váb bi tar tal mi kö ve tel mé -
nye it a pá lyá zat ki írói ha tá roz zák meg [Ámr. 83.  §
(5) bek.].

A tá mo ga tást nyúj tó kö te les a szer zõ dés ben – az ál ta la
meg ha tá ro zott egyéb ese tek mel lett – az el ál lás jo gát ki -
köt ni. [Ámr. 87.  § (4) bek.].

8. §

Azo nos cél ra is mé telt tá mo ga tás csak ab ban az eset ben
nyújt ha tó, ha a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet az elõ zõ tá -
mo ga tást a szá má ra meg je lölt cél sze rint hasz nál ta fel és
er rõl sza bály sze rû en el szá molt. Az is mé telt tá mo ga tás
meg íté lé sé nél az Ámr. 81.  §-ának (1) be kez dé sét is figye -
lembe kell ven ni.

9. §

A tá mo ga tás fo lyó sí tá sát azon nal fel kell füg gesz te ni és
a már ki utalt tá mo ga tás vissza fi ze té sét elõ kell írni, ha ked -
vez mé nye zett az Áht.-ban és az Ámr.-ben rög zí tett ese te -
ken túl kü lö nö sen:

72 INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI KÖZLÖNY 2. szám



– a tá mo ga tás igény lé se kor lé nye ges kö rül mény rõl,
tény rõl va lót lan, vagy ha mis ada tot szol gál ta tott,

– a tá mo ga tást a meg je lölt cél tól el té rõ en hasz nál ja,
vagy hasz nál ta fel.

10. §

Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott tá mo ga tá sok fo lyó sí -
tá sa utó la go san, a ked vez mé nye zett ál tal be nyúj tott szám -
lá kon és a ki fi ze tést iga zo ló do ku men tu mo kon ala pu ló el -
szá mo lá sok sze rint tör tén het.

11.  §

Tá mo ga tá si elõ leg fo lyó sí tá sá ra csak az Ámr.
91.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint ke rül het sor.

A ked vez mé nye zett mû kö dé sé hez nyúj tott tá mo ga tá sok 
biz to sí tá sa idõ ará nyo san tör tén het. Az idõ ará nyos tól el -
térõ fel hasz ná lást a ked vez mé nye zett meg fe le lõ in do kok -
kal alá tá masz tott írás be li ké re lem mel kez de mé nyez he ti.
Az idõ ará nyos tól el té rõ fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re a
 támogató kép vi se le té ben szer zõ dést kötõ jo go sult.
Amennyi ben az el té rõ fi nan szí ro zást meg ala po zó in do kok
a szer zõ dés meg kö té sét köve tõen me rül nek fel, a szer zõ -
dést mó do sí ta ni szük sé ges.

12.  §

A tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás ki vé te lé vel a ked -
vez mé nye zet tek a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát kö ve tõ 30. na -
pig, de leg ké sõbb a költ ség ve té si évet kö ve tõ év ja nu ár
31-ig kö te le sek el szá mol ni.

13.  §

Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ pénz ügyi 
fel ada tok el vég zé se a Költ ség ve té si Fõ osz tály, illetve a
költ ség ve té si in téz mény ré szé re át adott elõ irány za tok vo -
nat ko zá sá ban az in téz mény ha tás kö ré be tar to zik.

14.  §

Tárgy évi elõ irány zat ter hé re – ha jog sza bály más ként
nem ren del ke zik – ak kor vál lal ha tó kö te le zett ség, ha a
pénz ügyi tel je sí tés 2007. jú ni us 30-ig meg tör té nik.

Éven túli kö te le zett ség a tárgy évet kö ve tõ év(ek) elõ -
irány za ta ter hé re tör té nõ ki fi ze tés re az Áht. 12/A.  §-ában
és 22–23/A. §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel vál lal ha tó.
Az ilyen kö te le zett ség vál la lást a gaz da sá gi he lyet tes ál -
lam tit kár ral elõ ze tesen egyez tet ni kell.

15.  §

A je len uta sí tás ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok éven -
kén ti ke re té nek kö te le zett ség vál la lás sal tör té nõ le kö té se
és a le kö tött ke ret fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, adott
évi fel hasz ná lá sá nak biz to sí tá sa a költ ség gaz da fel ada ta.

16.  §

Az Uta sí tás ban sze rep lõ fe je ze ti ke ze lé sû (tá mo ga tá si
cé lok hoz kap cso ló dó) elõ irány za tok ma rad vá nyá nak kö -
vet ke zõ évi fel hasz ná lá sa az Áht. 93.  §-ának (6) és (7),
(10) és (11) be kez dé se i ben fog lal tak, va la mint az Ámr.
66. §-a sze rint tör té nik.

17.  §

Az elõ irány za tok ból tör té nõ be szer zé sek csak a be szer -
zé sek re vo nat ko zó min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok
(köz be szer zés, köz pon to sí tott köz be szer zés) ke re tei kö -
zött, va la mint az IHM Köz be szer zé si Sza bály za ta sze rint
tör tén het.

18.  §

Va la mennyi, az Uta sí tás ha tá lya alá tar to zó fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány zat cél sze rin ti fel hasz ná lá sát a költ ség gaz -
da kö te les ellen õr zi.

Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak utó la gos el len õr zé -
sé re az IHM El len õr zé si Fõ osz tá lya ál tal, és a kül sõ ellen -
õr zõ szer vek el len õr zé sei ke re té ben ke rül sor.

19.  §

A elõ irány zat pénz ügyi bo nyo lí tá sát vég zõ szer ve ze ti
egy ség (IHM Költ ség ve té si Fõ osz tály, IHM Gaz da sá gi és
Üze mel te té si Fõ osz tály), a „Man na” in teg rált gazdálko -
dási rend szer ben a gaz da sá gi ese mé nyek ada ta it rög zí ti.
En nek so rán a költ ség gaz dák tól, vagy más szer ve zet tõl ka -
pott do ku men tu mok, bi zony la tok alap ján fe de zet iga zo lást
ad, rög zí ti a kö te le zett ség vál la lá so kat, vég zi a tel je sí tés -
iga zolt utal vá nyo zott szám lák ki fi ze té sét, bank i fel dol go -
zá sát, köny ve lé sét. Rög zí ti a be vé te le ket, és az elõ irány zat
mó do sí tá so kat, be le ért ve az elõ irány zat átcsoporto sítá -
sokat is.

20.  §

A köz be szer zés ér ték ha tá rát el nem érõ fel ada tok ese té -
ben elõ leg nem ad ha tó. A köz be szer zés ér ték ha tá rát el érõ
fel ada tok nál in do kolt eset ben – össz hang ban az aján la ti
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fel hí vás sal, és az el fo ga dott aján lat tal – elõ leg fi ze té se vál -
lal ha tó, de en nek össze ge, az adott pro jekt éves tá mo ga tá si 
elõ irány za tá nak 25%-át, vagy 300 mil lió fo rin tot nem ha -
lad hat ja meg. Ku ta tás, mû sza ki fej lesz tés ese tén az ad ha tó
elõ leg ma xi má li san a tá mo ga tá si elõ irány zat 75%-a, vagy
450 mil lió fo rint le het.

21.  §

A kö te le zett ség vál la lás sal ter helt 2005. évi jó vá ha gyott
elõ irány zat ma rad vá nyok – 2006 év ben egyéb for rás ként a
meg elõ zõ év vel azo nos tar tal mú költ ség ve té si ki emelt sor -
ra elõ i rány za to sít va, a kö te le zett ség vál la lás ere de ti céljá -
val me ge gye zõ en – fel hasz nál ha tók.

22.  §

A Gaz da sá gi és Üze mel te té si Fõ osz tály az ál ta la ki fi ze -
tett fel hasz ná lá sok ala ku lá sá ról elõ irány za ton ként – ha -
von ta – a tárgy hót kö ve tõ hó 10-ig – a gaz da sá gi he lyet tes
ál lam tit kárt a Költ ség ve té si Fõ osz tályt, és az elõ irány zat -
tal érin tett költ ség gaz dát írás ban tá jé koz tat ja.

23.  §

(1) Az 1 § (1) be kez dés sze rin ti fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok kö zül a „Nem zet kö zi tag dí jak nem zet kö zi kap -
cso lat tal össze füg gõ fel ada tok, Vé de lem szer ve zé si fel ada -
tok” fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re fi nan szí ro zott
fel ada tok vég re haj tá sá ra köz re mû kö dõ szer ve zet ként
– kü lön tá mo ga tá si ke ret szer zõ dés ben fog lalt fel té te lek
sze rint – a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság, az IT In for má ci ós
Tár sa da lom In for ma ti kai és Táv köz lé si Szol gál ta tó Kht., a 
Ma gyar Ál lam kincs tár, a Ma gyar Pos ta Rt., a Nem zet kö zi
Tech no ló gi ai Kht., a Nem ze ti Kol lé gi u mi Köz ala pít vány,
a Pus kás Ti va dar Ala pít vány, a Ma gyar or szá gi Ci gá nyo -
kért Köz ala pít vány, a TEMPUS Köz ala pít vány, Nem ze ti
Hír köz lé si és In for ma ti kai Ta nács, va la mint az ese ten ként
fel kért egyéb szer ve ze tek (a továb biak ban együtt: köz re -
mû kö dõ szer ve zet) ve he tõk igény be.

(2) Köz re mû kö dõ szer ve zet igény be vé te lé hez köz igaz -
ga tá si ál lam tit ká ri en ge dély szük sé ges.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet nem le het ked vez mé nye -
zett ab ban az el já rás ban, amely ben köz re mû kö dik.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet ré szé re a (1) be kez dés ben
meg je lölt fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re fi nan szí -
ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ra tá mo ga tá si ke re tet le het el -
kü lö ní te ni, mely nek mér té ke éves szin ten és együt te sen
leg fel jebb a jog cím ki adá si elõ irány za tá nak 2%-a le het.
A tá mo ga tá si ke ret fel hasz ná lá sá ról, fo lyó sí tá sá nak fel té -
te le i rõl, a tá mo ga tá si ke ret tel való el szá mo lás mód já ról, a
nem szer zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén al kal ma zan dó jog kö -

vet kez mé nyek rõl, a fel ada tok vég re haj tá sá val kapcsola -
tosan fel me rü lõ el is mer he tõ költ sé gek kö ré rõl, mér té ké rõl, 
meg té rí té sé nek mód já ról – az Ámr. elõ írásaival össz hang -
ban – kü lön tá mo ga tá si ke ret szer zõ dés ben kell ren del -
kezni.

24.  §

A fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó ve ze tõk meg ál la po dá sa
alap ján tör té nõ elõ irány zat át adás (3.  §) ok má nya it a Költ -
ség ve té si Fõ osz tállyal elõ ze tesen egyez tet ni kell.

A jó vá ha gyott ok má nyok ról és az ab ban vál lalt kö te le -
zett sé gek rõl (át adói-át ve või) a Költ ség ve té si Fõ osz tály
tel jes körû nyil ván tar tást ve zet.

Az át ve võ kö te le zett sé ge i nek fi gye lem mel kí sé ré se, és
szá mon ké ré se, va la mint az át adó kö te le zett sé ge i nek tel je -
sí té se az érin tett elõ irány zat költ ség gaz dá já nak fel ada ta.

25.  §

Ez az uta sí tás 2006. feb ru ár 15-én lép ha tály ba, egy ide -
jû leg a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal kap cso la tos el já -
rá si rend rõl és ha tás kö rök rõl  szóló 1/2005. (II. 15.) IHM
uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

Melléklet
az 1/2005. (II. 15.) IHM utasításhoz

Az utasítás hatálya alá tartozó
fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználási célja,

rendeltetése, és részletes eljárási és hatásköri
szabályai

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

Cél:
Az elõ irány zat az IHM Köz pon ti Szer ve ze te be ru há zá -

sa i nak fi nan szí ro zá sá ra hasz nál ha tó fel. Az elõ irány zat nak 
a mi nisz té rium mun ka- és mun ka kö rül mé nyei szín vo na lá -
nak ja ví tá sát, az épü let ál lo mány to váb bi kor sze rû sí té sét
kell biz to sí ta nia.

Foly ta tó dik a volt MATÁV te rü le tek nek az új haszná -
lati cél sze rint tör té nõ és 2005. év ben már meg kez dett át -
épí té se. Az át épí tés so rán a régi te le fon köz pont egyes
hely isé ge i nek iro dá vá és ki szol gá ló hely isé gek ké tör té nõ
átala kítása va ló sul hat meg.

A terv sze rint sor ke rül to váb bá az in for ma ti kai, iro da -
tech ni kai be ren de zé sek nek a tech ni kai szin ten tar tá sá hoz
szük sé ges be szer zé sek vég re haj tá sá ra is. En nek ke re té ben
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meg va ló sul a tit kos ügy irat ke ze lés el he lye zé sé re szol gá ló
hely sé gek kor sze rû sí té se, tech ni kai szín vo na lá nak eme -
lése, az ügy irat ke ze lés ma ga sabb szín vo na lon tör té nõ ellá -
tása ér de ké ben.

Költ ség gaz da: 

Gaz da sá gi és Üze mel te té si Fõ osz tály

Kö te le zett ség nyil ván tar tó: 

Gaz da sá gi és Üze mel te té si Fõ osz tály

El já rá si rend:

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa so rán a feladatfinanszí ro -
zás sza bá lyai al kal ma zan dók.

A költ ség ve té si tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen a
Költ ség ve té si Fõ osz tály ér te sí ti a költ ség gaz dát a jó vá ha -
gyott elõ irány zat ról, a ma rad vány ról, a költ ség ve té si sor
cím rend jé rõl, és ÁHT azo no sí tó já ról. Ezek fi gye lem be vé -
te lé vel a költ ség gaz da az elõ irány zat Be ru há zás is mer te -
tõ”-jét ki dol goz za, annak szö ve ges mel lék le té ben rész le -
te sen meg ha tá roz va a tárgy évi fel ada to kat. E fel ada tok ról
a gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár ja vas la ta alap ján a köz -
igaz ga tá si ál lam tit kár dönt. Ezt köve tõen a költ ség gaz da
az ok mányt jó vá ha gyás ra négy pél dány ban a gaz da sá gi
he lyet tes ál lam tit kár hoz fel ter jesz ti. A jó vá ha gyást köve -
tõen a költ ség gaz da az ok mányt a Költ ség ve té si Fõ osz -
tály nak négy pél dány ban meg kül di, a MÁK-nál tör té nõ
be fo ga dás és vissza iga zo lás ér de ké ben. A Költ ség ve té si
Fõ osz tály az MÁK ál tal be fo ga dott „Be ru há zás is mer te tõ”
ere de ti pél dá nyát a költ ség gaz dá nak meg kül di, fel kér ve a
fel adat vég re haj tá sá ra és a „Be ru há zás fi nan szí ro zá si alap -
ok mány” el ké szí té sé re. A kö te le zett ség vál la ló ál tal alá írt
„Be ru há zás fi nan szí ro zá si alap ok mány”-t a költ ség gaz da
a Költ ség ve té si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek négy pél dány ban
meg kül di, aki azt el len jegy zi és be fo ga dás ra az MÁK-hoz
to váb bít ja. A Költ ség ve té si Fõ osz tály a MÁK ál tal be -
fogadott „Be ru há zás fi nan szí ro zá si alap ok mány” ere de ti
pél dányát költ ség gaz dá nak vissza kül di. A költ ség gaz da az 
ok má nyok ban fog lal tak figyelembe véte lével irá nyít ja,
szer vezi és ellen õr zi a fel adat vég re haj tá sát. A telje sí -
tésigazolással el lá tott szám lák ki fi ze té sé re az át adott elõ -
irányzat alap ján a költ ség gaz da köz vet le nül in téz ke dik a
MÁK felé.

Védelemszervezési feladatok

Cél: 

A fel ada tok kü lön le ges jel le ge in do kol ja a 2006. évi
15,0 mil lió fo rint tá mo ga tá si elõ irány za tot, amely bõl a kö -
vet ke zõ fel ada tok vé gez he tõk:

– az ága za ti pol gá ri vé del mi szak mai elõ írások ki dol -
go zá sa, to vább kép zõ tan fo lya mok meg szer ve zé se,

– a NA TO-fel ada tok el lá tá sa,

– a nuk le á ris bal eset-el há rí tás sal kap cso la tos fel ké szí -
té si és ké szen lé ti ága za ti fel ada tok el lá tá sa,

– az ága za ti ka taszt ró fa vé del mi rend szer mû köd te té sé -
nek biz to sí tá sa.

Költ ség gaz da: 
Vé de lem szer ve zé si ön ál ló osz tály
Kö te le zett ség nyil ván tar tó: 
Vé de lem szer ve zé si ön ál ló osz tály
El já rá si rend:
Az elõ irány zat nem tar to zik a fel adat fi nan szí roz ás kö -

rébe.
A vég re haj tan dó fel adat té mák ra bon tott fi nan szí ro zá si

ja vas la tát a költ ség gaz da ké szí ti el és ter jesz ti fel szö ve ges
in do ko lás sal jó vá ha gyás ra a gaz da sá gi he lyet tes állam -
titkárhoz.

A elõ ter jesz tett egyes fel ada tok nak az elõ irány zat ter -
hére tör té nõ fi nan szí ro zá sá ra a Gaz da sá gi és Üze mel te té si
Fõ osz tály fe de zet iga zo lást ad ki.

Az en ge dély és a fe de zet iga zo lás alap ján a költség -
gazda:

– meg te szi a fel adat el vé ge zé sé re irá nyuló elõ ké szí tõ
in téz ke dé se ket,

– kö te le zett ség vál la lás sal (meg álla po dás, szer zõ dés kö -
tés) biz to sít ja a fel adat vég re haj tá sá nak fel té te le it,

– a meg ál la po dás nak, szer zõ dés nek meg fele lõen ellen -
õr zi (fel ügye li) a fel adat vég re haj tá sát,

– iga zol ja az el vég zett fel adat tel je sí té sét, el szá mo lá sát
és azok do ku men tu ma it, és in téz ke dik a szám la ki fi ze té sé -
re a Gaz da sá gi és Üze mel te té si Fõ osz tály felé.

A Költ ség ve té si Fõ osz tály in téz ke dik a kincs tá ri fi nan -
szí ro zás biz to sí tá sa ér de ké ben az elõ irány zat át adá sá ra az
IHM Igaz ga tás költ ség ve té si cím re.

Kutatási feladatok

Cél: 
A Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da pá lyá za ti rend szer ben K+F

cé lok ra, ha zai ku ta tá sok ra és fej lesz té sek re, tu do má nyos
szin ten tar tás ra, a ha zai al kal ma zá sok elõ ké szí té sé re és a
nem zet kö zi együtt mû kö dés ki adá sa i ra for dít hat ja az elõ -
irány za tot.

Költ ség gaz da: 
Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da
Kö te le zett ség nyil ván tar tó: 
Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da
El já rá si rend:
Az elõ irány zat nem tar to zik a fel adat fi nan szí roz ás kö -

rébe.
Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról a költ ség gaz da „K+F

sza bály zat” ki adá sá val ren del ke zik.
Az elõ irány zat ból meg va ló sí tan dó K+F pro jek tek jó vá -

ha gyá sa mi nisz te ri ha tás kör.
A jó vá ha gyást köve tõen a költ ség gaz da a „K+F sza -

bály zat” sze rint meg te szi a fel adat el vé ge zé sé re irá nyuló
in téz ke dé se ket.

A jó vá ha gyott fel ada tok nak az elõ irány zat ter hé re tör té -
nõ fi nan szí ro zá sát a Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da ve ze tõ je a
gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár el len jegy zé se mel lett iga -
zol ja.
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A Gaz da sá gi és Üze mel te té si Fõ osz tály ál tal nyil ván tar -
tás ba vett, tel je sí tés iga zolt, és utal vá nyo zott szám lák ki fi -
ze té sé re a Költ ség ve té si Fõ osz tály in téz ke dik.

Nemzetközi tagdíjak
nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok

Cél: 
Az elõ irány zat a tag díj fi ze tés nél figye lembe vett szer -

ve ze tek (CEPT, ERO, ERTICO, ETSI, ITU, PECS, UPU
és egyéb szer ve ze tek) tag dí ja i nak ki egyen lí té sé re, a több -
ol da lú és két ol da lú kap cso la tok ban je lent ke zõ prog ra mok
pro jek tek ( ma gyar cso ma gok, ma gyar ICT Ro ads how-ok
kül föl di hely szí nen, in tel li gens fo lyo sók, ICT klu bok mû -
kö dé se, GVB ülé sek meg ren de zé se stb.) meg va ló sí tá sa,
nem zet kö zi ki ad vá nyok el ké szí té se, kül föl di ki kül de té sek
na pi dí jak és tár gya lá sok, ren dez vé nyek elõ ké szí té se és le -
bo nyo lí tá sa, for dí tá si és tol má cso lá si szol gál ta tá sok biz to -
sí tá sa, ca te ring, ren dez vé nyek hez kap cso ló dó nyom dai
mun kák, név je gyek és egyéb nem zet kö zi fel ada tok nál fel -
me rü lõ költ sé gek fe de ze té re for dí tan dó.

Költ ség gaz da: 
Kül kap cso la tok fõ osz tá lya
Kö te le zett ség nyil ván tar tó: 
Kül kap cso la tok fõ osz tá lya
El já rá si rend:
Az elõ irány zat nem tar to zik a fel adat fi nan szí roz ás kö -

rébe.
A vég re haj tan dó fel adat té mák ra bon tott fi nan szí ro zá si

ja vas la tát a költ ség gaz da ké szí ti el és ter jesz ti fel szö ve ges
in do ko lás sal jó vá ha gyás ra a gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit -
kár hoz.

Az elõ ter jesz tett egyes fel ada tok nak az elõ irány zat ter -
hé re tör té nõ fi nan szí ro zá sá ra a Gaz da sá gi és Üze mel te té si
Fõ osz tály fe de zet iga zo lást ad ki.

Az en ge dély és a fe de zet iga zo lás alap ján a költség -
gazda:

– meg te szi a fel adat el vé ge zé sé re irá nyuló elõ ké szí tõ
in téz ke dé se ket,

– kö te le zett ség vál la lás sal (meg álla po dás, szer zõ dés kö -
tés) biz to sít ja a fel adat vég re haj tá sá nak fel té te le it,

– a meg ál la po dás nak, szer zõ dés nek meg fele lõen ellen -
õr zi (fel ügye li) a fel adat vég re haj tá sát,

– iga zol ja az el vég zett fel adat tel je sí té sét, el szá mo lá sát
és azok do ku men tu ma it, és in téz ke dik a szám la ki fi ze té sé -
re a Gaz da sá gi és Üze mel te té si Fõ osz tály felé.

A Költ ség ve té si Fõ osz tály in téz ke dik a kincs tá ri fi nan -
szí ro zás biz to sí tá sa ér de ké ben az elõ irány zat át adá sá ra az
IHM Igaz ga tás költ ség ve té si cím re.

Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai

Cél: 
Az elõ irány zat az or szá gos légi ri asz tá si rend szer egyes

ele me i nek fenn tar tá sá ra és szük ség sze rin ti át te le pí té sé re
hasz nál ha tó fel.

Költ ség gaz da: 
Vé de lem szer ve zé si ön ál ló osz tály
Kö te le zett ség nyil ván tar tó: 
Vé de lem szer ve zé si ön ál ló osz tály
El já rá si rend: 
Az elõ irány zat nem tar to zik a fel adat fi nan szí roz ás kö -

rébe.
Az elõ irány zat szol gál fe de ze tül arra, hogy rend kí vü li

hely zet ben, el len sé ges lé gi tá ma dás ese tén a la kos ság
 riasztása meg tör tén hes sen. A fel adat alap ját a vá rat lan
 légitámadás ese tén az or szág lé gi ri asz tá sá ról  szóló
133/1994. (X. 21.) Korm. ren de let ké pe zi, mely nek meg -
fele lõen a ri asz tás mi nél szé le sebb kö rû vé té te le ér de ké ben 
be kell von ni a nem köz szol gá la ti mû sort su gár zó he lyi
 rádió- és te le ví zió adó kat, illetve üze mel te tõ ket is. A tá mo -
ga tás a szük sé ges tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sá hoz, a
rend szer kar ban tar tá si költ sé ge i nek fi nan szí ro zá sá hoz
hasz nálható fel.

A légi ri asz tá si rend szer be ren de zé sei üze mel te té sé nek,
fenn tar tá sá nak, va gyon ke ze lé si jo gá nak át ru há zá sá ról
 szóló IHM-HIF 1149/11/2002. szá mú Meg álla po dás ér tel -
mé ben a jog utód Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság (NHH) ja -
vas la ta alap ján a vég re haj tan dó fel adat fi nan szí ro zá si ja -
vas la tát a költ ség gaz da ké szí ti el és ter jesz ti elõ szö ve ges
in do ko lás sal, jó vá ha gyás ra a gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit -
kár hoz.

Az elõ ter jesz tett fel ada tok nak az elõ irány zat ter hé re
 történõ fi nan szí ro zá sát a gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár
Költ ség ve té si Fõ osz tály el len jegy zé se mel lett engedé -
lyezi.

A elõ ter jesz tett egyes fel ada tok nak az elõ irány zat ter -
hére tör té nõ fi nan szí ro zá sá ra a Költ ség ve té si Fõ osz tály fe -
de zet iga zo lást ad ki.

Az en ge dély és a fe de zet iga zo lás alap ján a költség -
gazda:

– meg te szi a fel adat el vé ge zé sé re irá nyuló elõ ké szí tõ
in téz ke dé se ket,

– kö te le zett ség vál la lás sal (meg álla po dás, szer zõ dés kö -
tés) biz to sít ja a fel adat vég re haj tá sá nak fel té te le it,

– a meg ál la po dás nak, szer zõ dés nek meg fele lõen ellen -
õr zi (fel ügye li) a fel adat vég re haj tá sát,

– iga zol ja az el vég zett fel adat tel je sí té sét, el szá mo lá sát
és azok do ku men tu ma it, és in téz ke dik a szám la kifizeté -
sére.

A Gaz da sá gi és Üze mel te té si Fõ osz tály ál tal nyil ván tar -
tás ba vett, tel je sí tés iga zolt és utal vá nyo zott szám lák ki fi -
ze té sé re a Költ ség ve té si Fõ osz tály in téz ke dik.

Informatikai és hírközlési szakképesítés feladatai

Cél: 
Az elõ irány zat nak a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi

LXXVI. tör vény 5.  §-a, va la mint a szak kép zé si fel ada to kat 
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meg ha tá ro zó egyéb jog sza bá lyok alap ján az aláb bi fõbb
fel ada tok ra kell pénz ügyi fe de ze tet biz to sí ta nia:

– az is ko lai rend sze rû és is ko la rend sze ren kí vü li kép -
zés köz pon ti szak mai írás be li té te le i nek ki dol go zá sa, ex -
pe di á lá sa a 2005–2006. tan év re: az in for ma ti kai és hír köz -
lé si szak ké pe sí té sek ese té ben az is ko lai rend sze rû kép zés -
ben, há rom vizs ga idõ szak ban, az is ko la rend sze ren kí vü li
kép zés ben ha von ta ke rül ki adás ra írás be li té tel,

– szak mai szó be li té te lek ki dol go zá sa, ki adá sa és ex pe -
di á lá sa: az in for ma ti kai és hír köz lé si szak ké pe sí té sek ese -
té ben az is ko lai rend sze rû kép zés ben, az is ko la rend sze ren
kí vü li kép zés ben a szak mai kö ve tel mé nyek mó do sí tá sá tól
füg gõ en ke rül nek ki adás ra a szó be li té te lek.

– a szak mai vizs ga rend szer mû köd te té se: az in for ma ti -
kai és hír köz lé si szak mai vizs gák kal kap cso la tos fel ada tok 
el lá tá sa (a vizs ga el nö kök ki je lö lé se, a szak mai vizs gát
szer ve zõ in téz mé nyek ér te sí té se; a szak mai vizs gák nyil -
ván tar tá sa),

– az (e-)szak mai ta nul má nyi ver se nyek szer ve zé se, le -
bo nyo lí tá sa: a tan éven ként meg va ló su ló in for ma ti kai és
hír köz lé si szak ké pe sí té sek ese té ben a ta nu lók meg szer zett
szak mai tu dá sát mérõ, a szak kép zõ in téz mé nyek kö zöt ti
szak mai kap cso la tok el mé lyü lé sét, több ol da lú vá té te lét
elõ se gí tõ ver seny so ro zat (OSZTV és SZKTV re gi o ná lis
elõ dön tõk, or szá gos dön tõ).

Költ ség gaz da: 
e-Köz igaz ga tás és Ága za ti Prog ra mok Fõ osz tály
Kö te le zett ség nyil ván tar tó: 
e-Köz igaz ga tás és Ága za ti Prog ra mok Fõ osz tály
El já rá si rend:
Az elõ irány zat nem tar to zik a fel adat fi nan szí roz ás kö -

rébe.
A vég re haj tan dó szak kép zé si fel ada tok elõ irány zat fel -

hasz ná lá si ter vét a költ ség gaz da ké szí ti el, és ter jesz ti elõ a 
Stra té gi ai és eSzol gál ta tá sok he lyet tes ál lam tit kár egyet ér -
té sé vel és a gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár el len jegy zé sé -
vel jó vá ha gyás ra, a köz igaz ga tá si ál lam tit kár hoz.

A elõ ter jesz tett egyes fel ada tok nak az elõ irány zat ter hé -
re tör té nõ fi nan szí ro zá sá ra a Gaz da sá gi és Üze mel te té si
Fõ osz tály fe de zet iga zo lást ad ki.

Az en ge dély és a fe de zet iga zo lás alap ján a költség -
gazda:

– meg te szi a fel adat el vé ge zé sé re irá nyuló elõ ké szí tõ
in téz ke dé se ket,

– kö te le zett ség vál la lás sal (meg álla po dás, szer zõ dés kö -
tés) biz to sít ja a fel adat vég re haj tá sá nak fel té te le it,

– a meg ál la po dás nak, szer zõ dés nek meg fele lõen ellen -
õr zi (fel ügye li) a fel adat vég re haj tá sát,

– iga zol ja az el vég zett fel adat tel je sí té sét, el szá mo lá sát
és azok do ku men tu ma it, és in téz ke dik a szám la kifizeté -
sére. a Gaz da sá gi és Üze mel te té si Fõ osz tály felé.

A Költ ség ve té si Fõ osz tály in téz ke dik a kincs tá ri fi nan -
szí ro zás biz to sí tá sa ér de ké ben az elõ irány zat át adá sá ra az
IHM Igaz ga tás költ ség ve té si cím re.

Jövõ háza és millenáris programokkal összefüggõ
feladatok

Cél: 

A 2006. évi 1480 mil lió fo rin tos költ ség ve té si ja vas lat
tar tal maz za a Jövõ Háza ki ál lí tá si komp le xum üzemelte -
tési fel ada ta i nak fe de ze tét, a Jövõ Háza tu do má nyos prog -
ram ja i nak meg ren de zé sé re, ok ta tá si te vé keny ség re for dí -
tan dó ki adá so kat, to váb bá a Mil le ná ris Park ha gyo má nyos 
kul tu rá lis funk ci ó i nak mû kö dé si költ sé ge it. Eb bõl fi nan -
szí ro zott to váb bi fel adat a mint egy 32.000 négy zet mé ter -
nyi épü let komp le xum és sza bad te rü let fenn tar tá sa, kar -
ban tar tá sa, üze mel te té se.

Költ ség gaz da: 

Tar ta lom szol gál ta tá si és Pályázatkeze lési Fõ osz tály

Kö te le zett ség nyil ván tar tó: 

Tar ta lom szol gál ta tá si és Pá lyá zat ke ze lé si Fõ osz tály

El já rá si rend: 

Az elõ irány zat nem tar to zik a fel adat fi nan szí roz ás kö -
rébe

A tá mo ga tá si elõ irány zat fel hasz ná lá si ter vét, és a tá mo -
ga tá si szer zõ dé sét a költ ség gaz da ké szí ti el és ter jesz ti elõ
szö ve ges in do ko lás sal, a gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár
el len jegy zé sé vel jó vá ha gyás ra, illetve a szer zõ dés alá írá -
sá ra a köz igaz ga tá si ál lam tit kár hoz.

Az elõ irány zat ter hé re tör té nõ fi nan szí ro zás hoz a gaz -
da sá gi he lyet tes ál lam tit kár és a Költ ség ve té si Fõ osz tály
fe de zet iga zo lást ad ki.

A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét köve tõen, az egyes
tá mo ga tá si üte mek át uta lá sá ra a ked vez mé nye zett ré szé re
a költ ség gaz da tel je sí tés iga zo lá sa és utal vá nyo zá sa sze rint 
a Költ ség ve té si Fõ osz tály in téz ke dik.

A költ ség gaz da a tá mo ga tá si szer zõ dés nek meg fele lõen
ellen õr zi (fel ügye li) a fel adat vég re haj tá sát, iga zol ja az el -
vég zett fel adat tel je sí té sét, el szá mo lá sát és azok do ku men -
tu ma it, va la mint in téz ke dik a tá mo ga tá si üte mek sze rin ti
ki fi ze tés re a Költ ség ve té si Fõ osz tály felé.

EU-tagságból eredõ feladatok

Cél: 

Az elõ irány zat a tag ál lam ként való mû kö dés sel össze -
füg gés ben meg nö ve ke dett fel ada tok fi nan szí ro zá sá ra
hasz nál ha tó fel, így kü lö nö sen:

– köz re mû kö dés az Euró pai Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi
Bi zott ság fel ada ta i nak el lá tá sá ban,

– köz re mû kö dés az euró pai uni ós szak ma po li ti kai és
sza bá lyo zá si mun ka anya gok el bí rá lá sá ban, a szak mai vé -
le mé nyek ki ala kí tá sá ban, tár ca ál lás pont elõ ké szí té sé ben,
a be ér ke zõ EU sza bá lyo zá si anya gok vé le mé nye zé sé ben,

– a COREPER I., II. ülé sek re és Wor king Party ra ké -
szült je len té sek fel dol go zá sa,
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– köz re mû kö dés a kö zös sé gi dön té sek és el vá rá sok ha -
zai vég re haj tá sá ban,

– szak ér tõi fel ada tok el lá tá sa,

– az EU Köz le ke dé si, Táv köz lé si és Ener gia ügyi Ta ná -
csá hoz, Ver seny ké pes sé gi Ta nács hoz és ese ten ként egyéb
ta nács hoz kap cso ló dó mun ká ban való rész vé tel és az eb -
bõl fa ka dó fel ada tok el lá tá sa,

– mo ni tor ing je len té sek, be szá mo lók, tá jé koz ta tók el -
ké szí té se,

– az Euró pai Bi zott ság gal kap cso la tos fel ada tok el lá tá -
sal kap cso la tos te vé keny ség el lá tá sa,

– az eE u ro pe/i2010 kö zös sé gi prog ra mok kal kap cso la -
tos szak ér tõi te vé keny ség elõ se gí té se, fel ké szü lés a prog -
ra mok vég re haj tá sá ra,

– ta nács ülé se ken, mun ka cso port ülé se ken, konferen -
ciákon való rész vé tel, a ma gyar ál lás pont kép vi se le te,

– a lissza bo ni stra té gi á ból a tár cá ra há ru ló fel ada tok el -
lá tá sá ban való köz re mû kö dés,

– a Ga li leo mû hol das rá di ó na vi gá ci ós és hely meg ha tá -
ro zó rend szer ki épí té sé nek elõ se gí té se,

– a GEO (Gro up of Earth Ob ser va ti on) nem zet kö zi
együtt mû kö dés a GEOSS (Glo bal Earth Ob ser va ti on Sys -
tem of Sys tem) prog ram ha zai fel ada ta i nak ko or di ná lá sá -
ban való köz re mû kö dés.

Költ ség gaz da: 

EU Ügyek Fõ osz tá lya

Kö te le zett ség nyil ván tar tó: 

EU Ügyek Fõ osz tá lya

El já rá si rend: 

Az elõ irány zat nem tar to zik a fel adat fi nan szí roz ás kö -
rébe.

A vég re haj tan dó fel adat fi nan szí ro zá si ja vas la tát a költ -
ség gaz da ké szí ti el és a gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár el -
len jegy zé sé vel ter jesz ti elõ szö ve ges in do ko lás sal, jó vá ha -
gyás ra a köz igaz ga tá si ál lam tit kár hoz.

A elõ ter jesz tett egyes fel ada tok nak az elõ irány zat ter hé -
re tör té nõ fi nan szí ro zá sá ra a Gaz da sá gi és Üze mel te té si
Fõ osz tály fe de zet iga zo lást ad ki.

Az en ge dély és a fe de zet iga zo lás alap ján a költség -
gazda:

– meg te szi a fel adat el vé ge zé sé re irá nyuló elõ ké szí tõ
in téz ke dé se ket,

– kö te le zett ség vál la lás sal (meg álla po dás, szer zõ dés kö -
tés) biz to sít ja a fel adat vég re haj tá sá nak fel té te le it,

– a meg ál la po dás nak, szer zõ dés nek meg fele lõen ellen -
õr zi (fel ügye li) a fel adat vég re haj tá sát,

– iga zol ja az el vég zett fel adat tel je sí té sét, el szá mo lá sát
és azok do ku men tu ma it, és in téz ke dik a szám la kifizeté -
sére. a Gaz da sá gi és Üze mel te té si Fõ osz tály felé.

A Költ ség ve té si Fõ osz tály in téz ke dik a kincs tá ri fi nan -
szí ro zás biz to sí tá sa ér de ké ben az elõ irány zat át adá sá ra az
IHM Igaz ga tás költ ség ve té si cím re.

Fejezeti általános tartalék

Cél: 
Az elõ irány zat a fe je ze ti gaz dál ko dás költ ség ve té si tar -

ta lék a, amely a költ ség ve tés össze ál lí tá sa kor ki emelt elõ -
irány zat ra nem ter vez he tõ. El sõ sor ban az év köz ben be lé põ 
kor mány za ti fel ada tok, illetve ese ti tá mo ga tá sok fi nan szí -
ro zá sát szol gál ja, de konk rét fel hasz ná lá si cél ja elõ re nem
meg ha tá ro zott.

Költ ség gaz da: 
Mi nisz ter
Kö te le zett ség nyil ván tar tó: 
Költ ség ve té si Fõ osz tály
El já rá si rend: 
Nem fel adat fi nan szí roz ás
Az igé nye ket in dok lás sal, a szak mai he lyet tes ál lam tit -

kár egyet ér té sé vel a Költ ség ve té si Fõ osz tály ve ze tõ jé hez
kell be nyúj ta ni.

Mi nisz te ri jó vá ha gyást még nem tar tal ma zó an be nyúj -
tott, do ku men tált és in do kolt fi nan szí ro zá si ké rel me ket a
Költ ség ve té si Fõ osz tály – szük ség sze rint az érin tett szak -
mai fõ osz tá lyok vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – fe lül vizs gál -
ja, rang so rol ja, és a ren del ke zés re álló elõ irány zat össze -
gé ig – a gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár és a köz igaz ga tá si
ál lam tit kár egyet ér té sé vel – jó vá ha gyás ra a Mi nisz ter elé
ter jesz ti.

Az elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség nem vál -
lal ha tó.

– A ké re lem ügyé ben ho zott dön tés alap ján a Költ ség -
ve té si Fõ osz tály in téz ke dik az igény lõ ér te sí té sé rõl és a
szük sé ges elõ irány zat mó do sí tás ról, az igény lõ pe dig a tar -
ta lék ter hé re fi nan szí ro zott fel adat vég re haj tá sá ról.

– A fel adat vég re haj tá sa az elõ irány zat mó do sí tás sal
nö velt elõ irány zat ra vo nat ko zó ha tá lyos sza bá lyo zás sze -
rint tör té nik.

Fejezeti államháztartási tartalék

A 2006. évre ja va solt költ ség ve té si tá mo ga tás elõ irány -
zat 442,2 mil lió fo rint.

Cél: a fe je ze ti ke ret szám meg ala po zá sa so rán a 3%-os
tar ta lé ko lá si kö te le zett ség konst ruk ci ó ja ke re té ben meg -
ter ve zett összeg, amely az ál lam ház tar tá si tar ta lék cél já ra
szol gál. Az or szág gyû lés a költ ség ve té si törvény ben fel ha -
tal maz ta a Kor mányt a fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék elõ -
irány za tá nak fe je ze ten be lü li, fe je ze tek kö zöt ti, illetve az
ál lam ház tar tás al rend sze rei kö zöt ti át cso por to sí tás ra.

Költ ség gaz da: 
Mi nisz ter
Kö te le zett ség nyil ván tar tó: 
Költ ség ve té si Fõ osz tály
El já rá si rend: 
Nem fel adat fi nan szí roz ás.
Fel hasz ná lás a 2005: CLXXX. tör vény 51.  § (2) be kez -

dé se alap ján év kö zi kor mány in téz ke dé sek sze rint.
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   Köz le mé nyek   

Szerkesztõbizottsági tájékoztató
a Magyar Közlönyben megjelent informatikai és hírközlési ágazatot érintõ jogszabályokról, határozatról

és közleményekrõl
(Magyar Közlöny 2006. évi 3–12. számai)

14/2006. (I. 26.) Korm. r. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szer bia és Mon te neg ró Miniszter -
tanácsa kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dé si meg álla po dás ki hir de té sé rõl (Magyar Közöny 7. szám)...... 522. ol dal

2/2006. (I. 13.) IM r. a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek, a bí rá la ti össze ge zé sek és az éves
sta tisz ti kai össze ge zé sek min tá i ról  szóló (Magyar Közlöny 3. szám) ..................................................... 265. ol dal

1/2006. (I. 13.) PM r. a köz be szer zé si el já rá sok hoz kap cso ló dó, az adó zás ra vo nat ko zó tá jé koz ta tá si
 kötelezettség tel je sí té sé nek el já rá si sza bá lya i ról és dí ja zá sá ról (Magyar Közlöny 3. szám) ................... 412. ol dal

* * *

1002/2006. (I. 13.) Korm. h. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ha tá lya alá
tar to zó szer vek jegy zé ké rõl  szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló (Ma gyar
Közlöny 3. szám) ..................................................................................................................................... 419. ol dal

* * *

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter köz le mé nye a Kormány 2006. I. fél évi mun ka ter vé bõl
szár ma zó jog al ko tá si fel ada tok jegy zé ké rõl (Magyar Közlöny 6. szám)................................................. 501. ol dal

2/2006. (MK.  8.) MSZH közl. az „IDEA 2006” (Öt let – Új don ság – Ta lál mány) nem zet kö zi ki ál lí tá son
és vá sá ron be mu ta tás ra ke rü lõ ta lál má nyok, véd je gyek, for ma ter ve zé si és hasz ná la ti min ták ki ál lí tá si
ked vez mé nyé rõl, illetve ki ál lí tá si elsõbbségérõl (Magyar Közlöny 8. szám).......................................... 579. ol dal

Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let köz le mé nye (I 06) ze ne mû vek nyil vá nos ság
szá má ra egye di le hí vás ra (,,on de mand”) hoz zá fér he tõ vé té te le fe jé ben fi ze ten dõ szer zõi jog dí jak ról,
va la mint a fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé nek egyéb feltételeirõl (Magyar Közlöny 11. szám)................... 785. ol dal

Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let köz le mé nye (R-TV 06–07) rá dió- vagy tele -
vízió-mûsorok egy ide jû to vább köz ve tí té sé ért, va la mint az iro dal mi és ze ne mû vek su gár zás út ján, ve ze -
ték kel vagy egyéb mó don a nyil vá nos ság hoz tör té nõ köz ve tí té sé ért fi ze ten dõ szer zõi jog dí jak ról, va la -
mint a fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé nek egyéb feltételeirõl (Magyar Közlöny 11. szám) ......................... 800. ol dal

Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let köz le mé nye (Ü06) a ma gán cé lú má so lá sok ra
te kin tet tel meg ál la pí tott üres hang- és kép hor do zó jog dí jak ról a 2006. évre (Magyar Közlöny 11. szám). 810. ol dal

A Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé nek (MAHASZ) jog díj köz le mé nye a hang fel vé tel nek nyil vá -
nos he lyen tör té nõ be mu ta tá sa cél já ból tör té nõ több szö rö zé sé ért fi ze ten dõ hang fel vé tel- elõ ál lí tói jog -
dí jak ról és e fel hasz ná lá sok egyéb feltételeirõl (Magyar Közlöny 4. szám)............................................ 466. ol dal

A Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já nak (MSZSZ-EJI) és a
 Magyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé nek (MAHASZ) kö zös jog díj köz le mé nye a ke res ke del mi cél ból
ki adott hang fel vé tel nek vagy az ar ról ké szült má so lat nak su gár zás út ján, to váb bá ve ze ték kel vagy
 bármely más ha son ló esz köz zel vagy mó don a nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért fi ze ten dõ elõadó -
mûvészi és hang fel vé tel elõ ál lí tói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl (Magyar Közlöny
12. szám) .................................................................................................................................................. 862. ol dal

A Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já nak (MSZSZ-EJI) jog díj -
köz le mé nye a rög zí tett elõ adás nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te le en ge dé -
lye zé sé nek feltételeirõl (Magyar Közlöny 12. szám)............................................................................... 863. ol dal
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Hol ló And rás és dr. Ba logh Zsolt 1994-ben ha tá roz ták el elõ ször, hogy az Al kot mány té te le i hez ren del ten köz re ad ják az al kot mány bí ró sá gi
gya kor lat – fõ ként el vi té te le ket tar tal ma zó – váz la tát:

Az ér tel me zett Al kot mány

cí mû köny vet. Az öt éves ítél ke zé si gya kor lat össze fog la lá sá ról meg je lent kö tet po zi tív szak mai vissz hang ja bá to rí tot ta a szer kesz tõ ket, hogy
újabb öt év el tel té vel meg je len tet ték a má so dik kö te tet. Ezt a mun kát so kan for gat ták mind azok, akik nek az al kot mány jo gi is me re tek fo lya ma tos
fris sí té se meg ke rül he tet len, de azok is, akik csu pán ér dek lõd tek az Alkot mány bíró ság te vé keny sé gé rõl, jog fej lesz tõ ítél ke zé sé rõl.

Is mét el telt öt év. A szer kesz tõk úgy dön töt tek, hogy – im már ha gyo mány ként – el ké szí tik a ti zen öt éves gya kor lat össze fog la lá sát. E har ma dik kö -
tet meg fe le lõ ki in du ló pon tot je len t annak meg is me ré sé ben, hogy az Al kot mány egyes ren del ke zé sei mi ként ha tá lyo sul tak a gya kor lat ban, az Al -
kot mány sza bá lya i ból mi lyen el vi kö vet kez te té sek adód nak az ál lam szer ve zet, a jog rend szer mû kö dé sét il le tõ en. A ti zen öt éves gya kor lat össze -
fog la lá sa pe dig eb ben szi lárd hát te ret je len t.

Ajánl juk e köny vet a jog al ko tás szak em be re i nek, a jog al kal ma zók nak, el sõ sor ban a bí rák nak, ügyé szek nek, az ön kor mány za tok nál dol go zó jo gá -
szok nak, ügy vé dek nek, va la mint az egye te mi ok ta tók nak és hall ga tók nak egy aránt. A je lölt szak mai kör min den na pi mun ká ját elõ se gí tõ könyv
olyan „ki vo nat”, amely az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat is mer te té sén ke resz tül – a szer kesz tõk re mé nyei sze rint – az al kot má nyos jog ál lam mû kö -
dé sé hez el en ged he tet len ér ték rend del is meg is mer tet.

A kö tet meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6.  tel./fax: 267-2780; in ter net cím:
www.mhk.hu/koz lony bolt), to váb bá a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük Az ér tel me zett Al kot mány cí mû ki ad ványt (ár a: 8832 Ft áfá val) .....................  pél dány ban, és kér jük, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

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

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

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

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ...........................................................................................................................................................

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

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

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                               cég sze rû alá írás   


