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Személyi hír

Kitüntetések

A miniszter

augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe
alkalmából

a cukoriparban megvalósított energiatakarékossági be-
ruházások és az ehhez kapcsolódó kutatási-fejlesztési fej-
lesztési tevékenység eredményes megvalósításáért

Hájos Lászlónak, a Kapos Cukor Rt. vezérigazgató-he-
lyettesének,

a textilipari kutatás és fejlesztés, valamint az akkreditált
vizsgálóközpont eredményes munkája érdekében végzett
szakmai és vezetõi tevékenységéért

dr. Pataki Pálnak, az Innovatext Rt. vezérigazgatójá-
nak és

a gazdaságban végzett pénzügyi, számviteli, gazdálko-
dási és piacépítési szakmai és vezetõi tevékenységéért

Takács Jánosnak, a Kanizsa Trend Kft. nyugalmazott
ügyvezetõ igazgatójának

„Magyar Gazdaságért Díj”-at;

több évtizedes szakmai, tudományos tevékenységéért,
valamint a hazai nyersanyagkutatás és termelés innováci-
ós, fejlesztési feladatainak megoldása érdekében végzett
munkájáért

dr. Buócz Zoltánnak, a Miskolci Egyetem docensének,

a szabványosítás és a minõségügy területén végzett ki-
emelkedõ szakmai tevékenységéért

Haba Józsefnek, a Magyar Szabványügyi Testület fõta-
nácsadójának,

négy évtizedes oktatói tevékenységéért, valamint a mû-
szaki és közlekedési szakképzés fejlesztése érdekében
végzett munkájáért

Hevesi Györgynek, a Budapest Mûszaki Fõiskola Kan-
dó Kálmán Villamosmérnöki Kara oktatási-nevelési
igazgatóhelyettesének,

az ipar, és ezen belül a textilipar érdekében végzett több
évtizedes lelkiismeretes szakmai munkájáért

Kishonti Juditnak, az Üzleti Környezet Fejlesztése Fõ-
osztály vezetõ-fõtanácsosának és

a gépiparban és a szerelõiparban végzett kiemelkedõ
színvonalú és eredményes szakmai, vezetõi munkássá-
gáért

Tari Miklósnak, a Mátrafûtõber Rt. nyugalmazott ügy-
vezetõ igazgatójának

„Eötvös Loránd Díj”-at;

a Budapesti Közlekedési Szövetség elõkészítésében és
megalapításában folytatott több éves tevékenységéért és a
közforgalmú személyszállítás ágazati szintû fejlesztése ér-
dekében végzett több évtizedes munkájáért

Felczán Margitnak, az Infrastruktúráért Felelõs Szakál-
lamtitkár Titkársága osztályvezetõjének,

a belvízi hajózás szolgálatában 57 év alatt végzett ki-
emelkedõ szakmai tevékenységéért és a hajózási képzés és
vizsgáztatás területén végzett munkájáért

Horváth Imrének, a MAHART nyugdíjas hajóskapitányá-
nak, a Balatoni Hajózási Rt. egykori üzemigazgatójának és

a Vasi Volán Zrt.-nél és jogelõdjeinél eltöltött négy év-
tizedes lelkiismeretes munkájának elismeréséül, nyugállo-
mányba vonulása alkalmából

Szabó Andrásnak, a Vasi Volán Zrt. forgalmi osztályve-
zetõjének

„Baross Gábor Díj”-at;

a közlekedés területén végzett több mint négy évtizedes
szakmai tevékenységéért nyugállományba vonulása alkal-
mából

Ekler Istvánnak, a Zala Volán Közlekedési Rt. üzemve-
zetõjének,

a légiközlekedés területén végzett hazai és nemzetközi
szakmai tevékenységéért, valamint a Budapest Airport Rt.
privatizációjában való részvételéért

dr. Kiss László Bélának, a Légiközlekedési Fõosztály
volt vezetõjének, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi
Szolgálat nemzetközi szakreferensének,

a vasúti törvény 2005. évi megalkotásában végzett szak-
mai és vezetõi tevékenységéért

Pákozdi Istvánnak, a Közszolgáltatások Szervezése Fõ-
osztályának megbízott vezetõjének és

a helyi közlekedés operatív irányításában végzett közel
három évtizedes szakmai tevékenységéért

Veizer Jánosnénak, a Kaposvári Volán Tömegközleke-
dési Rt. forgalmi vezetõjének

„A Közlekedésért Érdemérem” szakmai érmet;

Balogné Csorba Katalinnak, a Vállalati Kapcsolatok
Fõosztály szakmai tanácsadójának,

dr. Békési Zsófiának, az Energetikai Fõosztály szakmai
tanácsadójának,

Borsányi Krisztinának, a Vállalati Kapcsolatok Fõosz-
tály elõadójának,

dr. Czövek Margitnak, a Humánpolitikai Fõosztály fõ-
osztályvezetõ-helyettesének,

Csáki Zoltánnak, a C. Enter Kft. ügyvezetõjének, az In-
formatikai Vállalkozások Szövetsége alelnökének,

dr. Fónagy Timeának, a Közbeszerzési, Tervezés-koor-
dinációs és Kontrolling Fõosztály vezetõ-tanácsosának,
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Fülöp Lászlónénak, az Üzleti Környezet Fejlesztése Fõ-
osztály címzetes fõmunkatársának,

dr. Gréczi Zoltánnak, a Közbeszerzési, Tervezés-koor-
dinációs és Kontrolling Fõosztály tanácsosának,

Jeroskovics Gizellának, a Közbeszerzési, Tervezés-
koordinációs és Kontrolling Fõosztály fõelõadójának,

Kalmár Józsefnek, a Pannon Power Rt. mûszerészének,
dr. Komáromi Mártának, az Üzleti Környezet Fejleszté-

se Fõosztály tanácsosának,
dr. Kóczián Józsefnek, a Vállalkozás Finanszírozási Fõ-

osztály vezetõ-fõtanácsosának,
Mogyorósi Istvánnénak, a Költségvetési Fõosztály fõ-

munkatársának,
Nagy Alajosnak, a Garzon Bútor Zrt. vezérigazgatójá-

nak, a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. ügyvezetõ igaz-
gatójának,

Németh Károlynak, a Vas Megyei Közúti Közlekedési
Független Szakszervezet elnökének,

dr. Novák Csabának, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
igazgatójának, a Gazdasági Versenyképesség Operatív
Program Fõosztály volt vezetõjének,

Péterfi Jánosnak, a TÜV SÜD Kermi Kft. ügyvezetõ
igazgatójának,

Reszler Zoltánnak, a Pannon Hõerõmû Rt. nyugalma-
zott vezérigazgatójának,

Sipos Mihálynak, az Üzleti Környezet Fejlesztése Fõ-
osztály vezetõ-fõtanácsosának,

Szabó András Viktornak, a Közszolgáltatások Szerve-
zése Fõosztály tanácsosának,

Székely Zoltánnak, a Légiközlekedési Fõosztály volt fõ-
osztályvezetõ-helyettesének, a HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat módszertani szakértõjének és

Széni Katalinnak, a Gazdaságfejlesztési Szakállamtit-
kárság titkárságvezetõjének

„Miniszteri Elismerés”-t

adományozott.

Jogszabályok

A gazdasági és közlekedési miniszter
58/2006. (VIII. 11.) GKM

rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal

kapcsolatos eljárási rendrõl

(Kivonatos közlés)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. §-ának (9) és (10) bekezdésében, valamint 49. §-ának
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztar-
tás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Ámr.) elõírásainak figyelembe-
vételével – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a követ-
kezõket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a XV. Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) feje-
zeti kezelésû elõirányzatai közül az alábbi elõirányza-
tokra:

a) I. Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi fel-
adatok

25. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport
b) II. Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
25. cím, 2. alcím, 20. jogcímcsoport
c) III. Az ágazat védelmi felkészítésének állami felada-

tai a honvédelmi törvény alapján
25. cím, 30. alcím, 16. jogcímcsoport
d) IV. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleá-

risbaleset-elhárítási ágazati feladatok
25. cím, 30. alcím, 33. jogcímcsoport
e) V. Hadiipari technológia-korszerûsítõ beruházások

támogatása
25. cím, 35. alcím
f) VI. Energia Központ Kht. közhasznú feladatai
25. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport
g) VII. Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és

Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai
25. cím, 36. alcím, 2. jogcímcsoport
h) VIII. BKSZ mûködtetésének támogatása
25. cím, 30. alcím, 15. jogcímcsoport
i) IX. Magyar Szabványügyi Testület támogatása

2. §

Az elõirányzatok forrása – kivéve a IX. Magyar Szab-
ványügyi Testület támogatása elõirányzatot – a Magyar
Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi
CLIII. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény)
e célra jóváhagyott elõirányzat. A Magyar Szabványügyi
Testület 2006. évi támogatásának pénzügyi forrása a
Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló
2004. évi CXXXV. törvényben a Testület támogatására
25. cím, 14. alcím, 5. jogcímcsoport alatt jóváhagyott elõ-
irányzat maradványa, továbbá a költségvetési törvényben
a GKM fejezet részére 25. cím, 40. alcím, 1. jogcímcsoport
tételként jóváhagyott Fejezeti általános tartalék elõirány-
zat.



3. §

(1) A minisztérium az elõirányzatokból nyújtott támo-
gatások rendeltetésüknek megfelelõ felhasználását ellen-
õrzi.

(2) Amennyiben a minisztérium ellenõrzése során a támo-
gatás nem rendeltetésszerû felhasználását állapítja meg, a
támogatás jogtalanul igénybe vett részét visszavonja.

(3) A támogatottnak a jogtalanul igénybe vett támoga-
tást, az igénybevétel napjától a visszavonási döntés idõ-
pontjáig számítva a – visszavonáskor érvényes mértékû –
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ kamattal
növelt összeggel kell visszafizetnie.

…

III. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai
a honvédelmi törvény alapján

9. §

Az elõirányzat célja az ipar, a kereskedelem, az energe-
tika és a közlekedés területén – a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvényben,
illetve a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgó-
sítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint – a védelmi felkészítési és gazdaságmozgósítási
feladatokkal kapcsolatos teendõk finanszírozásának bizto-
sítása, a minõsített idõszakokban az ágazatok mûködõké-
pességének, a lakosság ellátásának, az állam irányíthatósá-
gának biztosítása, illetve a Magyar Honvédség és rendvé-
delmi szervek, továbbá a szövetséges fegyveres erõk szük-
ségleteinek kielégítése.

10. §

(1) A minisztérium a hadiipari kapacitásokkal összefüg-
gõen vissza nem térítendõ támogatást nyújt a 2004. évi
CV. törvény, valamint a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren-
delet szerint meghatározott – a minisztérium fejezetét érin-
tõ – minõsített idõszaki igények kielégítéséhez szükséges
lekötött hadiipari kapacitások biztosításához és fenntar-
tásához.

(2) A minisztérium a kapacitások fenntartására a támo-
gatásra jogosultakkal szerzõdést köt.

(3) Az elõirányzat terhére éven túli kötelezettség nem
vállalható.

(4) A minisztérium a támogatásra jogosultak részére,
a lekötött hadiipari kapacitások biztosítására az évenként
meghatározott támogatási összeget részletekben bocsátja
rendelkezésre. A kifizetés igazolt teljesítmény, valamint
számla vagy számlát helyettesítõ bizonylat alapján utólag
történik.

11. §

(1) Az elõirányzat terhére támogatás nyújtható a védel-
mi felkészítésre az ágazat mûködõképességének, a lakos-
ság ellátásának, az ágazatok állami irányíthatóságának
minõsített idõszaki biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt célok érdekében történ-
het a védelmi célú állami tartalékok fenntartása, az ágazati
infrastruktúra védelmi célú fejlesztése és fenntartása, a
gazdaságfelkészítés és -mozgósítás központi és területi
feladatainak végrehajtása, gazdaságmozgósítási informa-
tikai rendszer fenntartása és fejlesztése, az ágazat honvé-
delmi feladatainak ellátásába bevont szervezetek felkészí-
tése, illetve a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) felada-
tainak finanszírozása.

(3) A minisztérium a feladatok ellátására szerzõdést,
illetve megállapodást köt.

IV. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi
és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

12. §

Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás
nyújtása az ipari, a kereskedelmi, az energetikai és a közle-
kedési ágazat felkészítéséhez a természeti és a civilizációs
katasztrófák megelõzésére, azok bekövetkezése esetén ha-
tásaik csökkentéséhez, a következmények felszámolásá-
hoz és a helyreállítással kapcsolatos feladatok ellátásához.

13. §

(1) Az elõirányzat terhére a katasztrófavédelemmel és
a polgári védelemmel összefüggõ célok érdekében törté-
nik az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi
rendszerének korszerûsítése, az érintett szervezetek felké-
szítése, a minisztériumi fõügyelet mûködtetése.

(2) A minisztérium a feladatok ellátására szerzõdést,
illetve megállapodást köt.

14. §

(1) Az elõirányzatból a minisztérium a nukleárisbal-
eset-elhárítással összefüggésben vissza nem térítendõ
támogatást nyújt az ágazati nukleárisbaleset-elhárítási
intézkedési tervben és a mûködési utasításban meghatáro-
zott feladatok végrehajtása feltételeinek biztosításához
a kijelölési okmányban megjelölt szervezetek számára.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokat a Geofizi-
kai-geotechnikai Betéti Társaság (GEOS Bt.) és a Paksi
Atomerõmû Rt. látja el. Az Ágazati Információs Központ
feladatait a minisztérium szakmai fõosztálya látja el.
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(3) A minisztérium az (1) bekezdésben foglalt feladatok
ellátására a támogatásra jogosultakkal szerzõdést köt.

(4) A minisztérium a támogatásra jogosultak részére
a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos feladatok ellá-
tására az évenként meghatározott támogatási összeget
a szerzõdésben meghatározott határidõk figyelembevéte-
lével bocsátja rendelkezésre.

(5) A támogatás folyósítása igazolt teljesítés, valamint
számla vagy számlát helyettesítõ bizonylat alapján utólag
történik.

(6) A támogatottak a kijelölés alapján hatáskörükbe
utalt feladatok teljesítésérõl és a támogatási összeg fel-
használásáról évente december 10-éig beszámolót készíte-
nek a minisztérium szakmai fõosztálya részére.

…

VIII. BKSZ mûködtetésének támogatása

21. §

(1) Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás
nyújtása

a) a budapesti egyesített bérletek bevezetésébõl szár-
mazó bevételkiesés minisztériumra jutó részének pótlására
a MÁV Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. részére,

b) a Budapesti Közlekedés-Szervezõ Kht. mûködési
ráfordításainak fedezésére, továbbá

c) a Budapesti Közlekedési Szövetség továbbfejlesz-
tésének finanszírozására.

(2) A támogatás folyósításának feltételeirõl, a támoga-
tás felhasználásáról a támogatással történõ utólagos elszá-
molás módjáról, a támogatás nem rendeltetésszerû fel-
használása esetén alkalmazandó szankciókról a minisz-
térium szerzõdésben állapodik meg a támogatottakkal.

(3) A támogatottak a támogatás felhasználásáról szöve-
ges indoklással alátámasztott elszámolást készítenek a
minisztérium részére.

…

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba, egyidejûleg az egyes fejezeti kezelésû elõirány-
zatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl szóló 30/2005.
(V. 13.) GKM rendelet, továbbá a 30/2005. (V. 13.) GKM
rendeletet módosító 64/2005. (VIII. 9.) GKM rendelet
hatályát veszti.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
eljárásokat a 30/2005. (V. 13.) GKM rendeletben foglaltak
szerint kell befejezni.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
59/2006. (VIII. 22.) GKM

rendelete
a belföldi közforgalmú menetrend szerinti

vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló
28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet

módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a
(1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[(1) A menetrend szerinti vasúti személyszállításért járó
menetdíjat]

„c) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmé-
nyekrõl szóló 139/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján
az utast megilletõ kedvezmények figyelembevételével az
1. melléklet szerint kell – a 2. §-ban foglaltakra is tekintet-
tel – megállapítani.”

(2) Az R. 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A (2)–(4) bekezdésben, a 7. §-ban és a 9. §-ban, va-
lamint az e rendelet 1–3. mellékleteiben meghatározott dí-
jak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.”

2. §

Az R. 1–3. számú mellékletei helyébe e rendelet
1–3. mellékletei lépnek.

3. §

(1) Ez a rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.



(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról rendelkezõ
98/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 1. §-a,

b) a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról rendelkezõ
81/2005. (X. 11.) GKM rendelet 3. §-a, 4. §-ának (2) és
(3) bekezdése, valamint 1–3. melléklete.

(3) A keletbélyegzés nélkül elõvételben váltott menetje-
gyeket 2006. szeptember 1-jétõl csak a régi és az új ár kö-

zötti díjkülönbözet megfizetése után érvényesíti a vasút.
A felhasználatlan menetjegyeket azonban a szolgáltató ke-
zelési költség felszámítása nélkül 2006. december 1-jéig
visszaváltja.

(4) E rendelet hatálybalépése elõtt elõvételben meghatá-
rozott napra váltott, egy útra szóló menetjegyek az érvé-
nyességi idejükön belül, de legkésõbb 2006. november
1-jéig, menettérti útra szóló menetjegyek az érvényességi
idejükön belül, de legkésõbb 2006. december 1-jéig hasz-
nálhatók fel utazásra.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. melléklet az 59/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„1. melléklet a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez

1. Egy útra szóló menetdíjak

Km

a)
Teljes áru menetjegy

b)
A fogyasztói árkiegészítésrõl

szóló 2003. évi LXXXVII. tör-
vény melléklete szerinti

1. kedvezmény-
kategóriába tartozó jegy

c)
A fogyasztói árkiegészítésrõl

szóló 2003. évi LXXXVII. tör-
vény melléklete szerinti

2. kedvezmény-
kategóriába tartozó jegy

d)
A fogyasztói árkiegészítésrõl

szóló 2003. évi LXXXVII. tör-
vény melléklete szerinti

3. kedvezmény-
kategóriába tartozó jegy

Bármely vonat Bármely vonat Bármely vonat Bármely vonat

2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

kocsiosztályban kocsiosztályban kocsiosztályban kocsiosztályban

forintban forintban forintban forintban

10 110 164 55 82 36 55 11 17

20 198 298 99 149 65 97 20 30

30 288 430 144 215 94 140 29 43

40 376 564 188 283 122 183 38 58

50 468 700 234 351 152 228 47 71

60 592 886 296 443 193 289 59 88

70 716 1 072 358 537 233 349 72 108

80 840 1 260 420 631 274 411 84 126

90 966 1 450 483 725 314 472 97 146

100 1 090 1 636 545 818 354 531 109 163

120 1 316 1 974 658 987 428 642 132 198

140 1 542 2 312 771 1 156 502 753 155 232

160 1 764 2 644 882 1 322 574 860 176 264

180 1 984 2 976 992 1 488 645 967 199 299

200 2 204 3 306 1 102 1 653 717 1 075 221 332

220 2 388 3 582 1 194 1 791 776 1 165 239 359

240 2 562 3 842 1 281 1 921 833 1 250 257 385

260 2 726 4 088 1 363 2 044 886 1 329 273 410



Km

a)
Teljes áru menetjegy

b)
A fogyasztói árkiegészítésrõl

szóló 2003. évi LXXXVII. tör-
vény melléklete szerinti

1. kedvezmény-
kategóriába tartozó jegy

c)
A fogyasztói árkiegészítésrõl

szóló 2003. évi LXXXVII. tör-
vény melléklete szerinti

2. kedvezmény-
kategóriába tartozó jegy

d)
A fogyasztói árkiegészítésrõl

szóló 2003. évi LXXXVII. tör-
vény melléklete szerinti

3. kedvezmény-
kategóriába tartozó jegy

Bármely vonat Bármely vonat Bármely vonat Bármely vonat

2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

kocsiosztályban kocsiosztályban kocsiosztályban kocsiosztályban

forintban forintban forintban forintban

280 2 898 4 348 1 449 2 174 943 1 414 290 436

300 3 050 4 576 1 525 2 288 991 1 487 305 458

350 3 312 4 966 1 656 2 484 1 076 1 614 332 498

400 3 582 5 374 1 791 2 687 1 165 1 748 359 538

450 3 800 5 698 1 900 2 849 1 236 1 853 380 570

500 4 016 6 024 2 008 3 012 1 306 1 959 402 603

500 felett 4 234 6 350 2 117 3 175 1 377 2 065 424 635

2. A felmutatóra érvényes bérletek ára

Éves bérletjegy ára Havi bérletjegy ára

2. 1. 2. 1.

kocsiosztályban, forintban

a) A MÁV vonalaira
– összvonalas 990 000 1 485 000 99 000 148 500

– csoportos (rayon) 790 000 1 185 000 79 000 118 500

– vonalbérlet 200 km-es távolságra 690 000 1 035 000 69 000 103 500

b) A GYSEV vonalain 550 000 825 000 55 000 82 500

3. A munkába járásra szolgáló bérletek ára1

a) Havijegy, Ft

Km

Bármely vonat 2. kocsiosztályban Bármely vonat 1. kocsiosztályban

dolgozó munkáltató
díjszabási ár

dolgozó munkáltató
díjszabási ár

fizeti fizeti

forintban forintban

10 668 4 108 4 776 1 004 6 160 7 164

20 1 216 7 468 8 684 1 824 11 200 13 024

30 1 780 10 918 12 698 2 666 16 384 19 050

40 2 324 14 284 16 608 3 490 21 418 24 908

50 2 888 17 734 20 622 4 332 26 600 30 932

60 3 664 22 494 26 158 5 492 33 742 39 234

70 4 440 27 252 31 692 6 654 40 882 47 536

80 5 108 31 360 36 468 7 658 47 042 54 700

90 5 758 35 376 41 134 8 640 53 060 61 700

100 6 382 39 200 45 582 9 574 58 800 68 374
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b) Félhavi jegy, Ft

Km

Bármely vonat 2. kocsiosztályban Bármely vonat 1. kocsiosztályban

dolgozó munkáltató
díjszabási ár

dolgozó munkáltató
díjszabási ár

fizeti fizeti

forintban forintban

10 338 2 052 2 390 500 3 084 3 584

20 608 3 734 4 342 912 5 600 6 512

30 890 5 460 6 350 1 336 8 190 9 526

40 1 162 7 142 8 304 1 742 10 712 12 454

50 1 444 8 868 10 312 2 166 13 300 15 466

60 1 830 11 250 13 080 2 746 16 872 19 618

70 2 220 13 626 15 846 3 328 20 442 23 770

80 2 552 15 684 18 236 3 832 23 518 27 350

90 2 882 17 686 20 568 4 320 26 530 30 850

100 3 192 19 600 22 792 4 788 29 400 34 188

1 A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendõ költségtérítésrõl a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 78/1993.
(V. 12.) Korm. rendelet rendelkezik.

4. A diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulók és hallgatók kedvezményes havijegyének ára
(A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény melléklete szerinti

4. kedvezménykategóriába tartozó bérlet)
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Km

Bármely vonat

2. 1.

kocsiosztályban

forintban

10 478 717

20 880 1 319

30 1 270 1 905

40 1 661 2 491

50 2 062 3 093

60 2 616 3 924

70 3 169 4 754

80 3 723 5 584

90 4 255 6 382

100 4 732 7 098

120 5 687 8 531

140 6 631 9 947

160 7 576 11 363

Km

Bármely vonat

2. 1.

kocsiosztályban

forintban

180 8 520 12 779

200 9 475 14 212

220 10 419 15 628

240 11 287 16 931

260 12 047 18 070

280 12 807 19 210

300 13 566 20 349

350 14 652 21 977

400 15 737 23 605

450 16 822 25 233

500 17 907 26 861

500 felett 18 993 28 489

,,
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2. melléklet
az 59/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„2. melléklet
a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez

Az útipoggyász viteldíja

Km
Poggyászdarabonként

forintban

10 260

20 260

30 260

40 260

50 260

60 326

70 396

80 464

90 532

100 600

120 724

140 850

160 972

180 1 092

200 1 214

220 1 314

240 1 410

260 1 500

280 1 596

300 1 678

350 1 822

400 1 972

450 2 092

500 2 210

500 felett 2 330
,,

3. melléklet
az 59/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„3. melléklet
a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez

Élõ állatok szállításának díja
és a kerékpár viteldíja

a) Egy útra szóló

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

km forintban

10 118

20 118

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

km forintban

30 118

40 118

50 118

60 148

70 180

80 212

90 244

100 274

120 330

140 386

160 442

180 496

200 552

220 598

240 642

260 682

280 726

300 764

350 830

400 896

450 950

500 1 004

500 felett 1 060

A vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rend-
õrségi kutya szállítása díjtalan.

b) Havijegy

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

km forintban

10 5 392

20 5 392

30 5 392

40 5 392

50 5 392

60 6 790

70 8 238

80 9 686

90 11 134

100 12 532

A vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rend-
õrségi kutya szállítása díjtalan.”



A gazdasági és közlekedési miniszter
60/2006. (VIII. 22.) GKM

rendelete
a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási

intézmények által rendelt belföldi autóbusz
különjáratok legmagasabb díjairól szóló

39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tör-
vény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügymi-
niszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok leg-
magasabb díjairól szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rende-
let (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) A helyközi (távolsági) menetrend szerinti autó-
busszal végzett személyszállításért járó díjat]

„b) az utast megilletõ kedvezmények [a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló
139/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet] figyelembevételével,”

[az 1. számú melléklet szerint kell megállapítani.]
(2) Az R. 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
„(6) A rendelet 1–3. mellékleteiben meghatározott díjak

az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.”

2. §

Az R. 1–3. mellékletei helyébe e rendelet 1–3. mellékle-
tei lépnek.

3. §

(1) E rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok leg-
magasabb díjairól szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rende-
let módosításáról szóló 93/2003. (XII. 17.) GKM rendelet,
valamint

b) a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok leg-
magasabb díjairól szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rende-
let módosításáról szóló 82/2005. (X. 11.) GKM rendelet.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet
a 60/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„1. melléklet
a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez

A menetrend szerinti távolsági (helyközi) autóbusszal
végzett személyszállításért járó menetdíj

1. Egy útra szóló jegyek ára (forintban)

Km a) Teljes áru
menetjegy

b) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
5. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

c) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
6. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

d) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
7. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

0–5 110 55 36 11
5,1–10 151 76 49 15

10,1–15 206 103 67 21
15,1–20 275 138 89 28
20,1–25 344 172 112 34
25,1–30 412 206 134 41
30,1–35 481 241 156 48
35,1–40 549 275 178 55
40,1–45 618 309 201 62
45,1–50 686 343 223 69
50,1–55 756 378 246 76
55,1–60 824 412 268 82
60,1–65 893 447 290 89
65,1–70 961 481 312 96
70,1–75 1 030 515 335 103
75,1–80 1 100 550 358 110
80,1–85 1 170 585 380 117
85,1–90 1 230 615 400 123
90,1–95 1 310 655 426 131

95,1–100 1 370 685 445 137
100,1–110 1 510 755 491 151
110,1–120 1 640 820 533 164
120,1–130 1 780 890 579 178
130,1–140 1 920 960 624 192
140,1–150 2 060 1 030 670 206
150,1–160 2 190 1 100 712 219
160,1–170 2 330 1 170 757 233
170,1–180 2 480 1 240 806 248
180,1–190 2 610 1 310 848 261
190,1–200 2 750 1 380 894 275
200,1–210 2 890 1 450 939 289
210,1–220 3 020 1 510 982 302
220,1–230 3 160 1 580 1 030 316
230,1–240 3 300 1 650 1 070 330
240,1–250 3 440 1 720 1 120 344
250,1–260 3 570 1 790 1 160 357
260,1–270 3 710 1 860 1 210 371
270,1–280 3 850 1 930 1 250 385
280,1–290 3 980 1 990 1 290 398
290,1–300 4 120 2 060 1 340 412
300,1–310 4 260 2 130 1 380 426
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Km a) Teljes áru
menetjegy

b) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
5. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

c) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
6. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

d) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
7. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

310,1–320 4 400 2 200 1 430 440
320,1–330 4 530 2 270 1 470 453
330,1–340 4 670 2 340 1 520 467
340,1–350 4 810 2 410 1 560 481
350,1–360 4 940 2 470 1 610 494
360,1–370 5 080 2 540 1 650 508
370,1–380 5 220 2 610 1 700 522
380,1–390 5 350 2 680 1 740 535
390,1–400 5 490 2 750 1 780 549

2. Munkába járást szolgáló bérletek ára (forintban)1

a) Havibérlet

Km
Munkavállaló Munkáltató

Díjszabási ár
által fizetendõ

0–5 900 3 600 4 500
5,1–10 1 284 5 136 6 420

10,1–15 1 800 7 200 9 000
15,1–20 2 400 9 600 12 000
20,1–25 3 000 12 000 15 000
25,1–30 3 620 14 480 18 100
30,1–35 4 200 16 800 21 000
35,1–40 4 800 19 200 24 000
40,1–45 5 400 21 600 27 000
45,1–50 6 020 24 080 30 100
50,1–55 6 600 26 400 33 000
55,1–60 7 200 28 800 36 000
60,1–65 7 800 31 200 39 000
65,1–70 8 420 33 680 42 100
70,1–75 9 000 36 000 45 000
75,1–80 9 600 38 400 48 000
80,1–85 10 200 40 800 51 000
85,1–90 10 820 43 280 54 100
90,1–95 11 400 45 600 57 000

95,1–100 12 000 48 000 60 000
100,1–110 13 200 52 800 66 000
110,1–120 14 260 57 040 71 300
120,1–130 15 280 61 120 76 400
130,1–140 16 300 65 200 81 500
140,1–150 17 280 69 120 86 400
1 A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendõ

költségtérítésrõl a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl
szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezik.

b) Félhavi bérlet

Km
Munkavállaló Munkáltató

Díjszabási ár
által fizetendõ

0–5 450 1 800 2 250
5,1–10 642 2 568 3 210

10,1–15 900 3 600 4 500
15,1–20 1 200 4 800 6 000

Km
Munkavállaló Munkáltató

Díjszabási ár
által fizetendõ

20,1–25 1 500 6 000 7 500
25,1–30 1 810 7 240 9 050
30,1–35 2 100 8 400 10 500
35,1–40 2 400 9 600 12 000
40,1–45 2 700 10 800 13 500
45,1–50 3 010 12 040 15 050
50,1–55 3 300 13 200 16 500
55,1–60 3 600 14 400 18 000
60,1–65 3 900 15 600 19 500
65,1–70 4 210 16 840 21 050
70,1–75 4 500 18 000 22 500
75,1–80 4 800 19 200 24 000
80,1–85 5 100 20 400 25 500
85,1–90 5 410 21 640 27 050
90,1–95 5 700 22 800 28 500

95,1–100 6 000 24 000 30 000
100,1–110 6 600 26 400 33 000
110,1–120 7 130 28 520 35 650
120,1–130 7 640 30 560 38 200
130,1–140 8 150 32 600 40 750
140,1–150 8 640 34 560 43 200

3. A tanulók iskolába járására szolgáló kedvezményes
havi bérleteinek ára (A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló
2003. évi LXXXVII. törvény melléklete szerinti 8. ked-
vezménykategóriába tartozó bérletek)2

Km Ft

0–5 635
5,1–10 911

10,1–15 1 280
15,1–20 1 710
20,1–25 2 110
25,1–30 2 490
30,1–35 2 880
35,1–40 3 220
40,1–45 3 550
45,1–50 3 870
50,1–55 4 140
55,1–60 4 400
60,1–65 4 650
65,1–70 4 980
70,1–75 5 340
75,1–80 5 700
80,1–85 6 040
85,1–90 6 400
90,1–95 6 760

95,1–100 7 110
100,1–110 7 830
110,1–120 8 480
120,1–130 9 120
130,1–140 9 760
140,1–150 10 400

2 A félhavi tanulóbérlet ára a havibérlet árának fele.



4. A felmutatóra érvényes bérletek ára (forintban)

a) országos

– éves 961 000
– havi 96 100

b) keleti vagy nyugati országrészre szóló

– éves 769 000
– havi 76 900

c) megyei

– éves 659 000
– havi 65 900

5. A felmutatóra érvényes viszonylati érvényességû
bérletek ára (forintban)

Km Havi Éves

0–5 5980 59 800
5,1–10 8850 88 500

10,1–15 12 300 123 000
15,1–20 16 400 164 000
20,1–25 20 600 206 000
25,1–30 24 800 248 000
30,1–35 28 900 289 000
35,1–40 33 000 330 000
40,1–45 37 100 371 000
45,1–50 41 200 412 000
50,1–55 45 300 453 000
55,1–60 49 400 494 000
60,1–65 53 500 535 000
65,1–70 57 700 577 000

Km Havi Éves

70,1–75 61 800 618 000
75,1–80 65 900 659 000
80,1–85 70 000 700 000
85,1–90 74 200 742 000
90,1–95 78 300 783 000
95,1–100 82 400 824 000

100,1– 90 600 906 000
,,

2. melléklet
a 60/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„2. melléklet
a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez

Útipoggyász fuvarozásának díja

Km Ft

1–50 125

51–100 160

100 felett 220

Kutyaszállításért az útipoggyász fuvarozására meghatá-
rozott díjat kell fizetni.

Díjmentes a vakvezetõ, mozgáskorlátozottakat segítõ és
a rendõrségi kutya szállítása.”
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3. melléklet a 60/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„3. melléklet a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja

1. A díjak az autóbuszok ülõhelyeitõl és komfortfokozatától függõen a következõk (forintban):

Díj-
csoport

Ülõhely
[fõ]

Alap komfort Komfort
Kiemelt
komfort

I. 9–20 fõ Ft/km 178 233 302
Ft/óra 2 230 2 920 3 770
legcsekélyebb díj (Ft) 11 100 14 600 18 900

II. 21–40 fõ Ft/km 233 302 357
Ft/óra 2 920 3 770 4 460
legcsekélyebb díj (Ft) 14 600 18 900 22 400

III. 41–54 fõ Ft/km 302 357 426
Ft/óra 3 770 4 460 5 330
legcsekélyebb díj (Ft) 18 900 22 400 26 700

IV. 55 fõ felett Ft/km 357 426 494
Ft/óra 4 460 5 330 6 170
legcsekélyebb díj (Ft) 22 400 26 700 30 900

V. Csuklós autóbusz3 Ft/km 453
Ft/óra 5 660
legcsekélyebb díj (Ft) 28 300

3 Ülõhelyek számától és komfortfokozattól függetlenül.
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Az ülõhelyek számának meghatározásánál a közúti jár-
mûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásá-
nak mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 8. melléklete 7.3.1. pontja szerinti besorolást kell
alkalmazni.

2. a) Az „alap komfort” fokozatba tartoznak azon autó-
buszok, amelyek nem felelnek meg legalább a „komfor-
tos” kategóriában elõírt jellemzõk mindegyikének.

b) A „komfort” kategóriába tartozó autóbuszoknak leg-
alább a következõ felszereltséggel kell rendelkezniük:

– napvédõ roletta vagy függöny az utasablaknál,
– mikrofon és hangerõsítõ az autóbusz-vezetõ vagy

utaskísérõ számára (kivéve a 20 fõ alatti befogadóképessé-
gû) utastéri hangszórókkal,

– az utastértõl elkülönített, külön zárható poggyásztér
vagy utánfutó (kivéve a 20 fõ alatti befogadóképesség),

– légkondicionálás.
c) A „kiemelt komfort” kategóriájú autóbuszoknak a

„komfortos” kategória követelményein felül rendelkez-
niük kell:

– videóval (41 fõ feletti befogadóképesség esetén leg-
alább 2 képernyõvel),

– forróital-automatával,
– vízöblítéses vagy kémiai mûködtetésû WC-vel,
– az átjáró felé kimozdítható üléssel,
– 20 fõ alatti befogadóképesség esetén is mikrofonnal

és hangerõsítõvel az autóbusz-vezetõ vagy utaskísérõ szá-
mára utastéri hangszórókkal.

A „komfortos” és a „kiemelt komfortú” fokozatba akkor
sorolható valamely autóbusz, ha a fokozatra meghatáro-
zott feltételek mindegyikének megfelel.

3. A díjszámítás módját az határozza meg, hogy a kü-
lönjárat idõtartama legfeljebb 72 óra vagy azt meghaladja.

a) A 72 óra vagy ennél rövidebb idõtartamú különjára-
tért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani,
hogy az autóbusz ülõhelyszámára, illetve típusára és kom-
fortfokozatára érvényes óra-, illetve kilométerdíjat meg
kell szorozni a díjszámítási idõvel, illetõleg a díjszámítási
távolsággal.

A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámíta-
ni. Ha az így számított díj nem éri el autóbuszonként a leg-
csekélyebb díjat, úgy megállapodás szerinti, de legfeljebb
a legcsekélyebb díjnak megfelelõ a fizetendõ díj. Ha a kü-
lönjáratot – ugyanazon személyekbõl álló csoport szállítá-
sa céljából – egy nap folyamán többször kell kiállítani, a
legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejezése után, egy-
szer lehet felszámítani.

A díjszámítási idõ: a garázsból (telephelyrõl) indulástól,
a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig eltelt idõ, az álta-
lános kerekítési szabályok szerint egész órára kerekítve.

A díjszámítási távolság: a garázsból (telephelyrõl) indu-
lástól a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett ki-
lométer, az általános kerekítési szabályok szerint egész ki-
lométerre kerekítve.

b) A 72 órát meghaladó különjáratok díját – az autó-
busz ülõhelyszámára és komfortfokozatára figyelemmel –
a megtett távolság alapján kell megállapítani.

A díjszámítási távolságot az a) pontban elõírtak szerint
kell meghatározni, ha azonban autóbuszonként és naptári
naponként a teljesítmény nem éri el a 100 km-t, megegye-
zés szerinti, de legfeljebb 100 km vehetõ számításba. Min-
den megkezdett 24 óra teljes napnak számít.

c) A különjárat által megtett kilométer-távolságot az
autóbusz menetíró készüléke, annak hiányában a kilomé-
ter-számláló szerkezet állása alapján kell megállapítani.
Ha a kilométer-számláló szerkezet útközben meghibáso-
dik, a kilométer-távolságot a mindenkori legújabb kiadású
úthálózati térkép alapján kell kiszámítani.

4. Ha a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában
szereplõnél magasabb vagy alacsonyabb kategóriába tar-
tozó autóbuszt állít ki, mindkét esetben az alacsonyabb ka-
tegória szerinti díjat kell felszámítani.

5. A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a
megrendelõ köteles igazolni.

6. A különjárat teljesítése során felmerülõ autópálya-
használati, parkolási és kompdíjak a megrendelõt terhelik.”

Jogszabálymutató

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési
miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2006. évi 96–106. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó

egyéb jogszabályok

54/2006. (VIII. 1.) GKM rendelet a villamosener-
gia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati
díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM
rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 96. szám
7857. oldal)

55/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet a cseppfolyós pro-
pán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palack-
ban történõ forgalmazásának szabályairól és hatósági fel-
ügyeletérõl szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módo-
sításáról (Magyar Közlöny 98. szám 7916. oldal)

56/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet a tõzsdei beveze-
tésre készülõ vállalkozások támogatása fejezeti kezelésû
elõirányzatból nyújtható támogatások felhasználásával



kapcsolatos eljárási rendrõl (Magyar Közlöny 98. szám
7917. oldal)

57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet a fémjelzési, nemes-
fémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, va-
lamint az egyenértékûség megállapítási eljárásért fize-
tendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (Magyar Közlöny
98. szám 7920. oldal)

61/2006. (VIII. 28.) GKM rendelet a kedvezményes
gázellátás igénybevételérõl szóló 50/2003. (VIII. 14.)
GKM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 106. szám
8285. oldal)

D)

Tájékoztató helyesbítésrõl

A közüzemi célra és elosztó hálózati veszteség pótlásá-
ra értékesített villamos energia árszabályozásáról, vala-
mint a közüzemi villamos energia nagykereskedõ által ha-
tósági áron értékesített villamos energia árainak megálla-
pításáról szóló 4/2005. (I. 21.) GKM rendelet módosításá-
ról rendelkezõ 50/2006. (VII. 27.) GKM rendelet helyesbí-
tése a Magyar Közlöny 2006. évi 104. számában (8158. ol-
dal) jelent meg.

Miniszteri utasítás

Helyesbítés

A Közlekedési Értesítõ 2006. évi 15. számában közzé-
tett, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2006. (MK. 94.)
GKM utasításban

a) a Szervezeti és Mûködési Szabályzat II. része
„1.1.3. JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY” alcí-
mébõl a „30) mûködteti a minisztérium könyvtárát” pont
törlendõ;

b) a Szervezeti és Mûködési Szabályzat II. része
„1.1.3. JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY” alcí-
me 31) pontjának megjelölése helyesen „30)”;

c) a Szervezeti és Mûködési Szabályzat II. része
„1.1.5. KOMMUNIKÁCIÓS FÕOSZTÁLY” alcíme he-
lyesen a következõ sort is tartalmazza: „11) a miniszté-
rium könyvtárának mûködtetése”;

d) a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 1. melléklete
függelékének 86. sora helyesen:

[JOGUTÓD
SZERVEZETI

EGYSÉG/VEZETÕ]

[JOGELÕD SZERVEZETI
EGYSÉG/VEZETÕ]

„Közbeszerzési,
Tervezési-koordinációs

és Kontrolling Fõosztály

Közbeszerzési önálló
osztály (IHM)”

(Kézirathiba)

Közlemények

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
közleménye

a Kormány 2006. II. félévi munkatervébõl származó
jogalkotási feladatok jegyzékérõl

(Kivonatos közlés)

Elõterjesztés az üzletek mûködésének rendjérõl, vala-
mint az egyes üzlet nélkül folytatható tevékenységek vég-
zésének feltételeirõl

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a haditechnikai eszközök és szolgálta-
tások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzit-
jának engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren-
delet és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök-
rõl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM
IRM

Elõterjesztés a kettõs felhasználású termékek és techno-
lógiák kereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló
50/2004. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a hírközléssel összefüggõ egyes törvények
módosításáról (benne a postáról szóló 2003. évi CI. tör-
vény módosítása, az elektronikus hírközlésrõl szóló
2003. évi C. törvény módosítása)

Felelõs: GKM
MeH (NBI)
IRM

Elõterjesztés a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló
1997. évi LVIII. törvény módosításáról

Felelõs: GKM
IRM

Elõterjesztés a nehéz tehergépkocsik közlekedésének
korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet
módosításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a számhordozhatóság szabályairól szóló
46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet és az elektronikus hír-
közlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás
rendjérõl szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módo-
sításáról

Felelõs: GKM
MeH (EKK)

Elõterjesztés a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

Felelõs: GKM
IRM

Elõterjesztés a közúti közlekedési szolgáltatásokról és
a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988.
(XII. 20.) MT rendelet módosításáról

Felelõs: GKM

918 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 17. szám



17. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 919

Elõterjesztés a vasúti árufuvarozási szerzõdésekre vo-
natkozó részletes szabályokról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a mérésügyrõl szóló törvényrõl, valamint a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítá-
sára vonatkozó törvényjavaslatról

Felelõs: GKM
IRM

Elõterjesztés a hõtermelõ fûtési- és légkondicionáló
rendszerek energetikai felülvizsgálatáról (2002/91/EK
irányelv)

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a közlekedéssel összefüggõ egyes tör-
vények módosításáról [beleértve a légi közlekedésrõl
szóló 1995. évi XCVII. törvény (2004/82/EK irányelv),
a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
(2005/44/EK irányelv), a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény, a vasúti közlekedésrõl szóló
CLXXXIII. törvény módosítását]

Felelõs: GKM
IRM

Elõterjesztés az egységes közlekedési hatósági szerve-
zet feladat- és hatáskörérõl szóló 231/1997. (XII. 12.)
Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a közúti szállítást végzõ egyes jármûvek
személyzetének vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl
szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ
egyes jármûvek személyzetének vezetési és pihenõidejé-
nek ellenõrzésérõl szóló 54/2001. (IV. 10.) Korm. rendelet
módosításáról [ennek részeként az egyes szabálysér-
tésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módo-
sítása]

Felelõs: GKM
IRM

Elõterjesztés a folyami információs szolgáltatásokról
szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetrõl
szóló 1948. évi egyezménynek az 1993. évi módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésé-
rõl rendelkezõ 2003. évi LXXIX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslatról

Felelõs: GKM
IRM

Elõterjesztés a vasúti közlekedés területén a kötelezõ
felelõsségbiztosítás részletes szabályairól

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar
Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó bizton-
sági minimumkövetelményekrõl

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés az elektronikus árlejtésrõl szóló kormány-
rendeletrõl

Felelõs: GKM
MeH (EKK)

Elõterjesztés a közbeszerzési eljárásokban elektroniku-
san gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerrõl szóló 167/2004.
(V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM
MeH (EKK)

Elõterjesztés a mûszaki termékek megfelelõségét vizs-
gáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló
182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a vasúti munkaköröket betöltõ munkavál-
lalókkal szemben támasztott egészségügyi követelmé-
nyekrõl és az egészségügyi vizsgálat feltételeirõl, valamint
a vasutas biztosítottak körérõl és a jogosultság mértékérõl

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a veszélyes áruk közúti szállításának
ellenõrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002.
(I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM
IRM

Elõterjesztés az egyes kutatásfejlesztéssel összefüggõ
kormányrendeletek módosításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a repülõterek környezetében létesítendõ
zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és
megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.)
Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a nemzetgazdasági védelmi felkészítése és
mozgósítása (erõforrásainak védelmi célú igénybevétele)
feladatai végrehajtásának szabályairól

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a vasúti személyszállítás követelményei-
rõl és a személyszállítási szerzõdésre vonatkozó részletes
szabályokról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a villamos energiáról szóló 2001. évi
CX. törvény módosításáról

Felelõs: GKM
IRM

Elõterjesztés a transzeurópai közlekedési hálózat pro-
jektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról
szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM

Dr. Szilvásy György s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter



A Közlekedési Fõfelügyelet
közleménye

a jármûtervezés mûszaki területen bejegyzett szakértõk névjegyzékérõl

A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk mûködésének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM rende-
let 7. §-ára figyelemmel tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a jármûtervezés mûszaki szakterületen az alábbi bejegyzett
szakértõk végezhetnek jármûtervezõi tevékenységet.

A szakértõ neve A szakértõ címe Az engedély száma
Az engedély
érvényessége

Aczél János 3529 Miskolc, Sibrik Miklós u. 8. W-K3-7/05-1253 2010. 04. 07.

András Gyula 8000 Székesfehérvár, Gaja u. 32. W-K3-7/07-0848 2010. 06. 06.

Antal Zoltán dr. 9624 Pécs, Napvirág u. 3. W-K3-7/02-0329 2010. 04. 11.

Balogh István 4029 Debrecen, Hajnal u. 11. II/6. W-K3-7/09-0691 2006. 06. 13.

Bende Rudolf 2800 Tatabánya, Béla kir. krt. 56., IV/1. W-K3-7/11-0680 2010. 03. 25.

Bene Tamás 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 36. W-K3-7/13-11131 2010. 02. 07.

Beneda László 8230 Balatonfüred, Tamási Áron u. 9. W-K3-7/19-0649 2010. 07. 08.

Berkó József 7400 Kaposvár, Hermann O. u. 84. W-K3-7/14-0592 2010. 02. 15.

Boros Lajos 1172 Budapest, Alsópetény u. 4. W-K3-7/01-11232 2010. 02. 07.

Csapó Ferenc 6727 Szeged, Pápai u. 81. W-K3-7/06-0503 2010. 02. 08.

Dalos István 6000 Kecskemét, Segesvári u. 1. W-K3-7/03-0611 2009. 12. 20.

Egeresi Miklós László 5630 Békés, Szélsõ u. 39. W-K3-7/04-0382 2010. 04. 21.

Erdõsi Gábor 6090 Kunszentmiklós, Május 1. u. 1/A W-K3-7/03-0518 2010. 04. 26.

Faragó Miklós 1183 Budapest, Csörötnek u. 6. W-K3-7/01-11201 2010. 04. 04.

Geier Lajos 2800 Tatabánya, Aradi vértanúk tere 3/A W-K3-7/11-0023 2008. 07. 16.

Horváth Péter 1039 Budapest, Bivalyos u. 55. W-K3-7/01-10224 2010. 04. 04.

Hrubóczki János 4400 Nyíregyháza, Árpád út 73., F/1. W-K3-7/15-0628 2010. 06. 20.

Hugyik Tibor 4028 Debrecen, Simonyi u. 32. W-K3-7/09-0410 2009. 04. 22.

Kádár Lehel 1222 Budapest, Õrnagy u. 2. W-K3-7/01-11425 2010. 07. 04.

Kerekes Gyula 4400 Nyíregyháza, Homok sor 7., 2/9. W-K3-7/15-0698 2010. 04. 11.

Kereszturi László 7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. W-K3-7/14-0492 2010. 07. 13.

Kerkay Ákos 8000 Székesfehérvár, Brassói u. 54–56. W-K3-7/07-0603 2010. 02. 07.

Kispéter Antal 6000 Kecskemét, Reile Géza u. 12. W-K3-7/03-0667 2010. 12. 13.

Kiss László 7400 Kaposvár, Zaranyi ltp. 21. W-K3-7/14-0236 2009. 12. 07.

Kiss Sándor 4030 Debrecen, Vikár Béla u. 22/A W-K3-7/09-0773 2007. 04. 16.

Klenner Aladár 1115 Budapest, Fraknó u. 12/A, VI/19. W-K3-7/01-11231 2010. 03. 07.

Kõvári László 7629 Pécs, Sziebert R. u. 12. W-K3-7/02-0305 2011. 02. 06.

Lányi Aladár 2100 Gödöllõ, Besnyõ u. 1. W-K3-7/13-11598 2011. 03. 06.

Lehotzky Gyula 2336 Dunavarsány, Bethlen Gábor u. 3. W-K3-7/13-11113 2009. 12. 06.

Litter László 7627 Pécs, Avar u. 26. W-K3-7/02-0167 2010. 03. 07.

Madocsai Zsigmond 2000 Szentendre, Nyár u. 5. W-K3-7/13-9545 2010. 01. 03.

Marmoly László 3300 Eger, Mikes Kelemen u. 40. W-K3-7/10-0429 2010. 02. 18.

Marton Gyula 8900 Zalaegerszeg, Cserfa u. 26. W-K3-7/20-0463 2010. 09. 07.
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A szakértõ neve A szakértõ címe Az engedély száma
Az engedély
érvényessége

Merétei Imre Tamás dr. 1046 Budapest, Újkisház u. 46. W-K3-7/01-8142 2009. 10. 05.

Mezei Árpád 1041 Budapest, Erzsébet u. 39. W-K3-7/01-11190 2010. 02. 07.

Molnár László 9762 Tanakajd, Petõfi Sándor u. 51. W-K3-7/18-0510 2008. 03. 11.

Molnár Pál 2120 Dunakeszi, Kazinczy F. u. 49. W-K3-7/13-0200 2010. 01. 03.

Nagy Gábor 2711 Tápiószentmárton, Sõregi u. 52. W-K3-7/13-6470 2010. 09. 05.

Németh Róbert Imre 9026 Gyõr, Malomsok stny. 15. W-K3-7/08-0950 2010. 04. 20.

Ócsai István 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 34/A W-K3-7/17-0366 2010. 04. 11.

Orgován József 7100 Szekszárd, Háry J. u. 3. W-K3-7/17-0484 2010. 06. 25.

Ötvös Ferenc Gábor 1112 Budapest, Brassó u. 39. W-K3-7/13-11606 2011. 03. 06.

Paár István dr. 1112 Budapest, Brassó u. 39. W-K3-7/01-8246 2009. 04. 05.

Perger János 8400 Ajka, Somogyi Béla u. 12. W-K3-7/19-0777 2010. 06. 10.

Pintér Zoltán 1163 Budapest, Katóka u. 50. W-K3-7/01-10220 2010. 10. 04.

Pogács József 2851 Környe, Dózsa u. 16. W-K3-7/11-0706 2010. 05. 23.

Réffi Ferenc 7400 Kaposvár, Gerle u. 4. W-K3-7/14-0433 2010. 02. 15.

Rozovits Zoltán 2800 Tatabánya, Vadász út 58., IV/13. W-K3-7/11-0492 2010. 05. 20.

Sárközi Sándor 6000 Kecskemét, Forrás u. 2/D, fszt. 3. W-K3-7/03-0656 2010. 04. 26.

Sátori Pál 9700 Szombathely, Károly Róbert u. 43/A, II/5. W-K3-7/18-0556 2010. 03. 01.

Schmidt Zoltán 8400 Ajka, Deák Ferenc u. 52., fszt. 4. W-K3-7/19-0778 2010. 06. 10.

Sebesy Zoltán 6800 Hódmezõvásárhely, Ág u. 16. W-K3-7/06-0820 2010. 03. 08.

Semperger Imre 6000 Kecskemét, Bercsényi u.17. W-K3-7/03-0431 2007. 05. 24.

Sipos Attila 2000 Szentendre, Nap utca 13/F W-K3-7/13-11139 2010. 02. 07.

Szabó István 6440 Jánoshalma, Deák F. u. 72. W-K3-7/03-0663 2010. 05. 27.

Székely András 2096 Üröm, Rákóczi Ferenc u.76. W-K3-7/13-5213 2009. 05. 03.

Szendi Lajos 3397 Maklár, Nagyalvég u. 54. W-K3-7/10-0432 2010. 03. 29.

Szénich Sándor 1141 Budapest, Zoborhegy tér 2/B W-K3-7/01-6310 2009. 05. 03.

Szentirmai Péter 4032 Debrecen, József Attila u. 29. W-K3-7/09-0329 2010. 03. 21.

Sziliczki József 7400 Kaposvár, Mátyás K. u. 6. W-K3-7/14-0239 2009. 12. 07.

Sznyida György 5553 Kondoros, Bacsó B. u. 1. W-K3-7/04-0387 2010. 05. 26.

Tajti Imre Gábor 3100 Salgótarján, Alkotmány út 5., IV/1. W-K3-7/12-0284 2010. 11. 08.

Tisch Gábor 2800 Tatabánya, Szõlõhegy hrsz. 10336. W-K3-7/11-0708 2010. 05. 24.

Tolna Sándor 2700 Cegléd, Szent Imre herceg u. 25. W-K3-7/13-11069 2010. 02. 07.

Vágó István 1094 Budapest, Tompa u.15/A W-K3-7/01-9870 2007. 03. 11.

Viczena József 2890 Tata, Fekete u. 5/1. W-K3-7/11-0067 2007. 02. 11.

Villányi Gábor 9024 Gyõr, Marcal u. 8. W-K3-7/08-0945 2010. 03. 25.

Zahalka Géza 1138 Budapest, Váci út 170/B W-K3-7/01-9032 2010. 09. 05.

Közlekedési Fõfelügyelet
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Elveszett felügyeleti igazolványok
érvénytelenítése

Jungné Dán Anna, a Tolna Megyei Közlekedési Fel-
ügyelet köztisztviselõje részére kiállított, 2031 sorszámú
– a fedõlapon egy haránt arany sávval ellátott, piros színû –
felügyeleti igazolvány elveszett.

Az igazolvány használata 2006. június 2-ától érvény-
telen.

Székely Zoltán, a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
rium köztisztviselõje részére kiállított, 0115 sorszámú – a
fedõlapon két ezüst sávval ellátott, kék színû – felügyeleti
igazolvány elveszett.

Az igazolvány használata 2006. július 21-étõl érvény-
telen.

Csillag Péter, a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um köztisztviselõje részére kiállított, 0155 sorszámú – a
fedõlapon két ezüst sávval ellátott, kék színû – felügyeleti
igazolvány elveszett.

Az igazolvány használata 2006. augusztus 4-étõl ér-
vénytelen.

Lapzárta után érkezett

A gazdasági és közlekedési miniszter
19/2006. (VIII. 30.) GKM

utasítása
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálatnál

létszámcsökkentés elrendelésérõl*

A 2006. évi költségvetés megalapozásával összefüggés-
ben szükséges létszámintézkedésekre és a takarékossági
szempontokra figyelemmel, a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. §-a (1) bekezdésé-
nek b) pontja alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat-
nál a jelen utasítás hatályba lépésének napján érvényes,
engedélyezett létszámot 651 fõben állapítom meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a Hungaro-
Control Magyar Légiforgalmi Szolgálatnál létszámcsök-
kentést rendelek el, amellyel kapcsolatos munkáltatói in-
tézkedéseket a jelen utasítás hatálybalépésével egyidejû-
leg haladéktalanul meg kell kezdeni.

(3) A létszámcsökkentést a közalkalmazotti jogvi-
szonyra vonatkozó jogszabályi elõírások alapján kell vég-
rehajtani.

* Az utasítást az érintettek közvetlenül megkapták és a tárca honlapján ol-
vasható.

2. §

Ez az utasítás 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
20/2006. (VIII. 31.) GKM

utasítása
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által

felügyelt egyes költségvetési intézményeknél való
létszámcsökkentés elrendelésérõl*

A 2006. évi költségvetés megalapozásával összefüggés-
ben szükséges létszámintézkedésekre és a takarékossági
szempontokra figyelemmel, a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdésé-
nek b) pontja, illetve a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 17. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Geológiai Szolgálatnál a jelen utasítás ha-
tályba lépésének napján érvényes, engedélyezett létszámot
85 fõben állapítom meg.

(2) A Magyar Állami Földtani Intézetnél a jelen utasítás
hatályba lépésének napján érvényes, engedélyezett létszá-
mot 134 fõben állapítom meg.

(3) A Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet-
nél a jelen utasítás hatályba lépésének napján érvényes,
engedélyezett létszámot 83 fõben állapítom meg.

2. §

Az 1. §-ban foglaltak alapján a Magyar Geológiai Szol-
gálatnál, a Magyar Állami Földtani Intézetnél, a Magyar
Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézetnél létszámcsök-
kentést rendelek el, amellyel kapcsolatos munkáltatói in-
tézkedéseket a jelen utasítás hatálybalépését követõen ha-
ladéktalanul meg kell kezdeni.

3. §

A létszámcsökkentést a közalkalmazotti és a köztisztvi-
selõi jogviszonyra vonatkozó jogszabályi elõírások alap-
ján kell végrehajtani.

4. §

Ez az utasítás 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

* Az utasítást az érintettek közvetlenül megkapták és a tárca honlapján ol-
vasható
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
közleménye

a Postai ügyintézõ szakképesítés
központi programja (tanterve) kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján az

52 841 02 0000 00 00 azonosító számú
Postai ügyintézõ szakképesítés

központi programja (tanterve) elkészült, amelyet a Nem-
zeti Szakképzési Intézet forgalmaz.

A megrendeléseket a Nemzeti Szakképzési Intézet
Vizsga- és Dokumentációs Központ, 1087 Budapest, Ber-
zsenyi D. u. 6. levélcímre lehet megküldeni.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Pályázati felhívás*
turisztikai és közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak

építésének és tervezésének
2006. évben elnyerhetõ támogatására

Módosított pályázati felhívás a 2006. 03. 27-én
meghirdetett EuroVelo® nyomvonalra megjelent

kiírás fel nem használt kerete terhére

I. A támogatás háttere, célja

1. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) –
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal
(ÖTM) egyetértésben – az Útpénztár fejezeti kezelésû elõ-
irányzatból a kerékpárutak fejlesztésének támogatására
felhasználható kerete terhére pályázatot hirdet kerékpár-
utak építésének valamint engedélyezési terv készítésének
és engedélyeztetésének támogatására.

2. A pályázati konstrukció céljának, hátterének rövid
bemutatása: A kerékpározás biztonságos feltételeinek ja-
vítása a hivatásforgalom mellett az elmúlt években meg-
növekedett szabadidõs forgalom esetében is elengedhetet-
len. Ez utóbbiak a nagyobb távolságú kerékpározás felté-
teleit igénylik. A támogatás célja hogy a kerékpárutak épí-
tésének támogatásával elõsegítse a kerékpáros forgalom
biztonságos közlekedési feltételeinek megteremtését, to-
vábbá az egészséges életmódot és az idegenforgalmat, va-
lamint a környezetkímélõ közlekedést egyaránt szolgáló
beruházások megvalósulását, elterjedését.

* A Pályázati felhívás elválaszthatatlan részei az útmutató és az adatlapok
– ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályá-
zati felhívás és útmutató az adatlapokkal együtt megjelenik a Közlekedési Ér-
tesítõben, valamint letölthetõ az interneten a GKM honlapjáról
(www.gkm.hu), továbbá a pályázati felhívás és útmutató az Önkormányzatok
Közlönyében is hozzáférhetõ.

Támogatható célok:
– az EuroVelo® magyarországi szakaszai építése,
– az EuroVelo® magyarországi szakaszai engedélyezési

terv készítése és engedélyeztetése,
– közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak épí-

tése,
– közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak enge-

délyezési terv készítése és engedélyeztetése.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
Fenti célokra 774 656 ezer Ft keretösszeg áll rendelke-

zésére.

4. A támogatott pályázatok várható száma építések ese-
tében 20-25 db, tervezések esetében 10-15 db.

II. A pályázók köre

1. A pályázatokon a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi
önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló 1997. CXXXV. törvény szerinti
önkormányzati társulások és a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tör-
vény szerinti többcélú kistérségi társulások vehetnek részt
2007. évben (a döntéstõl számított egy éven belül) megva-
lósuló fejlesztéssel (ütemezett építés esetén a pályázott
szakasznak önállóan is mûködõképesnek kell lennie). Ár-
vízvédelmi töltésen épülõ kerékpárút esetében az illetékes
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) az
önkormányzatokkal azonos feltételekkel pályázhat.

Egy pályázat egy – folyamatos hálózati kapcsolatot biz-
tosító – mûszaki létesítményre, illetve annak egy éven be-
lül záródó szakaszaira vonatkozhat. Több szakasz csak ak-
kor szerepelhet a pályázatban, ha közöttük már meglévõ
szakaszokkal folyamatossá válik a létesítmény.

Lakott területen belül önálló – a közúttól fizikailag elvá-
lasztott – kerékpárút építésére csak akkor igényelhetõ tá-
mogatás, ha a gyalogosforgalom lebonyolítására járda ren-
delkezésre áll, vagy a kerékpárút építésével egyidejûleg
támogatáson kívüli forrásból megvalósul.

2. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben elõírt követelményeknek
nem felel meg.

III. A pályázati feltételek

1. A pályázat keretében az Országos Területrendezési
Tervben (2003. évi XXVI. törvény) szereplõ EuroVelo®

magyarországi kerékpárút vonalain hiányzó szakaszok ki-
építése, valamint engedélyezési terv készítése és engedé-
lyeztetése, továbbá a helyi és helyközi (lakossági) kerék-
páros közlekedés biztonságát elõsegítõ önálló kerékpár-
utak kiépítése, valamint engedélyes terv készítése és enge-
délyeztetése támogatható.

2. A részletes pályázati feltételeket, a benyújtandó pá-
lyázatok tartalmi és formai követelményeit a Pályázati fel-
hívás és az útmutató az adatlapokkal együtt tartalmazza. A
kötelezõen benyújtandó munkarészek egyrészt a pályáza-



tok elbírálására, illetve az elõírt egyeztetésekre szolgál-
nak, másrészt annak igazolására, hogy a támogatás elnye-
rését követõen az építés kivitelezési versenyeztetésének
nincs akadálya (a hatósági engedély/ek/, az építési terület,
valamint a támogatással együtt a megvalósítás teljes költ-
sége rendelkezésre áll). A támogatást nyert pályázónak
vállalnia kell továbbá a Pályázati felhívásban, illetve út-
mutatóban elõírt versenyeztetési szabályok betartását.

3. Jelen pályázatok esetében pályázati díjat nem kell fi-
zetni.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

A támogatás formája: A pályázó mûködési támogatásá-
nak nem minõsülõ visszafizetési kötelezettség nélküli vég-
leges juttatás (a továbbiakban vissza nem térítendõ támo-
gatás), ami teljesítésigazolás alapján, forrásarányosan, az
útmutatóban elõírtak szerint történik.

A támogatás mértéke:
– tervezési pályázatok esetében maximum 50%.
– építési pályázatok esetében változó, de maximum 70%.
Építési pályázatok esetében az 50% alaptámogatáson

felül az útmutatóban részletezettek szerint igényelhetõ to-
vábbi támogatás – kivétel KÖVIZIG által benyújtott pá-
lyázat.

V. A pályázat benyújtásának módja, határideje

1. A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat a Pályázati felhívásban és útmutatóban

közölteknek megfelelõen, a kitöltött adatlapokkal együtt
hiánytalanul kell benyújtani postai úton, legkésõbb a be-
adási határidõ napján, igazolható módon az

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13.

címére. A csomagoláson fel kell tüntetni „EuroVelo® ke-
rékpárút építési pályázat”, „EuroVelo® kerékpárút terve-
zési pályázat”, „Közlekedésbiztonsági kerékpárút építési
pályázat” vagy ”Közlekedésbiztonsági kerékpárút terve-
zési pályázat”.

A beadott pályázatok kiegészítésére határidõn túl egy
alkalommal van lehetõség, a hiánypótlásra felszólító levél-
ben meghatározásra kerülõ 8 napon belül.

2. A Pályázati felhívás és útmutató, amely az adatlapo-
kat is tartalmazza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um Internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthetõ, megje-
lenik a Közlekedési Értesítõben, valamint – adatlapok nél-
kül – az Önkormányzatok Közlönyében. A pályázatokkal
kapcsolatban felmerülõ további információval, a pályázati
kérelem összeállításánál a tartalmi és formai elõírásokhoz,
illetve a támogatás elnyerése esetén a fejlesztés megvaló-
sításához kapcsolódó kérdésekben az UKIG munkatársa
felvilágosítással, szakmai tanácsadással a pályázók ren-
delkezésére áll:

– faxon: 33 68 212
– levélben: 1537 Budapest, 114. Pf. 333
– e-mailben: szikszaine.kiss.anna@ukig.hu

Információs nap, ahol elõzetes jelentkezés alapján sze-
mélyes konzultációra is lehetõség van:

2006. szeptember 21. 10.00 óra.
UKIG tárgyaló (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13.)
A településrendezéssel összefüggõ kérdésekben szak-

mai tanácsadást az illetékes fõépítész biztosít, és amennyi-
ben a rendelkezésre álló dokumentumokból a település-
rendezéssel való összhang egyértelmûen nem állapítható
meg, úgy a kérdésben szakmai állásfoglalást ad.

3. A pályázatok postára adási határideje:
2006. október 31.

4. A pályázatok elbírálására 2006. december 15-ig kerül
sor.

VI. Az elbírálás folyamata és szempontrendszere

A pályázatokat Tárcaközi Bíráló Bizottság bírálja el,
amelynek két tagját, a Bizottság elnökét és titkárát a gaz-
dasági és közlekedési miniszter, egy-egy tagját pedig az
ÖTM, illetve a KvvM jelöli ki. A Bizottság a meghirdetett
beadási határidõig feladott pályázatokat egyidejûleg bí-
rálja el. A Bizottság munkáját szakértõk segítik. A dön-
tés-elõkészítést segítik továbbá a kerékpáros közlekedés
ügyével foglalkozó érdekképviseleti és szakmai civil szer-
vezetek kijelölt képviselõi.

A pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi
feladatok lebonyolítását az Útgazdálkodási és Koordiná-
ciós Igazgatóság (a továbbiakban: UKIG) végzi. A bírálat
elõkészítéseként a benyújtott pályázatokat az UKIG nyil-
vántartásba veszi, a pályázat felbontásáról bontási jegyzõ-
könyvet készít, majd a pályázatot tartalmi és formai szem-
pontból felülvizsgálva és feldolgozva bírálatra elõkészíti.
A tartalmi és/vagy formai szempontból nem megfelelõnek,
vagy hiánypótlás után is hiányosnak minõsített pályázato-
kat a Bizottság ellenõrzi, majd a hiány/ok/ jegyzõkönyvi
rögzítését követõen a további részletes bírálatból kizárja.
A bírálatra alkalmas (tartalmilag és formailag megfelelõ)
pályázatokat a Bizottság részletesen elbírálja, amely során
fokozott figyelmet fordít a tervezett építés közlekedésbiz-
tonsági, idegenforgalmi, egészségvédelmi és területfej-
lesztési hasznosságának szempontjaira.

A pályázatok bírálata során a formailag megfelelõ és az
alapvetõ szakmai szempontokat teljesítõ pályázatok közül,
a kerékpáros tanácsadó testület által kidolgozott bírálati
kritériumok alapján rangsorolt lista szerinti pályázatok ré-
szesülnek támogatásban, a rendelkezésre álló keretösszeg
mértékéig.

A) Az alapvetõ szakmai megfelelõségi kritériumok:

EuroVelo® hálózatba tartozó kerékpárutak esetében a
következõk:

– a megvalósítani kívánt létesítmény települések közötti
(külterületi) szakasz(oka)t is tartalmaznak,

– csak komplex projektek (karbantartás) indíthatóak
(építési pályázatok esetén),

– csak engedélyes tervekkel rendelkezõ projektek in-
dulhatnak (építési pályázatok esetén),
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– a tervezett kerékpárút a mûszaki ajánlásban meghatá-
rozottak szerint készül – kivétel a burkolatszélesség (kül-
területen 3,0 m, belterületen 2,5 m) –, ugyanakkor gazda-
ságos, költségtakarékos.

– tervezési pályázat esetén a partnerség és civil kontroll
bevonásának bemutatása (egyeztetések, emlékeztetõk,
jegyzõkönyvek stb.)

Közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak esetében a
következõk:

– csak komplex projektek (karbantartással) indíthatóak
(építési pályázatok esetén),

– csak engedélyes tervekkel rendelkezõ projektek in-
dulhatnak (építési pályázatok esetén),

– tervezési pályázat esetén a partnerség és civil kontroll
bevonásának bemutatása (egyeztetések, emlékeztetõk,
jegyzõkönyvek, stb.)

B) A szakmai bírálati kritériumok:

EuroVelo® hálózatba tartozó kerékpárutak esetében a
következõk:

1. A pályázati projekt nyomán, a meglévõ szakaszokkal
együttesen létrejövõ összefüggõ (megszakítás nélküli),
biztonságosan (kisforgalmú utakon, kerékpárúton, árvíz-
védelmi töltésen) és megfelelõ minõségben (szilárd, kar-
bantartott burkolaton) kerékpározható EuroVelo® szakasz
hossza

2. A projekt nyomán létrejövõ összefüggõ hálózatban
érintett települési önkormányzatok száma, szervezettsége.

3. A projekt hálózati indokoltsága, azaz jelenleg milyen
módon megoldott az EuroVelo® forgalom átvezetése,
mennyire hiánypótló a fejlesztés (van-e 5 km-nél közelebb
alternatív kisforgalmú út vagy kerékpárút)

4. A projekt által a létrejövõ, összefüggõ hálózat által a
kerékpáros turizmus számára feltárt attrakciók száma és
jelentõsége (országos, regionális, helyi stb.)

Közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak esetében a kö-
vetkezõk:

1. a megvalósuló kerékpárút tehermentesítõ szerepe a
közutak vonatkozásában (fõúthálózatot, mellékúthálóza-
tot tehermentesít)

2. a kerékpáros forgalomtól mentesülõ útszakaszon
hány személyi sérüléses baleset történt kerékpáros részt-
vevõvel

3. infrastrukturális indokoltság, hálózati jelleg, a meg-
lévõ helyi, illetve az érintett települések közötti kapcsolat
megteremtésének indokoltsága

4. a pályázat a kerékpárforgalom nagy gépjármû forgal-
mú közúttól való biztonságos elválasztására, illetõleg kie-
melten balesetveszélyes szakaszok kiváltására irányul

A pályázatok támogatásáról a gazdasági és közlekedési
miniszter dönt. A döntés felülvizsgálata és jogorvoslata
kizárt.

Pályázati útmutató*
turisztikai és közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak

építésének és tervezésének
2006. évben elnyerhetõ támogatására

– Kiegészítés II. fordulóra –

A pályázati felhívás elválaszthatatlan részei az útmutató
és az adatlapok – ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz
szükséges összes feltételt. Egyéb, a pályázatban nem sza-
bályozott kérdésekben az államháztartás mûködési rendjé-
rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, az Útpénz-
tár fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának szabá-
lyozásáról szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet, vala-
mint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes
támogatási programjainak részletes szabályairól szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet elõírásait, és az egyéb
kapcsolódó jogszabályokat kell alkalmazni.

I. A támogatás háttere és célja

1. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) –
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal
(ÖTM) egyetértésben – az Útpénztár fejezeti kezelésû elõ-
irányzatból a kerékpárutak fejlesztésének támogatására
felhasználható kerete terhére pályázatot hirdet kerékpár-
utak építésének valamint engedélyezési terv készítésének
és engedélyeztetésének támogatására.

2. A pályázati konstrukció céljának, hátterének rövid
bemutatása: A kerékpározás biztonságos feltételeinek ja-
vítása a hivatásforgalom mellett az elmúlt években meg-
növekedett szabadidõs forgalom esetében is elengedhetet-
len. Ez utóbbiak a nagyobb távolságú kerékpározás felté-
teleit igénylik. A támogatás célja hogy a kerékpárutak épí-
tésének támogatásával elõsegítse a kerékpáros forgalom
biztonságos közlekedési feltételeinek megteremtését, to-
vábbá az egészséges életmódot és az idegenforgalmat,
valamint a környezetkímélõ közlekedést egyaránt szolgáló
beruházások megvalósulását, elterjedését.

Támogatható célok:
– az EuroVelo® magyarországi szakaszai építése,
– az EuroVelo® magyarországi szakaszai engedélye-

zési terv készítése és engedélyeztetése,
– közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak épí-

tése,
– közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak enge-

délyezési terv készítése és engedélyeztetése

* A Pályázati felhívás és útmutató az adatlapokkal együtt megjelenik a
Közlekedési Értesítõben, valamint letölthetõ az interneten a GKM honlapjá-
ról (www.gkm.hu), továbbá a pályázati felhívás és útmutató az Önkormány-
zatok Közlönyében is hozzáférhetõ.



II. A pályázók köre

1. A pályázatokon a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi
önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló 1997. CXXXV. törvény szerinti
önkormányzati társulások és a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tör-
vény szerinti többcélú kistérségi társulások vehetnek részt
2007. évben (a döntéstõl számított egy éven belül) megva-
lósuló fejlesztéssel (ütemezett építés esetén a pályázott
szakasznak önállóan is mûködõképesnek kell lennie). Ár-
vízvédelmi töltésen épülõ kerékpárút esetében az illetékes
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) az
önkormányzatokkal, azonos feltételekkel pályázhat.

Egy pályázat egy – folyamatos hálózati kapcsolatot biz-
tosító – mûszaki létesítményre, illetve annak egy éven be-
lül záródó szakaszaira vonatkozhat. Több szakasz csak ak-
kor szerepelhet a pályázatban, ha közöttük már meglévõ
szakaszokkal folyamatossá válik a létesítmény.

Lakott területen belül önálló – a közúttól fizikailag elvá-
lasztott – kerékpárút építésére csak akkor igényelhetõ tá-
mogatás, ha a gyalogosforgalom lebonyolítására járda ren-
delkezésre áll, vagy a kerékpárút építésével egyidejûleg
támogatáson kívüli forrásból megvalósul.

2. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz,
a) amelynek megvalósítása megkezdõdött, illetve folya-

matban van (az építési pályázat megkezdése idõpontjának
a kivitelezõi szerzõdéskötést, a tervezési pályázat megkez-
dése idõpontjának a megrendelés idõpontját kell tekin-
teni);

b) amely az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Kormányrendelet) elõírt követelményeknek nem felel
meg.

Az önerõ biztosítására lehetõség van az MFB Rt. „Sike-
res Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafej-
lesztési Hitelprogram által kínált lehetõségekkel élni.
A részletek megtalálhatóak a MFB Rt. honlapján, www.
mfb.hu címen.

III. A pályázati feltételek

A) Támogatható fejlesztések, elismerhetõ költségek:

A pályázat keretében az Országos Területrendezési
Tervben (2003. évi XXVI. törvény) szereplõ EuroVelo®

magyarországi kerékpárút vonalain hiányzó szakaszok ki-
építése, valamint engedélyezési terv készítése és engedé-
lyeztetése, továbbá a helyi és helyközi (lakossági) kerék-
páros közlekedés biztonságát elõsegítõ önálló kerékpár-
utak kiépítése, valamint engedélyes terv készítése és enge-
délyeztetése támogatható.

Építési pályázatok esetében:
A támogatás szempontjából a fejlesztés bekerülési

összege nem tartalmazhat közmû létesítési (szennyvízcsa-
torna, vízvezeték stb.) költségeket. A fejlesztéssel érintett
területek megszerzésének költségei, továbbá a pályázat
beadási határnapját megelõzõ egy éven belüli tervezési,
építési engedélyezési, továbbá a használatbavételi eljárás
díja legfeljebb a szükséges saját forrás mértékéig számít-
hatók be a fejlesztés bekerülési összegébe. Egy évnél nem
régebbi kifizetés, vagy jogszerû megállapodásban rögzí-
tett összeg a saját forrás részeként, hitelt érdemlõ igazolá-
sok alapján ismerhetõ el. A fejlesztés részét képezhetik to-
vábbá az építéssel összefüggõ vízelvezetési mûtárgyak,
csatornák, valamint a szükség szerinti közmû-kiváltások
és a kerékpárút mûködéséhez kapcsolódó útbaigazító
táblák költségei.

Támogatás kizárólag a kerékpáros létesítmény paramé-
tereinek megfelelõ kiépítéshez igényelhetõ, a nagyobb
burkolat teherbírási igényekbõl, mint pl. árvízvédelmi töl-
tésen vezetett kerékpárútnál a vízügyi elõírásokból adódó
költségtöbblet teljes egészében jelen pályázaton kívüli for-
rásból biztosítandó és a költségtöbblet fedezetét a pályázó
a pályázat benyújtásakor igazolni köteles.

EuroVelo® hálózatba tartozó kerékpárút-építések
esetében: a kiemelt kapcsolatokra és az európai ajánlások-
ra tekintettel a kerékpárút burkolatszélessége külterületen,
kivételes adottságoktól eltekintve, 3,0 m-nél keskenyebb
nem lehet. Lakott területen belül önálló kerékpárút építé-
sére akkor igényelhetõ támogatás, ha a gyalogosforgalom
lebonyolítására járda rendelkezésre áll, vagy igazolható
módon legkésõbb a kerékpárút forgalomba helyezésének
idõpontjára, jelen pályázati támogatáson kívüli forrásból
elkészül. A lakott területen belüli önálló kerékpárút
szélessége 2,5 m-nél keskenyebb nem lehet.

Jelen pályázati konstrukció keretében csak szilárd bur-
kolatú és 4,0 m szélességet meg nem haladó építéshez
nyújtható támogatás. Kivételes adottságok esetén, a pályá-
zat kiírójával a pályázat benyújtását megelõzõen, de leg-
késõbb 2006. szeptember 21-ig személyesen egyeztetni
szükséges. Az egyeztetésrõl jegyzõkönyv készül, mely
rögzíti, hogy a kivételes adottságok valóban fennállnak-e,
a minimális burkolatszélességtõl való eltérés elfogad-
ható-e.

Az európai EuroVelo® kerékpárút-hálózat két vonala
érinti Magyarországot a 6.sz. a Duna-menti és a 11. sz. a
Tisza-menti. A 2003. évi XXVI. törvény 1/7. sz. mellékle-
te tartalmazza részletesen az országos kerékpárút törzshá-
lózat adatait, köztük az EuroVelo® nyomvonalakat is.

Részlet hivatkozott törvénybõl:
Duna-menti kerékpárút :
(az EuroVelo® hálózat 6. sz. útvonalának része)
Rajka (Szlovákia) – Mosonmagyaróvár – Gyõr – Komá-

rom (Szlovákia) – Esztergom (Szlovákia) – Szentendre –
Budapest – Ráckeve – Solt – Baja – Mohács – Udvar (Hor-
vátország) / Mohács – Hercegszántó (Szerbia-Monte-
negró)
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Zemplén – Bodrog – Tisza-menti kerékpárút:
(az EuroVelo® hálózat 11. sz. útvonalának része):
Tornyosnémeti (Szlovákia) – Telkibánya – Sátoraljaúj-

hely – Tokaj – Tiszafüred – Szolnok – Tiszakécske –
Csongrád – Szeged – Röszke (Szerbia-Montenegró) Sze-
ged – Kiszombor (Románia)

Közlekedésbiztonsági kerékpárút-építések esetében:
gyalog- és kerékpárút építéséhez belterületen csak a szab-
vány szerinti min. 2,7 m szélesség biztosítása esetén
igényelhetõ támogatás.

Kétirányú forgalmú önálló kerékpárút burkolatszéles-
sége 1,8 m-nél keskenyebb nem lehet.

Lakóingatlanok elõtt, azokkal közvetlen határos önálló
kerékpárút építésére nem igényelhetõ támogatás.

A „Közutak tervezése” ÚT 2-1.201:2004. Útügyi Mû-
szaki Elõírás betartása a pályázati támogatással épülõ ke-
rékpárutak esetében elvárás, attól való esetleges eltérést
csak kivételes esetben, az illetékes közlekedési hatóság in-
dokolásával fogad el a Tárcaközi Bíráló Bizottság (a to-
vábbiakban: Bizottság). Ugyancsak elvárás a „Kerék-
párutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete” ÚT
2-1.502:2006. és a Kisforgalmú utak pályaszerkezetének
méretezése ÚT 2-1.503:2006 Útügyi Mûszaki Elõírások
alkalmazása. Ajánlott továbbá a „Kerékpárforgalmi léte-
sítmények tervezési útmutatója és útbaigazító jelzésrend-
szere (1995.)” – ÚT 4-1.203 Útügyi Mûszaki Ajánlásban
foglaltak figyelembevétele. A kerékpárút kialakításának
tervezésénél kiemelt figyelemmel kell lenni a 20/1984.
(XII. 21.) KM rendelet elõírásaira.

Tervezési pályázatok esetében:
A pályázat keretében az EuroVelo® magyarországi ke-

rékpárút-hálózat hiányzó és nem megfelelõ paraméterû
szakaszainak, valamint a biztonságos kerékpározás felté-
teleinek megteremtését szolgáló helyi kerékpárutak enge-
délyezési terv elkészítése és a jogerõs építési engedély
megszerzése támogatható. Ezek a következõ évek építési
pályázatainál alapul szolgálhatnak és a mindenkori pályá-
zati feltételek figyelembe vétele mellett prioritást élvez-
hetnek.

Az elismerhetõ költségek között a tervezési és engedé-
lyezési eljárás költségei érvényesíthetõk.

Jelen pályázati konstrukció keretében csak megfelelõ
minõségben kerékpározható szilárd burkolatú terv készíté-
séhez és engedélyeztetéséhez nyújtható támogatás, kivé-
telt képeznek ez alól az EuroVelo® nyomvonalba tartozó
tervezések, ahol 3,0 – 4,0 m szélesség közötti terv készíté-
se támogatható.

B) A pályázatok tartalmi követelményei:

ÉPÍTÉSI pályázatok esetében:
A pályázatnak önállóan, számozott munkarészként tar-

talmaznia kell:

– tartalomjegyzéket a benyújtott pályázati munkaré-
szekrõl (0),

– átnézeti helyszínrajzot (jelmagyarázattal ellátva) a
közúti, illetõleg a kerékpáros hálózati illeszkedés bemuta-
tására, azonosítható módon bejelölve rajta a már megépült
és a pályázati kerékpárútszakaszt, a tervezett vagy lehetsé-
ges ütemezést (1),

– a pályázati adatlapok hiánytalanul kitöltött példá-
nyait, bruttó (áfá-val növelt) összegek feltüntetésével

= mûszaki adatlap (2/a),
= pénzügyi adatlap (2/b),
= létesítményjegyzék (2/c)
= „Adatlap a támogatási döntésrõl” (a Kormányren-

delet alapján) (2/d)
= a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívás mel-

léklete szerinti kérdésekben, a Kormányrendelet
elõírásaival összhangban (2/e),
Figyelem! Társult pályázat esetén a 2/d és 2/e
adatlapot a társult pályázónak is csatolni kell.

EuroVelo® hálózatba tartozó kerékpárút-építések
esetében a pályázat rövid szöveges indoklását a pályázó

tervei, elképzelései, becslései alapján (maximum 6 oldal
és 1 térképmelléklet):

A. az építés céljáról (hatás, eredmény indikátorok: a
vendégéjszakák száma, kerékpáros turisták száma, a helyi
idegenforgalmi adóbevétel várható alakulása, a kerékpár-
utat használók várható száma jelenleg illetve 1 és 5 év
múlva) maximum 1 oldal, 3000 karakter

B. projekt turisztikai indokoltságáról (a kerékpárúttal
közvetlenül elérhetõvé váló turisztikai attrakciók, szolgál-
tatások bemutatása) maximum 1 oldal, 3000 karakter,

C. elõzményeirõl és hátterérõl (a jelen projekt elõkészí-
tettségének bemutatása, a kerékpárosok bevonása a fej-
lesztés elõkészítése és megvalósítása során) maximum 1
oldal, 3000 karakter.

D. a projekt környezetének, helyszínének szöveges be-
mutatása (rendelkezésre álló szakaszok, forgalmi adatok
és alternatív útvonalak ábrázolása a tervezett nyomvonal
20 km-es körzetében minimálisan 1:100.000 méretarányú,
területhasználatot is ábrázoló alaptérképen és az ehhez
kapcsolódó maximum 1 oldal, 3000 karakter hosszú le-
írást).

E. a projekt fenntartásának, karbantartásának bemutatá-
sa (szervezet, eszközök, finanszírozás)

F. a projekt eredményeinek kiterjesztése érdekében ter-
vezett tevékenységek (kapcsolódó fejlesztések, kapcsoló-
dó szolgáltatásokat végzõ vállalkozások bevonása,
szórólapok, reklámanyagok) (3),

Közlekedésbiztonsági kerékpárút-építések esetében
a pályázat szöveges indoklását a tervezett fejlesztés céljá-
ról, az igényelt többlettámogatás részletezésével, valamint
a balesetek részletezésével. Szükséges továbbá a környe-
zet és a helyszín szöveges, továbbá a projekt fenntartásá-
nak, karbantartásának (szervezet, eszközök, finanszírozás)



és a kerékpáros civil szervezetek bevonásának (egyezteté-
sek, emlékeztetõk, jegyzõkönyvek, stb.) bemutatása (3),

– a fejlesztés építési engedélyét. Meghosszabbított épí-
tési engedély esetén a jogerõs alaphatározat is benyújtan-
dó. Amennyiben a pályázat híd, vagy vasúti keresztezés

(ehhez kapcsolódó vasúti biztosítóberendezés) építését is

tartalmazza, arra/azokra a kiviteli tervet és arra kiadott

jogerõs építési engedélyt be kell nyújtani. Az építési enge-
délynek a beadási határidõt figyelembe véve és az elõírt
tendereztetésre tekintettel legalább 2007. június 30-ig ér-
vényesnek kell lennie. (4),

Az építési engedély jogerõre emelkedésének igazolá-
sát a Támogatási szerzõdés megkötéséig be kell nyúj-
tani.

– a tervezett létesítmény által érintett teljes területre ér-
vényes, az eredeti földhivatali hitelesítéssel ellátott nyil-
vántartási térképmásolatát – ha több lap benyújtása szük-
séges, akkor minden lap hitelességét igazolni kell (nem
önkormányzati, vagy nem állami tulajdonú terület igény-
bevétele esetén a hitelesítés a beadást megelõzõ 30 napnál
régebbi nem lehet) (5/a),

– az 5/a munkarész másolati példányát a tervezett léte-
sítmény által igénybeveendõ terület (földmûveket is figye-
lembe véve) határvonalainak feltüntetésével (5/b),

– a tervezett építéssel érintett – a nyilvántartási térkép
által bemutatott – teljes területre (önkormányzati és idegen
területre egyaránt) a tulajdonjogot eredeti tulajdoni lap-

pal (lapokkal) kell igazolni. Amennyiben a fejlesztés terü-
lete a pályázat beadásakor nincs önkormányzati, vagy álla-
mi tulajdonban – ez esetben a tulajdoni lap 30 napnál ré-
gebbi nem lehet, és – akkor a tulajdoni lap mellett az ön-
kormányzati, illetve állami tulajdonba vételére vonatkozó,
a tulajdonos(ok)kal kötött, a költségeket is rögzítõ érvé-
nyes, a területátadásról szóló megállapodást is be kell
nyújtani. Amennyiben a fejlesztés nem a kerékpárút leen-
dõ kezelõjének tulajdonában lévõ területen valósul meg
(pl: árvédelmi töltésen, természet- vagy tájvédelmi körzet-
ben, Nemzeti park területén épül kerékpárút) a tulajdoni
lap mellett csatolni kell a kezelõvel kötött érvényes

megállapodást, illetve nyilatkozatot, amely a megvalósuló
kerékpárút kezelõjérõl is rendelkezik; (5/c),

– az építés önkormányzati forrásrészét igazoló, hatályos
költségvetési rendeleten alapuló 2006. évi önkormányzati
testületi határozatot (a testületi ülés jegyzõkönyvét/kivo-
natát), amely rögzíti, hogy a képviselõ-testület a megneve-
zett építéshez – a pénzügyi adatlapon szereplõ értéknek
megfelelõen – 2007. évben mekkora összeget biztosít
pénzben (ezer Ft-ban). Egyéb helyi vagy külsõ hozzájáru-
lások akkor, és olyan mértékben számíthatók be a saját for-
rásrészbe, amennyiben a képviselõtestület a határozatával
azért (azokért) felelõsséget vállal. Elfogadható a képvise-
lõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt – tartalék feletti
rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a
polgármester nyilatkozata is a saját forrás biztosításáról.
A KÖVIZIG pályázat esetén a saját forrás hiteles igazolá-
sára, illetve egyéb helyi vagy külsõ hozzájárulás esetén

értelemszerûen a KÖVIZIG felelõsségvállalása szükséges
(6/a),

– hitelfelvétel esetén csatolni szükséges a pénzintézet
hitelígérvényét, [az önerõ biztosítására lehetõség van az
MFB Rt. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Inf-
rastruktúrafejlesztési Hitelprogram által kínált lehetõsé-
gekkel élni], (6/b),

– egyéb külsõ, illetõleg helyi hozzájárulás esetén 2007.
évre érvényes kötelezettség-vállalási nyilatkozatot (6/c),

– az építés megvalósításához rendelkezésre álló, jelen
pályázaton kívüli központi (állami) forrás fedezetigazolá-
sát, a döntésrõl szóló hivatalos dokumentumot a támogatás
nagyságáról, ütemezésérõl, és felhasználásának feltételei-
rõl (6/d),

– a Magyar Közút Kht. (továbbiakban: MK Kht.) – a be-
adási határnaptól számított hat hónapnál nem régebbi –
szakmai véleményét – fõvárosi pályázatnál értelemsze-
rûen nem szükséges (7),

– a településrendezési tervvel való összhang igazolására
az érvényes rendezési terv idevonatkozó tervlapját (hitele-
sített másolat). Szükséges továbbá bemutatni, hogy a pá-
lyázott létesítmény összhangban van a megyei rendezési
tervvel, valamint a szomszédos települések hatályos ren-
dezési tervével, az ütemezett építési lehetõség biztosítása
érdekében (8),

– az illetékes Megyei Területfejlesztési Tanács nyilat-
kozatát arról, hogy a pályázat illeszkedik a megye, illetve a
térség jóváhagyott fejlesztési programjaiba, illetve támo-
gatja-e, részesíti-e pénzügyi támogatásban is, és mekkora
annak mértéke – fõvárosi pályázatnál értelemszerûen nem
szükséges (9/a),

– az illetékes Regionális Fejlesztési Tanács nyilatkoza-
tát arról, hogy a pályázat illeszkedik a régió jóváhagyott
fejlesztési programjaiba, illetve támogatja-e, részesíti-e
pénzügyi támogatásban is, és mekkora annak mértéke
(9/b),

– a fejlesztés mûszaki (engedélyezési) tervdokumentá-
ciójából:

= tervjegyzéket (10/a),
= mûszaki leírást (10/b),
= átnézeti helyszínrajzot (10/c),
= helyszínrajzot (10/d),
= hossz-szelvényt (10/e),
= keresztszelvényeket (10/f),
= mintakeresztszelvényt (10/g), továbbá
= tételesen beárazott méret- és mennyiségszámítást,

amely mûszaki tartalmának meg kell egyeznie az
építési engedélyben jóváhagyottal, továbbá az
összegzéseknek a létesítményjegyzékkel össze-
vethetõnek kell lenni – árvédelmi töltésen terve-
zett építés esetén ezen munkarészt a teljes széles-
ségre és nagyobb teherbírású pályaszerkezetre vo-
natkozóan, valamint a pályázatban elismerhetõ
burkolatszélességre és teherbírásra külön-külön el
kell készíteni (10/h).

Amennyiben a kerékpárút építési pályázat híd, támfal,
vagy vasúti átjáró építését is tartalmazza, a jogerõs építési
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engedéllyel rendelkezõ tervet ezen létesítmény/ek/re is do-
kumentálni kell.

A vízelvezetésre és a forgalomtechnikai jelzésrendszer-
re vonatkozó megoldást ki kell dolgozni és a pályázatban
be kell mutatni.

TERVEZÉSI pályázatok esetében:
A pályázatnak önállóan, számozott munkarészként tar-

talmaznia kell:
– tartalomjegyzéket a benyújtott pályázati munkaré-

szekrõl (0),
– átnézeti helyszínrajzot (jelmagyarázattal ellátva) a

közúti, illetõleg a kerékpáros hálózati illeszkedés bemuta-
tására, azonosítható módon, megkülönböztetve, külön

kiemelt színnel bejelölve rajta a már megépült és a pályá-
zati kerékpárútszakaszt, a tervezett vagy lehetséges üteme-
zést (1),

– a pályázati adatlapok hiánytalanul kitöltött példá-
nyait, bruttó (áfá-val növelt) összegek feltüntetésével

= mûszaki adatlap (2/a),
= pénzügyi adatlap (2/b),
= „Adatlap a támogatási döntésrõl” (a Kormányren-

delet alapján) (2/d)
= a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívás mel-

léklete szerinti kérdésekben, a Kormányrendelet
elõírásaival összhangban (2/e),
Figyelem! Társult pályázat esetén a 2/d és 2/e
adatlapot a társult pályázónak is csatolni kell.

– EuroVelo® hálózatba tartozó kerékpárút-tervezé-
sek esetében a pályázat rövid szöveges indoklását a pá-

lyázó tervei, elképzelései, becslései alapján (maximum
6 oldal és 1 térképmelléklet):

A. az építés céljáról (hatás, eredmény indikátorok: a
vendégéjszakák száma, kerékpáros turisták száma, a helyi
idegenforgalmi adóbevétel várható alakulása, a kerékpár-
utat használók várható száma jelenleg illetve 1 és 5 év
múlva) maximum 1 oldal, 3000 karakter

B. projekt turisztikai indokoltságáról (a kerékpárúttal
közvetlenül elérhetõvé váló turisztikai attrakciók, szolgál-
tatások bemutatása) maximum 1 oldal, 3000 karakter,

C. elõzményeirõl és hátterérõl (a jelen projekt elõkészí-
tettségének bemutatása, a kerékpárosok bevonása a fej-
lesztés elõkészítése és megvalósítása során) maximum
1 oldal, 3000 karakter.

D. a projekt környezetének, helyszínének szöveges be-
mutatása (rendelkezésre álló szakaszok, forgalmi adatok
és alternatív útvonalak ábrázolása a tervezett nyomvonal
20 km-es körzetében minimálisan 1:100.000 méretarányú,
területhasználatot is ábrázoló alaptérképen és az ehhez
kapcsolódó maximum 1 oldal, 3000 karakter hosszú le-
írást).

E. a késõbbiekben megvalósuló projekt fenntartásának,
karbantartásának bemutatása (szervezet, eszközök, finan-
szírozás)

F. a projekt eredményeinek kiterjesztése érdekében ter-
vezett tevékenységek (kapcsolódó fejlesztések, kapcsoló-

dó szolgáltatásokat végzõ vállalkozások bevonása, szóró-
lapok, reklámanyagok) (3),

– Közlekedésbiztonsági kerékpárút-tervezések ese-
tében a pályázat szöveges indoklását a tervezett fejlesztés
céljáról, a környezet és a helyszín bemutatásáról. Szüksé-
ges továbbá a kerékpáros civil szervezetek bevonásának
bemutatása (egyeztetések, emlékeztetõk, jegyzõkönyvek,
stb.), valamint a késõbbiekben megvalósuló projekt fenn-
tartásának, karbantartásának lehetõségei (szervezet, esz-
közök, finanszírozás) (3)

– a tervezés önkormányzati forrásrészét igazoló, hatá-
lyos költségvetési rendeleten alapuló 2006. évi önkor-
mányzati testületi határozatot (a testületi ülés jegyzõköny-
vét/kivonatát), amely rögzíti, hogy a képviselõ-testület a
pályázott tervezéshez – a pénzügyi adatlapon szereplõ ér-
téknek megfelelõen – 2007. évben mekkora összeget biz-
tosít pénzben (ezer Ft-ban). Egyéb helyi vagy külsõ hozzá-
járulások akkor, és olyan mértékben számíthatók be a saját
forrásrészbe, amennyiben a képviselõ-testület a határoza-
tával azért (azokért) felelõsséget vállal. Elfogadható a kép-
viselõtestület költségvetési rendeletbe foglalt – tartalék fe-
letti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a
polgármester nyilatkozata is a saját forrás biztosításáról.
A KÖVIZIG pályázat esetén a saját forrás hiteles
igazolására, illetve egyéb helyi vagy külsõ hozzájárulás
esetén értelemszerûen a KÖVIZIG felelõsségvállalása
szükséges. (6/a),

– hitelfelvétel esetén csatolni szükséges a pénzintézet
hitelígérvényét, [az önerõ biztosítására lehetõség van az
MFB Rt. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Inf-
rastruktúrafejlesztési Hitelprogram által kínált lehetõsé-
gekkel élni], (6/b),

– egyéb külsõ, illetõleg helyi hozzájárulás esetén 2007.
évre érvényes kötelezettség-vállalási nyilatkozatot (6/c),

– a tervezés megvalósításához rendelkezésre álló, jelen
pályázaton kívüli központi (állami) forrás fedezetigazolá-
sát, a döntésrõl szóló hivatalos dokumentumot a támogatás
nagyságáról, ütemezésérõl, és felhasználásának feltételei-
rõl (6/d),

– az MK Kht. – a beadási határnaptól számított hat hó-
napnál nem régebbi – szakmai véleményét – fõvárosi pá-
lyázatnál értelemszerûen nem szükséges (7),

– a településrendezési tervvel való összhang igazolására
az érvényes rendezési terv idevonatkozó tervlapját (hitele-
sített másolat). Szükséges továbbá bemutatni, hogy a pá-
lyázott létesítmény összhangban van a szomszédos telepü-
lések hatályos rendezési tervével, az ütemezett megvalósí-
tási lehetõség biztosítása érdekében (8),

– az illetékes Megyei Területfejlesztési Tanács nyilat-
kozatát arról, hogy a pályázat illeszkedik a megye, illetve a
térség jóváhagyott fejlesztési programjaiba, illetve támo-
gatja-e, részesíti-e pénzügyi támogatásban is, és mekkora
annak mértéke – fõvárosi pályázatnál értelemszerûen nem
szükséges (9/a),



– az illetékes Regionális Fejlesztési Tanács nyilatkoza-
tát arról, hogy a pályázat illeszkedik a megye, illetve a tér-
ség jóváhagyott fejlesztési programjaiba, illetve támo-
gatja-e, részesíti-e pénzügyi támogatásban is, és mekkora
annak mértéke (9/b),

C) A pályázatok formai követelményei

Építési pályázatok esetében:
A tartalmi követelménynél felsorolt munkarészek közül

a tartalomjegyzéket, az átnézeti helyszínrajzot és az adat-
lapokat (formanyomtatványokat) 2-2 példányban, a többi
munkarészt 1 példányban kell beadni, a tartalmi követel-
ményeknél meghatározott sorrendben úgy, hogy a tarta-
lomjegyzék (0), az átnézeti helyszínrajz (1) és az adatla-
pok (2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e) egy sorozata a pályázat elejérõl
leemelhetõ legyen. A további munkarészek a tartalom-
jegyzék, az átnézeti helyszínrajz, illetve az adatlapok sor-
rendben lefûzött példányaival kezdõdõen kerüljenek
összefûzésre, a munkarészekre ráírva annak számát. A mû-
szaki tervdokumentáció 10/a – 10/h munkarészei külön
dossziéban is elhelyezhetõek, és azokat nem kell össze-
fûzni.

Tervezési pályázatok esetében:
A tartalmi követelménynél felsorolt munkarészek közül

a tartalomjegyzéket, az átnézeti helyszínrajzot és az adat-
lapokat (formanyomtatványokat) 2-2 példányban, a többi
munkarészt 1 példányban kell beadni, a tartalmi követel-
ményeknél meghatározott sorrendben úgy, hogy a tarta-
lomjegyzék (0), az átnézeti helyszínrajz (1) és az adatla-
pok (2/a, 2/b, 2/d, 2/e) egy sorozata a pályázat elejérõl le-
emelhetõ legyen. A további munkarészek a tartalomjegy-
zék, az átnézeti helyszínrajz, illetve az adatlapok sorrend-
ben lefûzött példányaival kezdõdõen kerüljenek összefû-
zésre, a munkarészekre ráírva annak számát.

Tervezési pályázatok esetében a 2c, 4, 5 és 10 számú
munkarészek beadása értelemszerûen nem szükséges.

D) Pályázati díj
Jelen pályázatok esetében pályázati díjat nem kell fi-

zetni.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

A támogatás formája: A pályázó mûködési támogatásá-
nak nem minõsülõ visszafizetési kötelezettség nélküli vég-
leges juttatás (vissza nem térítendõ támogatás), ami teljesí-
tésigazolás alapján, forrásarányosan, jelen útmutatóban
elõírtak szerint történik és csak a pályázati támogatást
elnyerõ fejlesztések kifizetésére használható fel.

Tervezési pályázatok esetében a támogatás maximális
mértéke: 50%.

Építési pályázatok esetében az 50% alaptámogatáson
felül az alábbiakban részletezettek szerint igényelhetõ to-
vábbi (max. 20%) támogatás (kivétel KÖVIZIG által be-
nyújtott pályázat:):

– a pályázatot olyan önkormányzat nyújtotta be, amely
vagy a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek
jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm.rendelet 3. szá-
mú mellékletében szerepel, vagy a társadalmi-gazdasági
és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az or-
szágos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések jegyzékérõl szóló 7/2003. (I. 14.)
Korm. rendelet alapján mindkét szempontból hátrányos
helyzetûnek minõsül – legfeljebb 20%,

– a pályázatot olyan önkormányzat nyújtotta be, amely
vagy a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek
jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
4. számú mellékletében szerepel, vagy a társadalmi-gazda-
sági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliség-
gel sújtott települések jegyzékérõl szóló 7/2003. (I. 14.)
Korm. rendelet alapján egyik szempont alapján hátrányos
helyzetûnek minõsül – legfeljebb 10%,

– a pályázatot olyan önkormányzat nyújtotta be, amely a
területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérõl
szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellék-
letében szerepel – legfeljebb 5%.

V. A pályázat benyújtásának módja, határideje

1. A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat a Pályázati felhívásban és útmutatóban

közölteknek megfelelõen, a kitöltött adatlapokkal együtt
hiánytalanul kell benyújtani postai úton, legkésõbb a be-
adási határidõ napján, igazolható módon az

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13.

címére. A csomagoláson fel kell tüntetni „EuroVelo® ke-
rékpárút építési pályázat”, „EuroVelo® kerékpárút terve-
zési pályázat”, „Közlekedésbiztonsági kerékpárút építési
pályázat” vagy „Közlekedésbiztonsági kerékpárút terve-
zési pályázat”.

A beadott pályázatok kiegészítésére határidõn túl egy
alkalommal van lehetõség, a hiánypótlásra felszólító levél-
ben meghatározásra kerülõ 8 napon belül.

2. A Pályázati felhívás és útmutató az adatlapokat is tar-
talmazza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Inter-
net honlapjáról (www.gkm.hu) letölthetõ, megjelenik a
Közlekedési Értesítõben, valamint – adatlapok nélkül – az
Önkormányzatok Közlönyében.

A pályázatokkal kapcsolatban felmerülõ további infor-
mációval, a pályázati kérelem összeállításánál a tartalmi és
formai elõírásokhoz, illetve a támogatás elnyerése esetén a
fejlesztés megvalósításához kapcsolódó kérdésekben az
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UKIG munkatársa felvilágosítással, szakmai tanácsadás-
sal a pályázók rendelkezésére áll:

faxon: 33 68 212
levélben: 1537 Budapest, 114. Pf. 333
e-mailben: szikszaine.kiss.anna@ukig.hu

Információs nap, ahol elõzetes jelentkezés alapján sze-
mélyes konzultációra is lehetõség van:

2006. szeptember 21. 10.00 óra.
UKIG tárgyaló (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13.)

A településrendezéssel összefüggõ kérdésekben szak-
mai tanácsadást az illetékes területi fõépítész biztosít, és
amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumokból a te-
lepülésrendezéssel való összhang egyértelmûen nem álla-
pítható meg, úgy a kérdésben szakmai állásfoglalást ad.

A pályázatok postára adási határideje:
2006. október 31.

3. A pályázatok elbírálására 2006. december 15-ig kerül
sor.

VI. Az elbírálás folyamata és szempontrendszere

A pályázatokat a gazdasági és közlekedési miniszter ál-
tal létrehozott Tárcaközi Bíráló Bizottság bírálja el és tá-
mogatási javaslatot készít. A Bizottság munkáját szakér-
tõk segítik. A döntés-elõkészítést segíti továbbá a Kerék-
páros Szakértõi Testület, amelynek tagjai a kerékpáros
közlekedés ügyével foglalkozó érdekképviseleti és szak-
mai civil szervezetek kijelölt képviselõi. A bírálati elõké-
szítéssel egyidejûleg az UKIG biztosítja a feltételeket ah-
hoz, hogy az elõírásoknak megfelelõ pályázatokról a Bi-
zottság Kerékpáros Szakértõi Testülete véleményt alkot-
hasson, a pályázatokat a közösségi elvárások szempontjá-
ból értékelje és rangsorolja.

A döntés-elõkészítés során a pályázatok a kerékpáros
szakértõk bevonásával kialakított szempontrendszer sze-
rint (kiemelten az összefüggõ hálózathossz, a társult tele-
pülések száma és turisztikai jelentõsége) kerülnek besoro-
lásra.

A pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi
feladatok lebonyolítását az UKIG végzi.

A bírálat elõkészítéseként a benyújtott pályázatokat az
UKIG nyilvántartásba veszi, a pályázat felbontásáról bon-
tási jegyzõkönyvet készít, majd a pályázatot tartalmi és
formai szempontból felülvizsgálva és feldolgozva bírálat-
ra elõkészíti. A tartalmi és/vagy formai szempontból nem
megfelelõnek, vagy hiánypótlás után is hiányosnak minõ-
sített pályázatokat a Bizottság ellenõrzi, majd a hiány/ok
jegyzõkönyvi rögzítését követõen a további részletes bírá-
latból kizárja. A bírálatra alkalmas (tartalmilag és formai-
lag megfelelõ) pályázatokat a Bizottság részletesen elbí-
rálja, amely során fokozott figyelmet fordít a pályázatok
közlekedésbiztonsági, idegenforgalmi, egészségvédelmi
és területfejlesztési hasznosságának szempontjaira.

A pályázatok bírálata során a formailag megfelelõ és az
alapvetõ szakmai szempontokat teljesítõ pályázatok közül,
a kerékpáros tanácsadó testület által kidolgozott bírálati
kritériumok alapján rangsorolt lista szerinti pályázatok ré-
szesülnek támogatásban, a rendelkezésre álló keretösszeg
mértékéig.

A) Az alapvetõ szakmai megfelelõségi kritériumok:

EuroVelo® hálózatba tartozó kerékpárutak esetében
következõk:

– a megvalósítani kívánt létesítmény települések közötti
(külterületi) szakasz(oka)t is tartalmaznak,

– csak komplex projektek (karbantartás) indíthatóak
(építési pályázatok esetén),

– csak engedélyes tervekkel rendelkezõ projektek in-
dulhatnak (építési pályázatok esetén),

– a tervezett kerékpárút a mûszaki ajánlásban meghatá-
rozottak szerint készül – kivétel a burkolatszélesség (kül-
területen 3,0 m, belterületen 2,5 m) –, ugyanakkor gazda-
ságos, költségtakarékos.

Közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak esetében a
következõk:

– csak komplex projektek (karbantartással) indíthatóak
(építési pályázatok esetén),

– csak engedélyes tervekkel rendelkezõ projektek in-
dulhatnak (építési pályázatok esetén),

– a partnerség és civil kontroll megvalósul (bemutatása
az egyeztetések leírásával, emlékeztetõk, jegyzõkönyvek,
stb. mellékelésével történhet)

– csak kerékpáros közlekedési hálózati tervvel, koncep-
cióval rendelkezõ település pályázhat

B) A szakmai bírálati kritériumok:

EuroVelo® hálózatba tartozó kerékpárutak esetében a
következõk:

1. A pályázati projekt nyomán, a meglévõ szakaszokkal
együttesen létrejövõ összefüggõ (megszakítás nélküli),
biztonságosan (kisforgalmú utakon, kerékpárúton, árvíz-
védelmi töltésen) és megfelelõ minõségben (szilárd, kar-
bantartott burkolaton) kerékpározható EuroVelo® szakasz
hossza

2. A projekt nyomán létrejövõ összefüggõ hálózatban
érintett települési önkormányzatok száma, szervezettsége.

3. A projekt hálózati indokoltsága, azaz jelenleg milyen
módon megoldott az EuroVelo® forgalom átvezetése,
mennyire hiánypótló a fejlesztés (van-e 5 km-nél közelebb
alternatív kisforgalmú út vagy kerékpárút)

4. A projekt által a létrejövõ, összefüggõ hálózat által a
kerékpáros turizmus számára feltárt attrakciók száma és
jelentõsége (országos, regionális, helyi stb.)

Közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak esetében a
következõk:

1. a megvalósuló kerékpárút tehermentesítõ szerepe a
közutak vonatkozásában (fõúthálózatot, mellékúthálóza-
tot tehermentesít)



2. a kerékpáros forgalomtól mentesülõ útszakaszon
hány személyi sérüléses baleset történt kerékpáros részt-
vevõvel

3. infrastrukturális indokoltság, hálózati jelleg, a meg-
lévõ helyi, illetve az érintett települések közötti kapcsolat
megteremtésének indokoltsága

4. a pályázat a kerékpárforgalom nagy gépjármû forgal-
mú közúttól való biztonságos elválasztására, illetõleg kie-
melten balesetveszélyes szakaszok kiváltására irányul,
azaz a gépjármûforgalom mértéke.

A pályázatok támogatásáról a gazdasági és közlekedési
miniszter dönt. A döntés felülvizsgálata és jogorvoslata
kizárt.

VII. A támogatás felhasználási módja

A pályázati támogatás felhasználására a döntést kö-
vetõen, az elõírás szerinti közbeszerzési eljárás ered-
ményes lezárása után, valamint építési pályázatok ese-
tében a jogerõs építési engedély birtokában az UKIG a
pályázóval Támogatási szerzõdést köt.

A Támogatási szerzõdés megkötésének további feltéte-
le, hogy Támogatott 2007. május 15-ig rendelkezzen meg-
kötött Vállalkozói (kivitelezési) és szükség esetén Lebo-
nyolítói szerzõdéssel. Amennyiben ezen idõn belül a pá-
lyázó hibájából nem kerül sor a Támogatási szerzõdés
megkötésére, a támogatás visszavontnak tekintendõ.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy lehetõség van a
kötelezettségvállalás nélküli közbeszerzési eljárás le-
folytatására a pályázat sorsáról szóló kiértesítõ levél meg-
érkezése elõtt.

A Támogatási szerzõdés részletesen tartalmazza a tá-
mogatás pénzfelhasználásával, a pénzek kezelésével (bank
megnevezésével), a menet közbeni mûszaki és gazdasági
ellenõrzésével, a megvalósulás utáni elszámolással, a me-
net közben felmerülõ többletköltségekkel, illetve megta-
karításokkal, és az egyéb, a pályázat eredményes lebonyo-
lításával összefüggõ kérdéseket.

A támogatásban részesített pályázat mûszaki tartalma a
pályázatban szereplõhöz képest csak rendkívül indokolt
esetben és csak a támogatásról döntést hozó elõzetes enge-
délyével módosítható, amennyiben mégis megtörténne az
engedély nélküli eltérés, az automatikusan a támogatás el-
vesztését jelenti.

Az elnyert pályázati támogatás felhasználhatóságá-
nak feltétele, hogy a vállalkozó kiválasztása a közbe-
szerzésekrõl szóló, többször módosított 2003. évi
CXXIX. törvény (Kbt.) szerint történjen.

A közbeszerzési eljárásokba minden esetben az ajánlati
felhívás közzététele elõtt be kell vonni az UKIG-ot, az
ajánlati felhívás tervezetét – a támogatás felhasználási fel-
tételeinek érvényesíthetõsége érdekében – véleményeznie
kell az UKIG-nak. A véleményezés során a közbeszerzés
általános szabályaira vonatkozó észrevételek átvezetése a
kedvezményezett felelõssége, azonban a támogatás fel-

használásával összefüggõ kérdésekben az UKIG módosí-
tási javaslatai kötelezõ érvényûek. A megvalósításokat
úgy kell ütemezni, az ajánlati felhívásokat annak figye-
lembe vételével kell közzétenni, hogy a támogatás kifize-
tésére csak a támogatási adatlap szerint, a teljes befejezést
és az eredményes mûszaki átadás-átvételt követõen kerül-
het sor 2007. évben.

Az eljárások során az UKIG a támogatás gazdaságos
felhasználásának követelményét köteles érvényre juttatni.
Az UKIG az Útpénztárból biztosított támogatásnak, mint
közpénznek a minél hatékonyabb felhasználása érdekében
az eljárási szabályok betartását a lehetõséghez mérten el-
lenõrzi, és amennyiben szükségét látja az eljárás teljes
anyagát bekérheti. Eredmény csak az UKIG írásbeli en-
gedélyével hirdethetõ. Amennyiben a megrendelõ által
elfogadni kívánt legkedvezõbb ajánlat is magasabb a pá-
lyázatban szereplõ bekerülési összegnél, akkor az enge-
dély megadásának feltétele a többletköltségekre vonatko-
zó fedezetvállalás megküldése. Az eredményhirdetés elõtt
a teljes beruházási összegnek rendelkezésre állását a ked-
vezményezettnek hitelt érdemlõ módon igazolnia kell.

A versenyeztetés során az eljárási rendben esetlegesen
felmerülõ vitás kérdésekben minden esetben a közbeszer-
zési törvény szellemében kell eljárni.

A pályázat végrehajtása az eredményhirdetésig nem

kezdhetõ meg.

A támogatási szerzõdés csak az alábbi feltételek szerint
köthetõ meg:

– amennyiben a közbeszerzési eljárás utáni legkedve-
zõbb ajánlat (továbbiakban: legkedvezõbb ajánlat) alacso-

nyabb, mint a fejlesztés pályázati kérelemben megjelölt és
a döntés eredményeként elismert bekerülési összege (to-
vábbiakban: pályázati bekerülési összeg), akkor a támoga-
tás mértéke a Támogatási lapon szereplõ % (amely összeg
alacsonyabb árajánlat esetében lehet kisebb a támogatási
összegnél);

– amennyiben a legkedvezõbb ajánlat magasabb, mint a
pályázati bekerülési összeg, akkor a többletet pályázaton

kívüli forrásból kell biztosítani (amely lehet önkormány-
zati, más központi /állami/ vagy egyéb külsõ, illetõleg he-
lyi forrás is), a támogatás összege nem emelkedhet.

A Támogatási szerzõdés megkötésének alapjául a támo-
gatást elnyert önkormányzat vagy KÖVIZIG által megkö-
tött vállalkozói szerzõdések szolgálnak, ezért azok módo-
sítása méltányolható indokok alapján csak elõzetes
hozzájárulással lehetséges.

A támogatás felhasználási módjára vonatkozó elõírá-

soktól való bármilyen eltérés a megítélt támogatás vissza-

vonását jelenti, továbbá építés esetében a 10 évre szóló

üzemeltetési és fenntartási kötelezettség elmulasztása

maga után vonja a pályázó (támogatott) kerékpárút épí-

tési pályázatokból való 5 évre történõ kizárását.
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PÁLYÁZATI ÛRLAPOK
turisztikai és közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésének és tervezésének

2006. évben elnyerhetõ támogatására

MÛSZAKI ADATLAP (2/a)

turisztikai és közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésének és tervezésének

2006. évben elnyerhetõ támogatására

MEGHIRDETETT PÁLYÁZATHOZ

1. A pályázó (önkormányzat/ok/, KÖVIZIG) [t+k]:
– megnevezése:
– címe:

2. A tervezett fejlesztés helye [t+k]:
– megye:
– helység(ek):

3. A fejlesztés nyomvonalának helye és hossza [t+k]:

– országos közút mellett: = száma: = km szelvényhatárok:

– jobb oldalon – hossza:…….……m
– bal oldalon – hossza: …………m
– mindkét oldalon – hossza: …………m

– helyi közút mellett: = utcanév: = utcától utcáig:
– páros oldalon – hossza: …………m
– páratlan oldalon – hossza: …………m
– mindkét oldalon – hossza: …………m

– egyéb (pl. folyó mellett):

4. A tervezett kerékpárút adatai
– hossza (m) [t+k]:
– szélessége (m) [t+k]:
– távolsága a közúttól (m) [t+k] : = min. m; max. m
– gyalogos forgalommal kombinált – e [k]?

= igen = nem = részben ……..… m hosszban

5. A kapcsolódó kerékpárút adatai [t+k]:
– hossza (m) :
– szélessége (m) :
– távolsága a közúttól (m) : = min. m; max. m
– forgalmi irányok száma

= egyirányú = kétirányú
– gyalogos forgalommal kombinált-e?

= igen = nem = részben ……..… m hosszban
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6. A tehermentesülõ útvonal adatai [k]:

– a közút osztálya

= elsõrendû � = másodrendû � = mellékút �

– forgalmi sávok száma (keresztmetszeti):

– burkolatszélesség (m):

– az útszakasz jelenlegi átlagos napi forgalma (E/nap):

= ebbõl a nehézgépjármû forgalom aránya (%):

– az útszakasz jelenlegi kerékpáros forgalma (kerékpáros/nap):

– az útszakasz kerékpáros baleseteinek száma:

= ebbõl az utolsó 3 évben: = ebbõl halálos:

7. A fejlesztés jellege [k]:

– lakott területen belüli � – lakott területen kívüli �

– fõutat tehermentesítõ �

– mellékutat tehermentesítõ �

– lakott területen kívüli, közúthálózatot nem tehermentesítõ �

8. A pályázó település 2005. december 31-i állandó lakcímmel rendelkezõ lakosainak száma [t+k]:

9. A település szerepel-e a 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet mellékletében: igen/nem [t+k]

A település szerepel-e a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 2, 3, 4. számú mellékletében (a megfelelõ aláhúzandó) :
igen/nem [t+k]

Kelt:……………………, 2006. ……………hó …… nap

………………………………………
(a pályázó /polgármester/ neve és hivatalos aláírás)

Jelmagyarázat: t = turisztikai (EuroVelo®)

k = közlekedésbiztonsági
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PÉNZÜGYI ADATLAP (2/b)

turisztikai és közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésének és tervezésének

2006. évben elnyerhetõ támogatására

MEGHIRDETETT PÁLYÁZATHOZ

Pályázó (önkormányzat/ok/, KÖVIZIG)
– megnevezése:
– címe:
– telefonszáma:

Az építés megnevezése:

Az építés helye (megye):

áfával

Források
2007. évben

(ezer Ft)
Források megoszlása

(%)

1. Helyi források
– Önkormányzati hozzájárulás
– Egyéb helyi hozzájárulások:

1. Helyi források összesen:

2. Központi források
– Jelen pályázatban igényelt támogatás:

Egyéb (állami) hozzájárulás (ideértve a terület-fejlesztési tanácsok rendelke-
zési jogkörében eldöntött támogatásokat is)
= (megnevezés) ………………………………………

2. Központi források összesen:

3. Források mindösszesen:

Megjegyzés:

– Egyéb helyi és egyéb állami hozzájárulásoknál csak fedezet-igazolásokkal alátámasztott összegek szerepeltethetõk.
– Figyelem: ennek az adatlapnak a kitöltése nem pótolja a mûszaki tervdokumentáció részeként beadandó költségve-

tést!
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LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK (2/c)*

turisztikai és közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésének és tervezésének

2006. évben elnyerhetõ támogatására

MEGHIRDETETT PÁLYÁZATHOZ

Pályázó (önkormányzat/ok/, KÖVIZIG) megnevezése:

Az építés megnevezése:

áfával

Létesítmények Mennyiség Költség Fajlagos költség

1. Kerékpárút:
Elõkészítõ munkák és területmegszerzés – ezer Ft –
Földmunka m3 ezer Ft Ft/m3

Burkolatalap m3 ezer Ft Ft/m3

(Aszfalt)burkolat m3 ezer Ft Ft/m3

Híd m2 ezer Ft Ft/m2

Csõáteresz fm ezer Ft Ft/fm
Burkolt árok, folyóka fm ezer Ft Ft/fm
Csapadékcsatorna fm ezer Ft Ft/fm
Gyalogosátkelõ megvilágítás – ezer Ft –
Jelzõlámpa db ezer Ft ezer Ft/db
Befejezõ munkák – ezer Ft –
Lebonyolítás – ezer Ft ezer Ft/km
Eng. és használatbavételi díj – ezer Ft –

1. Kerékpárút összesen fm ezer Ft ezer Ft/km

2. Keresztezõ közmûkiváltások:
Vízvezeték fm ezer Ft Ft/fm
Csapadékcsatorna fm ezer Ft Ft/fm
Elektromos vezeték fm ezer Ft Ft/fm
Közvilágítás fm ezer Ft Ft/fm
Postavezeték fm ezer Ft Ft/fm

2. Keresztezõ közmûkiváltások összesen: fm ezer Ft ezer Ft/kerékpárút km

3. MINDÖSSZESEN: fm ezer Ft ezer Ft/kerékpárút km

Megjegyzés:
– A 2. pontban csak a pályázatban szerepeltethetõ közmû keresztezések kiváltásainak költségeit kell feltüntetni.
– Figyelem: ennek az adatlapnak a kitöltése nem pótolja a mûszaki tervdokumentáció részeként beadandó költségve-

tést!

*Ez az adatlap csak építési pályázat esetén töltendõ ki !
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Pályázat egyedi azonosítója: EuroVelo®/2006. II. forduló

Adatlap – a támogatási döntésrõl (2/d)
turisztikai és közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésének és tervezésének

2006. évben elnyerhetõ támogatására

MEGHIRDETETT PÁLYÁZATHOZ

(Az igénylõ tölti ki) I.

I./1. Az igénylõ azonosító adatai

Az igénylõ minõsítési kódja (kérjük a megfelelõ számot beírni): Megnevezése: ………………………………

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max.250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkezõ mezõgazdasági õs-
termelõ)

2. Mikrovállalkozás* (10 fõnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 MFt/év mér-
leg-fõösszeg)

3. Kis vállalkozás* (50 fõnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 MFt/év mérlegfõ-
összeg)

4. Középvállalkozás* (250 fõnél kevesebb foglalkoztatott, max. 4000 M Ft/év nettó árbevétel vagy 2700 MFt/év mér-
leg-fõösszeg)

5. Nagyvállalat (250 fõ feletti foglalkoztatott)
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht)

Adóalany � Igen = 1 Nem = 0

Az igénylõ neve (M): .....................................................................................................................................................

Az igénylõ székhelye, irszám: ���� település: .......................................................................................................

cím: ……………………………………………………………………… utca …………… hsz ……………… hrsz

Az igénylõ telephelye**, irszám: ���� település:

cím: ……………………………………………………………………… utca …………… hsz ……………… hrsz

Az igénylõ postai címe**, irszám: ���� település:

cím: ……………………………………………………………………… utca …………… hsz ……………… hrsz

**(A telephely és a postai cím csak abban az esetben töltendõ ki, ha eltér a székhely címétõl)

Telefonszám:

Az igénylõ adószáma (M)
(2,3,4,5,6,7.Minõsítési kód esetén töltendõ ki, 8+1+2 formátummal): ��������-�-��
Az igénylõ adóazonosító jele (M) (1. minõsítési kód esetén töltendõ ki, 10 hosszúságban): ����������

Az igénylõ egyéb azonosítói:
Regisztrációs szám (mezõgazdasági tevékenységet folytató igénylõ esetén): ����������
Önkormányzati törzsszám (önkormányzatok esetében): ����������
Társadalombiztosítási azonosító jel (1. minõsítési kód esetén töltendõ ki): ���-���-���
Társadalombiztosítási törzsszám (2. 3. 4. 5. 6. 7. minõsítési kód esetén) �����������������
Statisztikai szám (2,3,4,5,6,7 minõsítési kód esetén, teljes hosszúságban kitöltendõ): �����������������
Társpályázó minõsítése: Támogatásban részesülõ = 1 Közremûködõ = 2 Egyéb tag = 3
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I./2. A program/projekt azonosító adatai

A program/projekt céljának szöveges megnevezése (M): .............................................................................................
Igényelt összeg kódja: � Forint = 1 Euro = 2
Igényelt támogatás összege: ………………..……… E Ft

A megvalósítási hely (M) pontos címe, irszám: ���� település: ............................................................................

cím: ……………………………………………………………………… utca …………… hsz ……………… hrsz

A támogatási konstrukció megnevezése (M):
Több támogatás/pályázat együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendõ ki, (többször is) megadható:
A támogatás / pályázat megnevezése (M):
A támogatás / pályázat megnevezése (M):

…………………………………
Igénylés dátuma

P. H.
……………………………………

az igénylõ aláírása

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelez-
ze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezõ(k) adatait. Az (M) jelû mezõk kitöltése minden esetben kötelezõ!

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA (2/e)
turisztikai és közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésének és tervezésének

2006. évben elnyerhetõ támogatására

MEGHIRDETETT PÁLYÁZATHOZ

[a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján]

Pályázó (önkormányzat, KÖVIZIG) megnevezése: ……………………………………………..……………

Az építés megnevezése:

A pályázó (önkormányzat képviselõ-testülete, KÖVIZIG) megbízásából nyilatkozom, hogy
– a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valódiak és hitelesek, és a pályázatban

megjelölt fejlesztés megfelel a települési önkormányzat képviselõ-testülete által elfogadott általános, illetve részletes
rendezési tervnek, (illetve rendezési terv hiányában kijelenti, hogy a beruházás illeszkedik a meglévõ települési környe-
zethez),

– az önkormányzat ebben a tárgyban korábban, illetve egyidejûleg nyújtott-e be pályázatot
igen � nem �,

ha igen
mikor: ……………………………… hová: …………………………………………………………… ez a fejlesztés

részesült-e támogatásban: …………………………, ha igen, akkor támogatási összeg: ……………………… felhasz-
nálási határidõ: ……………………………………,

– a pályázónak lejárt köztartozása nincs, és vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a kormányrendelet 87. §-ában
elõírt igazolásokat a szerzõdéskötés elõtt bemutatja,

– a pályázó tudomásul veszi, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás
nem illeti meg, az esetleges támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormány-
rendelet) 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon –
visszatartásra kerülhet,

– a pályázó hozzájárul, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a fentiekben hivatkozott kormány-
rendeleti elõírásban foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét, tár-
sadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Magyar Államkincstár, illetve a támoga-
tást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegé-
nek megismeréséhez,
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– a pályázó tudomásul veszi a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a tá-
mogatott építés megvalósítási helyének a kormányrendeletben szabályozott módon történõ nyilvánosságra hozatalát,

– a pályázó kijelenti, hogy az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített
tartozása nincs,

– a pályázó kijelenti, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó
szabályokat magára nézve kötelezõnek elismeri,

– a pályázó hozzájárul a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabály-
ban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez,

– a pályázó hozzájárul, hogy a Magyar Államkincstár keretében mûködõ, alapvetõen pénzügyi szemléletû megfigyelõ
rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, elõ-
irányzat-kezelõk, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetõséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz,

– a pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást nyújtó a támogatással megvalósult kerékpárút üzemelte-
tési és fenntartási feladatainak ellátásában 10 éven belül jelentõs hiányosságot tapasztal, akkor a pályázót a kerékpárút
építési pályázatokból 5 évre kizárhatja.

Kelt:……………………, 2006. …………… hó …… nap
……………………………………………

(a pályázó /polgármester/ neve és hivatalos aláírás)

SZÖVEGES INDOKLÁS (3)

EuroVelo® hálózatba tartozó kerékpárút-tervezések és építések esetében:

A. az építés céljáról (hatás, eredmény indikátorok: a vendégéjszakák száma, kerékpáros turisták száma, a helyi ide-
genforgalmi adóbevétel várható alakulása, a kerékpárutat használók várható száma jelenleg illetve 1 és 5 év múlva) ma-
ximum 1 oldal, 3000 karakter

B. projekt turisztikai indokoltságáról (a kerékpárúttal közvetlenül elérhetõvé váló turisztikai attrakciók, szolgáltatá-
sok bemutatása) maximum 1 oldal, 3000 karakter,

C. elõzményeirõl és hátterérõl (a jelen projekt elõkészítettségének bemutatása, a kerékpárosok bevonása a fejlesztés
elõkészítése és megvalósítása során) maximum 1 oldal, 3000 karakter.

D. a projekt környezetének, helyszínének szöveges bemutatása (rendelkezésre álló szakaszok, forgalmi adatok és al-
ternatív útvonalak ábrázolása a tervezett nyomvonal 20 km-es körzetében minimálisan 1:100.000 méretarányú, terület-
használatot is ábrázoló alaptérképen és az ehhez kapcsolódó maximum 1 oldal, 3000 karakter hosszú leírást).

E. a késõbbiekben megvalósuló projekt fenntartásának, karbantartásának bemutatása (szervezet, eszközök, finanszí-
rozás)

G. a projekt eredményeinek kiterjesztése érdekében tervezett tevékenységek (kapcsolódó fejlesztések, kapcsolódó
szolgáltatásokat végzõ vállalkozások bevonása, szórólapok, reklámanyagok) (3),

Kelt:……………………, 2006. ……………hó ……..nap
……………………………………………

(a pályázó /polgármester/ neve és hivatalos aláírás)

Közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak esetében:

A. az építés céljáról (hatás, eredmény indikátorok: a kerékpárosok jelenlegi és várható száma az adott útvonalon és a
településen)

B. a projekt közlekedési indokoltságáról (a kerékpárúttal közvetlenül elérhetõvé váló intézmények, lakó- és munkahe-
lyek, szolgáltatások és az azokat igénybevevõk lélekszámának bemutatása) maximum 1 oldal, 3000 karakter,

C. elõzményeirõl és hátterérõl (a jelen projekt elõkészítettségének bemutatása, a kerékpárosok bevonása a fejlesztés
elõkészítése és megvalósítása során, a település kerékpárút-hálózati terve, fejlesztési koncepciója) maximum 1 oldal,
3000 karakter.
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D. a pro jekt kör nye ze té nek, hely szí né nek szö ve ges be mu ta tá sa (ren del ke zés re ál ló sza ka szok, for gal mi ada tok és al -
ter na tív út vo na lak áb rá zo lá sa a ter ve zett nyom vo nal 20 km-es kör ze té ben mi ni má li san 1:10.000 mé ret ará nyú, te rü let -
hasz ná la tot és ut ca ne ve ket is áb rá zo ló alap tér ké pen és az eh hez kap cso ló dó ma xi mum 1 ol dal, 3000 ka rak ter hosszú le -
írást). 

E. a ké sõb bi ek ben meg va ló su ló pro jekt fenn tar tá sá nak, kar ban tar tá sá nak be mu ta tá sa (szer ve zet, esz kö zök, fi nan szí -
ro zás)

F. a pro jekt ered mé nye i nek ki ter jesz té se ér de ké ben ter ve zett te vé keny sé gek (kap cso ló dó fej lesz té sek, kap cso ló dó
szol gál ta tá so kat vég zõ vál lal ko zá sok be vo ná sa, szó ró la pok, rek lám anya gok) (3),

Kelt:……………………, 2006. ……………hó ……..nap

……………………………………………
(a pá lyá zó /pol gár mes ter/ ne ve és hi va ta los alá írás)

Mun ka ré szek jegy zé ke (3)

0 Tar ta lom jegy zék

1 Át né ze ti hely szín rajz (há ló za ti kap cso lat, üte me zés)

2a Mû sza ki adat lap

2b Pénz ügyi adat lap (6a,b,c,d-vel egye zik-e?)

2c Lé te sít mény jegy zék

2d Adat lap a tá mo ga tá si dön tés rõl

2e Pá lyá zó ön kor mány zat nyi lat ko za ta

3 Szö ve ges in dok lás

4 Épí té si en ge dély (2007. 06. 30-áig ér vé nyes)

- já ru lé kos híd, tám fal, vas úti át já ró jog erõs épí té si en ged.

5a Ér vé nyes nyil ván tar tá si tér kép má so lat

5b Igény be ve en dõ te rü let ha tár vo na lai 5a má so la tán

5c Ere de ti tu laj do ni la pok a tel jes érin tett te rü let rõl

Ide gen te rü le tek rõl te rü let át adás ról szó ló meg ál la po dás

6a Ön kor mány za ti for rás fe de zet iga zo lá sa, kép vi se lõ -tes tü le ti ha tá ro zat

6b (Hi tel fel vé tel ese tén pénz in té ze ti hi tel ígér vény)

6c (Egyéb kül sõ/he lyi for rás iga zo lá sa)

6d (Egyéb köz pon ti/ál la mi for rás iga zo lá sa)

7a MK Kht. szak mai vé le mé nye

8 Ér vé nyes ren de zé si terv terv lap ja (össz hang a szom szé dok kal)

9a Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács nyi lat ko za ta

9b Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács nyi lat ko za ta

 En ge dé lye zé si terv bõl:

10a  – terv jegy zék

10b  – mû sza ki le írás

10c  – át né ze ti hely szín rajz

10d  – hely szín rajz

10e  – hossz-szel vény

10f  – ke reszt szel vé nyek

10g  – min ta ke reszt szel vény

10h  – té te le sen be ára zott mé ret- és mennyi ség ki mu ta tás

 – (já ru lé kos híd, tám fal, vas úti át já ró ter ve)

Kér jük X –el meg je löl ni a be nyúj tott mun ka ré sze ket

Ter ve zé si pá lyá za tok ese té ben a 2c, 4, 5 és 10 szá mú mun ka ré szek be adá sa ér te lem sze rû en nem szük sé ges.
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Pályázati felhívás
a tõzsdei bevezetésre készülõ vállalkozások

támogatására

(Kódszám: TKVT-2006)

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) pá-
lyázatot hirdet olyan gazdasági társaságok részére, melyek
részvényeiknek a Budapesti Értéktõzsde Részvénytársa-
ságra való bevezetését tervezik. A pályázat lebonyolítását
a GKM a Budapesti Értéktõzsde Részvénytársaság (BÉT)
közremûködésével végzi.

I. A támogatás célja

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény a Vállalkozási Célelõirányzato-
kon belül különített el keretösszeget a tõzsdei bevezetésre
készülõ vállalkozások támogatására.

A támogatás célja a tõkepiacon keresztül történõ forrás-
bevonás ösztönzése, mely egyrészt nagyobb rugalmassá-
got, transzparens cégértékelést, részvényeik tekintetében
likviditást biztosít a cégeknek (tulajdonosaiknak), más-
részt bõvíti a tõzsdei befektetési lehetõségeket, így az
egész tõkepiacra pozitív hatást gyakorol.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium tõzsdei bevezetésre készülõ vállalkozá-
sok támogatása elõirányzatán (25. cím, 3. alcím, 4. jogcím-
csoport) rendelkezésre álló keretösszeg, de amennyiben
szükséges, a Támogató a rendelkezésre álló keretet más
forrásból kiegészítheti.

III. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)

Pályázhatnak az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamában székhellyel rendelkezõ gazdasági társasá-
gok, amelyek megfelelnek az alábbi feltételnek:

– a pályázat benyújtását megelõzõen csatlakoznak a
BÉT által létrehozott Tõzsdeképes Cégek Klubjához a
BÉT erre vonatkozó igazolásának csatolásával.

IV. Támogatás formája

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nél-
küli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térí-
tendõ támogatás).

V. A támogatás mértéke

A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mérté-
ke: a bevezetés igazolt költségeinek 50%-a, de maximum
100 000 eurónak megfelelõ forintösszeg.

Az egyes pályázók részére az EK-Szerzõdés 87. és
88. cikkének a csekély összegû (ún. de minimis) támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó csekély összegû támogatás
nyújtható.

Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegû
támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartal-
ma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a
100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget. Ezen a jogcí-
men nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazat-
ban tevékenykedõ vállalkozások, továbbá a támogatás
nem vehetõ igénybe mezõgazdasági illetve halászati ter-
mékek elõállításához, feldolgozásához vagy azok értékesí-
téséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenysé-
gekhez, valamint az import áruk helyett hazai áru haszná-
latától függõ támogatások esetében.

A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy az
általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegû tá-
mogatások támogatás tartalma – a támogatás odaítélését
megelõzõ három év vonatkozásában – nem haladja meg a
100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

Támogató felhívja a pályázó figyelmét, hogy csekély
összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó minden iratot az odaítélést követõ 10 évig
meg kell õriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú fel-
hívása esetén azokat köteles bemutatni.

Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott beveze-
téssel kapcsolatban nincs áfa visszaigénylési jogosultsága,
akkor a támogatás számításának alapja a tõzsdei bevezetés
áfával növelt, bruttó összköltsége.

Ha a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, akkor a tá-
mogatás számításának alapja a tõzsdei bevezetés nettó
összköltsége. A támogatásként megítélt összeg tekinteté-
ben a pályázó áfa visszaigénylésre teljes körûen nem jogo-
sult, az így felmerülõ vissza nem igényelhetõ áfaösszeg,
mint költség, a pályázót terheli. (Az általános forgalmi
adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény. 38. §-a alapján,
melyet az áfatörvényt módosító 2003. évi XCI. törvény
86. §-a tartalmaz.)

A döntéshozó indokolt esetben a támogatást a kértnél
alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja, errõl a pályázót
tájékoztatja. Ha a pályázó a csökkentett mértékû támoga-
tás mellett is képes, és kész a bevezetés megvalósítására,
errõl köteles – az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon
belül – írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a meg-
felelõen módosított üzleti és finanszírozási tervét az igé-
nyelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonat-
kozó forrás meghatározását (pl. igazolt saját forrás, bank-
hitel). Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat
nem kell fizetni.

A kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció
keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.

A támogatás maximális összege csak akkor fizethetõ ki,
ha a pályázó az elszámolható költségeket igazoló számlá-
kat benyújtja a támogató részére. Mindazokra a számlákra,
amelyek az elszámolási határidõn túl kerülnek benyújtás-
ra, nem fizethetõ ki a támogatás arányos része a pályázó
részére. A pályázónak a támogatás elnyerésekor vállalt kö-
telezettségei ez esetben is fennállnak.



VI. A támogatás elnyerésének feltétele

A pályázók számára történõ támogatás nyújtásának fel-
tétele, hogy a pályázó által kibocsátott részvények 2007.
június 1. napjáig bevezetésre kerüljenek a Budapesti Ér-
téktõzsdére.

Nem adható támogatás olyan tõzsdei bevezetésre, ame-
lyet a pályázó a pályázat benyújtása elõtt megkezdett.
Megkezdésnek minõsül a pályázó által a Pénzügyi Szerve-
zetek Állami Felügyeletéhez a tõzsdei bevezetéshez készí-
tett Tájékoztató jóváhagyására vonatkozó kérelem elõter-
jesztésének napja.

A pályázat benyújtásának a pályázat – a pályázó által
igazolható – postai feladásának dátuma számít.

A támogatás megadásáról a BÉT és a GKM e célra létre-
hozott közös Bizottsága terjeszti elõ javaslatát a gazdasági
és közlekedési miniszter (a továbbiakban: Miniszter) elé, a
támogatás odaítélésérõl a Miniszter, vagy az általa kijelölt
személy dönt.

Azon társaságok esetében, akik 2007. június 1. napjáig
kezdeményezték a BÉT-re való bevezetést, de a megadott
határidõig a bevezetési folyamat még nem zárult le, a Mi-
niszter a Bizottság javaslata alapján dönthet úgy, hogy ha-
ladékot ad a fenti határidõ tekintetében.

A támogatott pályázóknak a bevezetést követõen leg-
alább 2 évig a tõzsdén kell maradniuk.

VII. A támogatás folyósítása

A GKM a megítélt támogatást a számlákkal történt el-
számolás után egy összegben utalja át.

VIII. Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére
– amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszá-

molás alatt áll, illetve amelynek bírósági nyilvántartásból
való törlése folyamatban van;

– amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõ-
zõ három naptári éven belül az államháztartás alrendsze-
reibõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl, vagy
a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötele-
zettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– amelynek lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó
adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, ki-
véve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;

– amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását meg-
elõzõ két naptári éven belül az államigazgatási szerv hatá-
rozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bí-
róság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkaválla-
lási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerõsen
bírság megfizetésére kötelezett;

– amelynek az utolsó éves beszámoló alapján saját tõké-
je negatív volt, vagy annak a gazdálkodó szervezetnek a
részére, amelynek a számviteli jogszabályok szerint szá-
mított saját tõkéje a törzstõke (alaptõke) jogszabályban
elõírt legkisebb mértéke alá csökkent;

– amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pá-
lyázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtása-
kor, vagy ezt követõen a pályázat elbírálása során bármi-
kor;

– amelynek az elmúlt három év vonatkozásában csekély
összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatás támoga-
tástartalma meghaladja a 100 000 eurónak megfelelõ fo-
rintösszeget;

– amely az elmúlt két év mindegyikében a jóváhagyott
éves beszámoló alapján veszteségesen gazdálkodott;

– amely a pályázat benyújtását megelõzõen nem csatla-
kozott a BÉT által létrehozott Tõzsdeképes Cégek Klubjá-
hoz a BÉT erre vonatkozó igazolásának csatolásával;

– amely a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
15. §-ában meghatározott feltételeit nem teljesítette, illet-
ve azok teljesülését nem vagy nem a külön jogszabályban
meghatározott módon igazolta;

– amely nem független a pályázat lebonyolítóitól.

IX. Elszámolható költségek

A bevezetés igazolt költségei között különösen az aláb-
biak vehetõk figyelembe:

– Befektetési szolgáltató közremûködése: jegyzési ga-
ranciavállalás, értékesítés és pénzügyi tanácsadás költsé-
gei;

– A bevezetéshez kapcsolódó könyvvizsgálat költségei;
– Jogi közremûködés költségei;
– Bevezetéssel járó marketing, PR, nyomdai tevékeny-

ségek költségei;
– PSZÁF eljárás, tájékoztató költségei;
– KELER által felszámított díjak költsége.

A bevezetés megvalósításához nyújtott támogatás ese-
tén a szerzõdéskötésnek feltétele, hogy a pályázó felhatal-
mazói levelet állítson ki valamennyi bankszámlájára,
melyben felhatalmazza a Támogatót inkasszó benyújtásá-
ra, továbbá közjegyzõi okiratba foglalt tartozáselismerõ
nyilatkozatot tegyen.

A kifizethetõ támogatás akkor sem haladhatja meg a tá-
mogatás maximális értékét, ha az elszámolható költségek
összege meghaladja a maximális értéket. Ez esetben a pá-
lyázó választhatja meg a még be nem nyújtott számlák
alapján, hogy mely elszámolható költségekhez vesz igény-
be támogatást.
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X. A pályázat elbírálási folyamatának rövid bemuta-
tása

A pályázati anyag beérkezését követõen a Támogató
megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

– a benyújtás
– a jogosultság
– a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek.

A pályázónak hiánypótlásra kizárólag a pályázat formai
hiányossága esetén, a megadott határidõn belül van módja.
Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a benyújtás, a
jogosultság és a teljesség feltételeinek, a Bizottság javasla-
tot tesz a támogatás odaítélésérõl. A Bizottság a pályázati
felhívás feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a támogatásról szó-
ló döntést – legkésõbb 2006. december 31. napjáig – a mi-
niszter, illetve az általa meghatalmazott személy hozza
meg:

– a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû tá-
mogatásáról,

– a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
– a pályázat elutasításáról.

A döntésrõl a pályázó támogató vagy elutasító levélben
értesül.

A jóváhagyott bevezetés megvalósítására és a támoga-
tás nyújtás feltételeinek rögzítésére a pályázónak támoga-
tási szerzõdést kell kötnie a Támogatóval.

XI. A pályázatok benyújtásának módja, helye és ha-
tárideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati For-
manyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány
sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pá-
lyázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelõ-
en hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyomtatvány min-
den kérdésére választ adva és az egyéb elõírt dokumentu-
mok csatolásával kell benyújtani.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri, a Pá-
lyázati Útmutatóban rögzített összegû pályázati díjat kell
fizetnie. A pályázati díjat a Pályázati Útmutatóban megje-
lölt számlaszámra kell befizetni.

1. A pályázat benyújtására nyitva álló határidõ: 2006.
november 17. napja. A pályázatok benyújtása és elbírálása
folyamatos.

2. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), va-
lamint elektronikusan 2 db floppy vagy 1 db compact disc
(CD) lemezen zárt csomagolásban ajánlott küldemény-
ként, a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs

és Kontrolling Fõosztály
1024 Budapest, Margit körút 85.

3. A Pályázati Adatlap/Formanyomtatvány és az Útmu-
tató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet
honlapjáról (www.gkm.hu) letölthetõ.

4. A támogatási keret kimerülése esetén a pályázat ki-
írója hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben meghatá-
rozott határidõt követõen benyújtott pályázatok feldolgo-
zására nincs lehetõség.

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati
Útmutató és a Formanyomtatvány, ezek együtt tartalmaz-
zák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

XII. Információszerzés lehetõsége

A pályázati tudnivalókkal kapcsolatban a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium telefonos ügyfélszolgálatán, a
235-4444 telefonszámon szerezhetõ be további infor-
máció.

A tõzsdei bevezetés feltételeivel kapcsolatban a Buda-
pesti Értéktõzsde Részvénytársaság ad felvilágosítást a
429-6717-es telefonszámon, valamint a vargab@bse.hu
e-mail címen.

Pályázati útmutató

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati
Útmutató és a Formanyomtatvány, ezek együtt tartalmaz-
zák a pályázathoz szükséges összes feltételt. Egyéb a Pá-
lyázati Felhívásban és Útmutatóban nem szabályozott kér-
désekben „Az államháztartás mûködési rendjérõl” szóló
többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,
„A Tõzsdei bevezetésre készülõ vállalkozások támogatása
fejezeti kezelésû elõirányzatból nyújtható támogatások
felhasználásával kapcsolatos eljárási rendrõl” szóló
56/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet elõírásait és az egyéb
kapcsolódó jogszabályokat kell alkalmazni.

I. A támogatás célja

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) pá-
lyázatot hirdet olyan gazdasági társaságok részére, melyek
részvényeiknek a Budapesti Értéktõzsde Részvénytársa-
ságra való bevezetését tervezik. A pályázat lebonyolítását
a GKM a Budapesti Értéktõzsde Részvénytársaság (BÉT)
közremûködésével végzi.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény a Vállalkozási Célelõirányzato-
kon belül különített el keretösszeget a tõzsdei bevezetésre
készülõ vállalkozások támogatására.

A támogatás célja a tõkepiacon keresztül történõ forrás-
bevonás ösztönzése, mely egyrészt nagyobb rugalmassá-
got, transzparens cégértékelést, részvényeik tekintetében
likviditást biztosít a cégeknek (tulajdonosaiknak), más-
részt bõvíti a tõzsdei befektetési lehetõségeket, így az
egész tõkepiacra pozitív hatást gyakorol.



II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium tõzsdei bevezetésre készülõ vállalkozá-
sok támogatása elõirányzatán (25. cím, 3. alcím, 4. jogcím-
csoport) rendelkezésre álló keretösszeg, de amennyiben
szükséges, a Támogató a rendelkezésre álló keretet más
forrásból kiegészítheti.

III. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)

Pályázhatnak az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamában székhellyel rendelkezõ gazdasági társasá-
gok, amelyek megfelelnek az alábbi feltételnek:

– a pályázat benyújtását megelõzõen csatlakoznak a
BÉT által létrehozott Tõzsdeképes Cégek Klubjához a
BÉT erre vonatkozó igazolásának csatolásával;

2. Kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
– amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszá-

molás alatt áll, illetve amelynek bírósági nyilvántartásból
való törlése folyamatban van;

– amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõ-
zõ három naptári éven belül az államháztartás alrendszere-
ibõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl, vagy a
strukturális alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötele-
zettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– amelynek lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó
adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, ki-
véve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;

– amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását meg-
elõzõ két naptári éven belül az államigazgatási szerv hatá-
rozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bí-
róság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkaválla-
lási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerõsen bír-
ság megfizetésére kötelezett;

– amelynek az utolsó éves beszámoló alapján saját tõké-
je negatív volt, vagy annak a gazdálkodó szervezetnek a
részére, amelynek a számviteli jogszabályok szerint szá-
mított saját tõkéje a törzstõke (alaptõke) jogszabályban
elõírt legkisebb mértéke alá csökkent;

– amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pá-
lyázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtása-
kor, vagy ezt követõen a pályázat elbírálása során bármi-
kor;

– amely az elmúlt két év mindegyikében a jóváhagyott
éves beszámoló alapján veszteségesen gazdálkodott;

– amelynek az elmúlt három év vonatkozásában csekély
összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatás támoga-
tástartalma meghaladja a 100 000 eurónak megfelelõ fo-
rintösszeget;

– amely a pályázat benyújtását megelõzõen nem csatla-
kozott a BÉT által létrehozott Tõzsdeképes Cégek Klubjá-
hoz a BÉT erre vonatkozó igazolásának csatolásával;

– amely a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
15. §-ában meghatározott feltételeit nem teljesítette, illet-
ve azok teljesülését nem vagy nem a külön jogszabályban
meghatározott módon igazolta;

– amely nem független a pályázat lebonyolítóitól.

Amennyiben a fenti pontok bármelyike fennáll, az a pá-
lyázat elbírálásból való kizárását eredményezi.

IV. A pályázati feltételek

1. A támogatásban részesíthetõ bevezetés
A pályázók számára történõ támogatás nyújtásának fel-

tétele, hogy a pályázó által kibocsátott részvények 2007.
június 1. napjáig bevezetésre kerüljenek a Budapesti Ér-
téktõzsdére.

Nem adható támogatás olyan tõzsdei bevezetésre, ame-
lyet a pályázó a pályázat benyújtása elõtt megkezdett.
Megkezdésnek minõsül a pályázó által a Pénzügyi Szerve-
zetek Állami Felügyeletéhez a tõzsdei bevezetéshez készí-
tett Tájékoztató jóváhagyására vonatkozó kérelem elõter-
jesztésének napja.

A pályázat benyújtási idõpontjának a pályázat – a pályá-
zó által igazolható – postai feladásának dátuma számít.

A támogatás megadásáról a BÉT és a GKM e célra létre-
hozott közös Bizottsága terjeszti elõ javaslatát a gazdasági
és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) elé, a
támogatás odaítélésérõl a miniszter, vagy az általa kijelölt
személy dönt.

Azon társaságok esetében, akik 2007. június 1. napjáig
kezdeményezték a BÉT-re való bevezetést, de a megadott
határidõig a bevezetési folyamat még nem zárult le, a mi-
niszter a Bizottság javaslata alapján dönthet úgy, hogy ha-
ladékot ad a fenti határidõ tekintetében.

A támogatott pályázóknak a bevezetést követõen leg-
alább 2 évig a tõzsdén kell maradniuk.

2. A bevezetés saját forrás igénye
Saját forrás igazolására a pályázó nevére kiállított bank-

számlakivonat fogadható el. Indokolt esetben saját forrás-
ként értékpapír (magyar államkötvény, diszkont kincstár-
jegy) is figyelembe vehetõ.

a) Az áfa visszaigénylésére jogosult pályázók esetén
legalább a bevezetés visszaigényelhetõ áfa nélküli (nettó)
összköltségének 25%-át kitevõ saját forrással kell rendel-
keznie, amelybe bankhitel, lízing, tagi kölcsön, magánköl-
csön, az államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás
nem számítható be.

b) Az áfa visszaigénylésére nem jogosult pályázók ese-
tén legalább a bevezetés bruttó összköltségének 25%-át
kitevõ saját forrással kell rendelkeznie, amelybe bankhitel,
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lízing, tagi kölcsön, magánkölcsön, az államháztartás al-
rendszereibõl kapott támogatás nem számítható be.

c) Az áfa arányosítással történõ meghatározása esetén a
pályázónak legalább a bevezetés visszaigényelhetõ áfa
nélküli összköltségének 25%-át kitevõ saját forrással kell
rendelkeznie, amelybe bankhitel, lízing, tagi kölcsön, ma-
gánkölcsön, az államháztartás alrendszereibõl kapott tá-
mogatás nem számítható be.

3. Elszámolható költségek
A bevezetés igazolt költségei között különösen az aláb-

biak vehetõk figyelembe:
– Befektetési szolgáltató közremûködése: jegyzési ga-

ranciavállalás, értékesítés és pénzügyi tanácsadás költ-
ségei;

– A bevezetéshez kapcsolódó könyvvizsgálat költségei;
– Jogi közremûködés költségei;
– Bevezetéssel járó marketing, PR, nyomdai tevékeny-

ségek költségei;
– PSZÁF eljárás, tájékoztató költségei;
– KELER által felszámított díjak költsége.

A bevezetés megvalósításához nyújtott támogatás ese-
tén a szerzõdéskötésnek feltétele, hogy a pályázó felhatal-
mazói levelet állítson ki valamennyi bankszámlájára,
melyben felhatalmazza a Támogatót inkasszó benyújtá-
sára, továbbá közjegyzõi okiratba foglalt tartozáselismerõ
nyilatkozatot tegyen.

A kifizethetõ támogatás akkor sem haladhatja meg a tá-
mogatás maximális értékét, ha az elszámolható költségek
összege meghaladja a maximális értéket. Ez esetben a pá-
lyázó választhatja meg a még be nem nyújtott számlák
alapján, hogy mely elszámolható költségekhez vesz igény-
be támogatást.

V. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. Támogatás formája
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nél-

küli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem téríten-
dõ támogatás).

2. A támogatás maximális mértéke
A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mérté-

ke: a bevezetés igazolt költségeinek 50%-a, de maxi-
mum 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeg.

Az egyes pályázók részére az EK-Szerzõdés 87. és 88.
cikkének a csekély összegû (ún. de minimis) támogatások-
ra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rende-
let hatálya alá tartozó csekély összegû támogatás nyújt-
ható.

Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegû
támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartal-
ma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a
100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget. Ezen a jogcí-
men nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazat-
ban tevékenykedõ vállalkozások, továbbá a támogatás

nem vehetõ igénybe mezõgazdasági illetve halászati ter-
mékek elõállításához, feldolgozásához vagy azok értékesí-
téséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenysé-
gekhez, valamint az import áruk helyet hazai áru használa-
tától függõ támogatások esetében.

A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy az
általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegû tá-
mogatások támogatás tartalma – a támogatás odaítélését
megelõzõ három év vonatkozásában – nem haladja meg a
100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

Támogató felhívja a pályázó figyelmét, hogy csekély
összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kap-
csolódó minden iratot az odaítélést követõ 10 évig meg
kell õriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása
esetén azokat köteles bemutatni.

Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott beveze-
téssel kapcsolatban nincs áfa-visszaigénylési jogosultsá-
ga, akkor a támogatás számításának alapja a tõzsdei beve-
zetés áfával növelt, bruttó összköltsége.

Ha a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, akkor a tá-
mogatás számításának alapja a tõzsdei bevezetés nettó
összköltsége. A támogatásként megítélt összeg tekinteté-
ben a pályázó áfa-visszaigénylésre teljes körûen nem jogo-
sult, az így felmerülõ vissza nem igényelhetõ áfaösszeg,
mint költség, a pályázót terheli. (Az általános forgalmi
adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 38. §-a alapján,
melyet az áfatörvényt módosító 2003. évi XCI. törvény
86. § tartalmaz.)

A döntéshozó indokolt esetben a támogatást a kértnél
alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja, errõl a pályázót
tájékoztatja. Ha a pályázó a csökkentett mértékû támoga-
tás mellett is képes, és kész a bevezetés megvalósítására,
errõl köteles – az értesítés kézhez vételét követõ 15 napon
belül – írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a meg-
felelõen módosított üzleti és finanszírozási tervét az igé-
nyelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonat-
kozó forrás meghatározását (pl. igazolt saját forrás, bank-
hitel). Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat
nem kell fizetni.

A kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció
keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.

A támogatás maximális összege csak akkor fizethetõ ki,
ha a pályázó az elszámolható költségeket igazoló számlá-
kat az elszámolási határidõig benyújtja a támogató részére.
Mindazokra a számlákra, amelyek e határidõn túl kerülnek
benyújtásra, nem fizethetõ ki a támogatás arányos része a
pályázó részére. A pályázónak a támogatás elnyerésekor
vállalt kötelezettségei ez esetben is fennállnak.

VI. A pályázat elbírálási folyamatának rövid bemu-
tatása

A pályázati anyag beérkezését követõen a Támogató
megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

– a benyújtás,
– a jogosultság,
– a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek.



A pályázónak hiánypótlásra kizárólag a pályázat formai
hiányossága esetén, a megadott határidõn belül van módja.
Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a benyújtás, a
jogosultság és a teljesség feltételeinek, a Bizottság javasla-
tot tesz a támogatás odaítélésérõl. A Bizottság a pályázati
felhívás feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a támogatásról
szóló döntést a miniszter, illetve az általa meghatalmazott
személy hozza meg:

– a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû tá-
mogatásáról,

– a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
– a pályázat elutasításáról.

A döntésrõl a pályázó támogató vagy elutasító levélben
értesül.

A jóváhagyott bevezetés megvalósítására és a támoga-
tás nyújtás feltételeinek rögzítésére a pályázónak támoga-
tási szerzõdést kell kötnie a Támogatóval.

VII. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorla-
ti tudnivalók

1. Pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmé-
nyek

A pályázat az alábbi fõ részekbõl áll:
– Pályázati Formanyomtatvány nyomtatott formában
– Mellékletek (a Formanyomtatvány ellenõrzõ listája

szerint).
A pályázat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetõség.
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, vala-

mint elektronikusan 2 db floppy vagy 1 db compact disc
(CD) lemezen kell benyújtani. Az eredeti példányt a borí-
tón „E” betûvel kell megjelölni, és abban az eredeti For-
manyomtatványokat kell elhelyezni, zárt borítékban, aján-
lott küldeményként, kell beküldeni. Kérjük, fordítson gon-
dot a pályázatok becsomagolására.

A Pályázati Formanyomtatványt hiánytalanul, minden
kérdésére választ adva és az elõírt dokumentumok csatolá-
sával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a
Formanyomtatvány egy adott kérdése nem vonatkozik az
Ön pályázatára, kérjük a Formanyomtatvány megfelelõ
helyén a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést be-
vezetni.

Figyelem:
– a Formanyomtatvány letölthetõ www.gkm.gov.hu in-

ternetes honlapról
– A Pályázati Formanyomtatványt a megadott tartalmi

és terjedelmi követelmények pontos betartásával kell ki-
tölteni. A megadott terjedelmet meghaladó információk
értékelése nem lehetséges (kivétel: részletes költségvetés
és a nyilatkozat a tulajdonosi összetételrõl).

– A Formanyomtatvány alakjának, formátumának meg-
változtatása esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetõ-
ség!

– Az eredeti formanyomtatvány hitelesítéséül annak
minden oldalát, kék színû toll használatával lássa el cég-
szerû aláírásával és cégbélyegzõjével az oldal alján!

2. Pályázati díj

2.1. Pályázati díj befizetése
A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázati díjat

kell fizetnie, amelynek összege az igényelt támogatás
összegének 0,2%-a, de legalább 1 000 Ft.

A pályázati díjat a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01220139-50000005 számú számlára kell átutalással telje-
síteni. Az átutalási megbízáson a következõ közleményt
kell feltüntetni: tõzsdei bevezetés eljárási díj; Pályázati
Felhívás kódszáma. A befizetés igazolására az alábbiak
közül bármelyik elfogadható:

– eredeti banki igazolás, mely tartalmazza az átutalt
összeget, az átutaló és a jogosult számlaszámát, valamint
az átutalás dátumát,

– a pályázó bankszámlakivonatának másolata,
– a terhelési értesítõ másolata.
A pályázati díj befizetése postai utalvánnyal nem

történhet. A postai utalványon (csekken) befizetett pá-
lyázati díjat nem áll módunkban sem visszafizetni, sem
figyelembe venni.

2.2. Pályázati díj visszafizetése
Amennyiben a Minisztérium a pályázatot forráshiány

miatt elutasítja, abban az esetben a pályázati díj visszafize-
tésre kerül. A visszautalás az elutasítástól számított 30 na-
pon belül történik meg. A befizetett pályázati díj nem
utalható vissza, ha:

– a pályázó pályázatát a benyújtást követõen bármikor
visszavonja,

– az igényeltnél kevesebb támogatás került megítélésre,
– a támogatási igény elutasításra került.

3. Benyújtás helye és formája
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), va-

lamint elektronikusan 2 db floppy vagy 1 db compact disc
(CD) lemezen zárt borítékban vagy csomagban ajánlott
küldeményként a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs

és Kontrolling Fõosztály
1024 Budapest, Margit krt. 85.

A feladó megjelölésénél a következõket kell feltüntetni:
– pályázó neve
– pályázó címe

4. Benyújtás idõpontja, határideje
A pályázat benyújtásának idõpontja: a pályázatot tartal-

mazó boríték, csomag postán történõ feladásának idõ-
pontja.

A pályázat benyújtására nyitva álló határidõ: 2006. no-
vember 17. napja. A pályázatok benyújtása és elbírálása
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folyamatos. A pályázatok benyújtása és elbírálása folya-
matos. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés
meghozatalára a pályázat befogadását követõ 90 napon
belül kerül sor. A támogatási keret kimerülése esetén a mi-
nisztérium hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben meg-
határozott határidõt követõen benyújtott pályázatok fel-
dolgozására nincs lehetõség.

5. Információszerzés lehetõsége
A pályázati tudnivalókkal kapcsolatban a Gazdasági és

Közlekedési Minisztérium telefonos ügyfélszolgálatán, a
235-4444 telefonszámon szerezhetõ be további infor-
máció.

A tõzsdei bevezetés feltételeivel kapcsolatban a Buda-
pesti Értéktõzsde Részvénytársaság ad felvilágosítást a
429-6717-es telefonszámon, valamint a vargab@bse.hu
e-mail címen.

VIII. Eljárásrend

1. Beérkezés
Valamennyi, a megjelölt postafiók címre beérkezõ pá-

lyázat:
– regisztrálásra kerül, és
– azonosító jellel kerül ellátásra.
A beérkezést követõen megvizsgálásra kerül:
– a benyújtási határidõvel kapcsolatos feltételek betar-

tása;
– a pályázat megfelelõ példányszáma (1 eredeti + 2 má-

solati);
– a formanyomtatvány megfelelõ formátuma (a forma-

nyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változ-
tatható, kézírással nem lehet kitöltve, ellenkezõ esetben a
pályázat feldolgozására nincs lehetõség);

Amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek bármelyi-
ke nem teljesül, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül.
Írásos kérelemre a 1 db másolati példány és 1 db eredeti
példány visszaküldésre kerül.

A benyújtás feltételeit teljesítõ pályázót értesítik a pá-
lyázat beérkezésérõl.

2. Jogosultság vizsgálata
Amennyiben a fentiekben („1. Beérkezés”) felsorolt fel-

tételek adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul tel-
jesülnek, vizsgálatra kerül a pályázó és a pályázat jogo-
sultsága.

Amennyiben a pályázó/pályázat nem jogosult a támoga-
tás odaítélésére, úgy

– a pályázó ezen feltételek utólagos teljesítésére nem
szólítható fel; és

– a pályázat teljességének vizsgálatát, valamint további
értékelését nem kell elvégezni, azaz a pályázat a pályázati
elbírálásból kizárásra kerül. Írásos kérelemre egy komplett

másolati példány, és az eredeti mellékletek visszaküldésre
kerülnek.

A pályázó az elutasítás részletes okait tartalmazó levél-
ben értesül jogosulatlanságáról.

3. A pályázat teljességének vizsgálata
Amennyiben a fentiekben („2. Jogosultság vizsgálata”)

felsorolt feltételek adott pályázat vonatkozásában mara-
déktalanul teljesülnek, sor kerül a pályázat teljességének
vizsgálatára. Ennek keretében megvizsgáljuk, hogy:

– a Formanyomtatvány valamennyi pontja maradéktala-
nul kitöltésre került-e, illetve a pályázót nem érintõ
pont(ok)nál feltüntetésre került-e, hogy „pályázatomra
nem vonatkozik”;

– a pályázó a formanyomtatvány minden oldalát ellát-
ta-e cégszerû aláírásával;

– a pályázó valamennyi elõírt mellékletet csatolta-e pá-
lyázatához.

A mellékletek hiánypótlásának rendje
A pályázat formai hiányossága esetén a pályázót kizáró-

lag írásban, egyszeri alkalommal megfelelõ, de maximum
15 naptári napos határidõ kitûzésével formai hiánypótlásra
hívják fel.

Az „A, C” jelû pótolható mellékletek pályázó önhibá-

ján kívüli be nem csatolása esetén kérjük, nyilatkozzon a

hiány tényérõl és annak indokáról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy utóbbi esetekben a pá-
lyázat kizárólag akkor kerülhet hiánypótlásra, ha a pá-
lyázó az adott melléklet tekintetében nyilatkozott.

Amennyiben a pályázat nem teljes a pályázat az elbírá-
lásból kizárásra kerül. A pályázót a minisztérium levélben
értesíti, megjelölve a pályázati elbírálásból való kizárás
okait.

A pályázó által aláírt, visszaérkezett tértivevény szel-
vény igazolja a kézhezvétel idõpontját, azaz a hiánypótlási
idõszak kezdetét. A hiánypótlás során bekért dokumentu-
mokat a pályázónak az elõírt példányszámban, ajánlott
küldeményként a felszólító levélben megadott címre kell
megküldeni.

Amennyiben a pályázó nem tesz eleget a hiánypótlási
felszólításnak, azaz nem küldte be megfelelõen a kért do-
kumentumokat, vagy elmulasztotta, túllépte a hiánypótlás-
ra biztosított határidõt, az a pályázati elbírálásból való ki-
zárását fogja eredményezni.

A beérkezett hiánypótlási dokumentumokat a teljesség
feltételei alapján, a kézhezvételt követõen ismételten meg-
vizsgálják. Amennyiben a hiánypótlást követõen sem tel-
jes a pályázat, a pályázó elutasításra kerül. A pályázót le-
vélben értesítik, megjelölve a pályázati elbírálásból való
kizárás okait.

Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, írásos kére-
lemre lehetõség van, az eredeti pályázat mellékleteinek, il-
letve egy komplett másolati példány visszakérésére.



4. Befogadás (pályázat teljességének való megfelelés)
Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelem-

be véve megfelel a jogosultság és teljesség feltételeinek, a
pályázat befogadásra kerül. A befogadás tényérõl a pá-
lyázót a minisztérium írásban értesíti.

Az értesítés tartalmazza:
– a pályázat benyújtásának idõpontját,
– a pályázat azonosító jelét,
– a pályázat befogadásának tényét és idõpontját.
Figyelem! A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályá-

zat formai megfelelõségét igazolja, nem jelenti a támo-
gatás megítélését!

5. Tartalmi elemzés
A pályázat tartalmi elemzése annak megállapítására irá-

nyul, hogy a pályázatban szereplõ információk az elbírá-
láshoz szükséges részletességgel és tartalommal rendelke-
zésre állnak-e. Amennyiben további részletezés, pontosí-
tás szükséges, abban az esetben egy alkalommal tartalmi
kiegészítésre hívják fel a pályázót.

Amennyiben a pályázó a tartalmi kiegészítést határ-
idõn belül nem teljesíti, a pályázat az elbírálásból kizá-
rásra kerül.

6. Elbírálás szempontrendszere
A pályázatok elbírálása a pályázati követelményeknek

való megfelelés alapján történik. Ha a pályázat minden fel-
tételnek megfelel, akkor támogatásban részesülhet. A pá-
lyázatok elbírálása a befogadás sorrendjében történik.

7. Döntés
A minisztérium a benyújtott pályázatok elbírálása érde-

kében Bizottságot hoz létre. A Bizottság a pályázati felhí-
vás feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

A Bizottság javaslata alapján a miniszter, illetve az ál-
tala meghatalmazott személy dönt:

– a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû tá-
mogatásáról, vagy

– a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
– a pályázat elutasításáról.
A döntés végleges, annak felülvizsgálatára, jogor-

voslatára nincs lehetõség.

8. Értesítés a támogatási döntésrõl
A pályázókat az elbírálás eredményérõl a döntést kö-

vetõ 15 munkanapon belül írásban értesítik.
Elutasított pályázat esetén az értesítés tartalmazza az el-

utasítás indokát.
Támogatott pályázat esetén a pályázó nevét, a pályázat

tárgyát, a megítélt támogatás összegét a Minisztérium in-
ternetes honlapján (www.gkm.hu) és hivatalos lapjában
közzéteszi.

9. A Támogatási Szerzõdés megkötésének feltételei
A támogatásról szóló döntést követõen a minisztérium

Támogatási Szerzõdést köt (I. számú melléklet „Támoga-

tási Szerzõdés – minta”) a nyertes pályázóval (továbbiak-
ban: Kedvezményezett).

A Támogatási Szerzõdés megkötésének feltétele, hogy
a Kedvezményezett az elõírásoknak megfelelõen és határ-
idõre teljesítse a szerzõdéskötéshez szükséges feltételeket
(II. számú melléklet „Tájékoztató a Támogatási Szerzõdés
megkötésének feltételeirõl – minta”). A szerzõdéskötés-
hez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó
határidõ elmulasztása esetén a támogatási döntés hatályát
veszti.

A szerzõdés és mellékletei a pályázatban foglaltaktól,
illetve a támogatási döntéstõl eltérõ adatot nem tartalmaz-
hatnak!

A Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerzõdés-
ben foglalt feltételeknek megfelelõen végrehajtani a beve-
zetést. Amennyiben a Kedvezményezett nem a feltételek-
nek megfelelõen jár el, a minisztérium jogosult a finanszí-
rozás felfüggesztésére, visszavonására, a támogatásból
már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizeté-
sének kezdeményezésére, a szerzõdéstõl való elállásra.

10. A Támogatási Szerzõdés módosítása
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási Szerzõdés

módosítása csak kivételesen indokolt esetben, olyan cél-
ból és tartalommal lehetséges, amely a pályázat eredeti
célkitûzését nem változtatja meg.

Amennyiben a pályázatban szerepeltetett, a Támogatási
Szerzõdéshez kapcsolódó Kölcsönszerzõdésben rögzített
költségvetés belsõ arányai, bármely tétel vonatkozásában
a 10%-ot meghaladó mértékben megváltoznak, úgy a Ked-
vezményezett köteles a Támogatási Szerzõdés módosítá-
sát kezdeményezni.

A Támogatási Szerzõdés módosításának kezdeménye-
zése kizárólag írásban és a Támogatási Szerzõdés módosí-
tási kérelem kitöltése útján lehetséges, amelyet a Kedvez-
ményezettnek a szerzõdéskötést végzõ szervezethez kell
eljuttatnia (III. számú melléklet „Támogatási Szerzõdés-
módosítási kérelem”).

A szerzõdés módosítási kérelem beérkezését követõen a
támogatási összeg folyósítása a kérelem elbírálásáig fel-
függesztésre kerülhet.

11. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata
A vissza nem térítendõ támogatások pénzügyi elszámo-

lásával kapcsolatos tudnivalókról az alábbiakban adunk
tájékoztatást.

Az elszámolást, a támogatás folyósítását a vissza nem
térítendõ támogatások esetében a Kedvezményezett kez-
deményezi.

Amennyiben a bevezetés összköltsége (kiadása) olyan
mértékben csökken, hogy az indokolttá teszi, a támogatási
összeg is arányosan csökken.

A támogatás folyósítása érdekében a Kedvezményezett-
nek a Támogatási Szerzõdésben rögzített határidõk betar-
tása mellett és a pályázatban részletezett bevezetés elfoga-
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dott költségvetési összetételéhez igazodva kell az igazoló
dokumentumokat és kimutatásokat benyújtani:

– teljesített kifizetéseket igazoló költségszámlák egy
eredeti és egy mindenben egyezõ másolati példánya,
ahol is

= a számlákon a Támogatási Szerzõdés Kedvezmé-
nyezettjének aláírásával (cégszerû) kell igazolnia
a szolgáltatás igénybevételét, valamint

= a másolaton cégszerû aláírásával szükséges iga-
zolni, hogy az mindenben megegyezik az eredeti
számlával,

– egy eredeti és egy másolati példányban az adott
számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylato-
kat,

= átutalás esetén bankszámla-kivonatot, vagy erede-
ti banki igazolást,

= a forintra történõ átszámítás módjának dokumen-
tálása;

– a Támogatási Szerzõdéssel egyidejûleg megküldésre
kerülõ dokumentumokat megfelelõen kitöltve és aláírva
(Költségösszesítõ, Számlaösszesítõ, Teljesítési Jegyzõ-
könyv);

– a szerzõdéseket, megrendeléseket, és az esetleges
egyéb szerzõdéshez kapcsolódó kifizetéseket dokumentá-
ló megbízásokat;

– a nem magyar nyelvû számla Fordítói Iroda által kiál-
lított fordítása.

Az ügyintézés végeztével az eredeti számlák és egyéb
eredeti dokumentumok a Kedvezményezett számára aján-
lott küldeményben visszaküldésre kerülnek.

Amennyiben a bevezetés költségei meghaladják a Tá-
mogatási Szerzõdésben rögzített összeget, a többletráfor-
dítást a Kedvezményezett saját forrása növelésével, illetve
egyéb idegen forrás igénybevételével köteles ellensúlyoz-
ni, mivel a megítélt támogatás összege nem követi a költ-
ségek emelkedését.

Amennyiben a pályázatban szerepeltetett, a Támogatási
Szerzõdésben rögzített költségvetés belsõ arányai, bár-
mely tétel vonatkozásában a 10%-ot meghaladó mérték-
ben megváltoznak, úgy a Kedvezményezett köteles a Tá-
mogatási Szerzõdés módosítását – írásos kérelem formájá-
ban, a kérelem tárgya és indoklás megjelölése mellett –
kezdeményezni.

A Kedvezményezett a Támogatási Szerzõdés alapján a
bevezetés – szerzõdésben meghatározott – befejezését kö-
vetõ 60 napon belül elszámolni köteles a finanszírozást
végzõ szervezetnél, a következõ dokumentumok benyújtá-
sával:

– pénzügyi beszámoló (a bevezetés megvalósítását ta-
núsító, bizonylatokkal alátámasztott elszámolást tartalma-
zó dokumentum);

– a végelszámolás után esetlegesen fennmaradó, fel
nem használt támogatás összegérõl történõ lemondó nyi-
latkozat.

12. Elõleg igénylésének lehetõsége
A Kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció

keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.

13. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje
A minisztérium méri és ellenõrzi a támogatott pályáza-

tok elõrehaladását, illetve eredményességét. A Kedvezmé-
nyezett ezért – a Támogatási Szerzõdésben foglalt gyako-
risággal és tartalommal – adatokat köteles szolgáltatni a
bevezetés megvalósulásáról.

Figyelem! Az adatszolgáltatási kötelezettség elmu-
lasztása a Támogatási Szerzõdésben foglalt kötelezett-
ség megszegésének minõsül, ezért ez esetben Támogató
a szerzõdéstõl eláll és a támogatási összeget visszafizet-
teti.

A monitoring adatok megküldése
A monitoring adatszolgáltatást a Támogatási Szerzõdés

mellékletét képezõ monitoring adatlap kitöltésével és
megküldésével kell teljesíteni. Az adatlapot a Támogatási
Szerzõdésben foglalt határidõ(k) betartásával szükséges
megküldeni.

Az adatlapot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat)
szükséges benyújtani, továbbá zárt borítékban, ajánlott
küldeményként kell a következõ címre beküldeni:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling

Fõosztály
1024 Budapest, Margit körút 85.

A borítékon kérjük tüntesse fel:
– a pályázó nevét,
– a pályázatának azonosító számát,
– a következõ szöveget: Monitoring adatszolgáltatás.

14. Egyéb rendelkezések
A vonatkozó jogszabályok felsorolása a IV. számú mel-

lékletben található.

IX. Az Útmutató mellékletei

I. Támogatási Szerzõdés minta
II. Támogatási szerzõdés megkötésének feltétele
III. Kérelem a Támogatási szerzõdés módosítására

adatlap
IV. Vonatkozó jogszabályok listája

X. Segédlet a Pályázati Formanyomtatvány mellék-
leteinek elkészítéséhez

Alábbiakban a Formanyomtatvány és az abban megha-
tározott mellékletek elkészítéséhez szükséges – egyéb he-
lyen be nem mutatott – tudnivalókat közöljük.



A bevezetés részletes költségvetése adatlap
– egyértelmûen alátámasztja a Formanyomtatványban

szereplõ – számviteli kategóriák szerinti – összesítõt,
– külön ismerteti a nettó költségeket, a vissza nem térít-

hetõ áfát és a visszatéríthetõ áfát.
– az adatokat ezer forintra kerekítve, tizedes érték fel-

tüntetése nélkül, nettó értéken tartalmazza, a visszaigé-
nyelhetõ, illetve vissza nem igényelhetõ áfát külön soron
kell feltüntetni; amennyiben az III. áfa-nyilatkozatban az
3. „áfa nélküli (nettó) összeggel” rész került aláírásra a
„VI. Támogatás miatt vissza nem igényelhetõ áfa” költsé-
get is jelölni szükséges.

– A támogatás miatt vissza nem igényelhetõ áfa kiszá-
mítási módja: összes visszaigényelhetõ áfa 65%-a, vagy
igényelt támogatási intenzitás %-a.

„A” Árajánlatok
Minden költségtétel alátámasztására kérjük, hogy csa-

toljon magyar nyelvû árajánlatot, mely tartalmazza:
– az ajánlattevõ megnevezését, cégszerû aláírását (alá-

írás+bélyegzõ)
– az ajánlatkérõ megnevezését,
– az árajánlat érvényességét,
– az egyes költségtételek megnevezését, egységárait, a

nettó árakat, az áfát, és a bruttó árakat tételesen és összesen
az egységárat, a nettó árat, az áfát, és a bruttó árat.

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van
meghatározva, kérjük, számítsa át az árajánlat napjára vo-
natkozó MNB középárfolyamon.

Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatoknak össz-
hangban kell lenniük A projekt részletes költségvetése
adatlappal!

„B” „Adatlap – a támogatási döntésrõl”
A Formanyomtatvány mindkét oldalának kitöltése

szükséges. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt szereplõ ada-
toknak meg kell egyezniük a Pályázati Formanyomtat-
ványban megadott adatokkal.

„C” Jogi státusz igazolása
A jogi státusz igazolására a következõ dokumentumok

fogadhatók el:
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat (eredeti példány

vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolata, ügyvédi
ellenjegyzés nem fogadható el). Változásbejegyzési kére-
lem vagy cégbírósági végzés igazolásként nem fogad-
ható el.

– Az Igazságügyi Minisztérium által cégadatok feldol-
gozására és tárolására létrehozott Országos Cégnyilván-
tartó és Céginformációs Rendszer (a továbbiakban OCCR)
adatbázisáról lekért Cégkivonaton szerepelnie kell az
Igazságügyi Minisztérium cégbélyegzõjének vagy azt
közjegyzõ által hitelesíttetni kell.

„D” Nyilatkozat a tulajdonosi összetételrõl
A melléklet csatolása abban az esetben szükséges,

amennyiben a tulajdonosok száma meghaladja a forma-
nyomtatvány I./2.2. pontjának terjedelmét.

„E” Jóváhagyott, utolsó éves beszámoló
– a pályázó jóváhagyott, utolsó éves beszámolója (mér-

leg, eredménykimutatás). (A saját példány másolata hitele-
sítve pályázó cégszerû aláírásával).

– amennyiben a vállalkozás mûködési ideje egy évnél
rövidebb, úgy a Pályázati Formanyomtatvány I./2.3.-as
pontját szükséges kitölteni, külön melléklet csatolása nem
kötelezõ.

„F” A pályázó hivatalos képviselõjének aláírási cím-
példánya

– a cégbírósághoz benyújtott aláírási címpéldány, ere-
deti vagy közjegyzõ által hitelesített másolata, vagy banki
aláírás-bejelentõ bank által 3 hónapnál nem régebben hite-
lesített másolata. A hitelestéseknek – aláírás és bélyegzõ –
eredetinek kell lenniük.

„G” A bevezetés megvalósításához szükséges forrá-
sok rendelkezésre állását igazoló ígérvények

A pályázathoz minden forrás rendelkezésre állását iga-
zolni kell (értelemszerûen a jelen pályázat keretében igé-
nyelt támogatás kivételével).

– Saját forrás: A pályázónak legalább a projekt vissza-
igényelhetõ ÁFA nélküli összköltségének 25%-át kitevõ
saját forrással kell rendelkeznie.

– Számlapénz: A forrás igazolására kizárólag a pályázó
nevére kiállított, a pályázat benyújtását megelõzõ egy hó-
napnál nem régebbi eredeti bankszámlakivonat vagy an-
nak bank által hitelesített másolata, illetve eredeti banki
igazolás fogadható el. Számlapénz házipénztár, készpénz,
értékpapír és hitelkeret nem vehetõ igénybe.

– Hitel: A hitel igazolására a bank által kiadott hitelígér-
vény vagy megkötött kölcsönszerzõdés fogadható el. Nem
minõsül hitelnek a pénzügyi lízing és a bankgarancia.

– Egyéb forrás: lehet az elõzõ pontokban felsoroltakon
kívül felmerülõ források (például saját forrás, lízing, tagi
kölcsön, magánkölcsön). A tagi kölcsön, magánkölcsön
igazolása szerzõdéssel vagy elõszerzõdéssel történhet,
mely tartalmazza a pályázót (mint Kedvezményezettet), a
bevezetés megnevezését és az összeget. Ezek rendelkezés-
re állását a pályázó nyilatkozatával kell igazolni. A forrás
rendelkezésre állását legkésõbb a szerzõdéskötésig elõ-
szerzõdéssel vagy szerzõdéssel kell igazolni.

– Lízing igénybevétele esetén a lízinget nyújtó pénzinté-
zet lízing-szerzõdése szükséges.

„H” Eljárási díj befizetésének igazolása:
– eredeti banki igazolás, mely tartalmazza az átutalt

összeget, az átutaló és a jogosult számlaszámát, valamint
az átutalás dátumát, vagy

– a pályázó bankszámlakivonatának másolata, vagy
– a terhelési értesítõ másolata.
A pályázati díj befizetése postai utalvánnyal nem tör-

ténhet. A postai utalványon (csekken) befizetett pályázati
díjat nem áll módunkban sem visszafizetni, sem figyelem-
be venni.
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„I” Igazolás a Tõzsdeképes Cégek Klubjához történõ
csatlakozásról:

A Budapesti Értéktõzsde által létrehozott Tõzsdeképes
Cégek Klubjához történt csatlakozás igazolása.

XI. Fogalomjegyzék

A Pályázati Felhívásban, Formanyomtatványban, illet-
ve Útmutatóban található fogalmak definíciója

– Cégszerû aláírás: A cég hivatalos képviseletére jogo-
sult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpél-
dányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult
személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely
a cég elõírt, elõnyomott, illetve nyomtatott neve alá tör-
ténõ aláírás(ok)kal történik.

– Célelõirányzat (elõirányzat): a Magyar Köztársaság
Költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvényben tétele-
sen meghatározott, valamely konkrét feladat vagy cél
megvalósítására, elõsegítésére rendelt, bevételekbõl, ki-
adásokból, illetve adott esetben állami támogatásból álló
költségvetési tétel.

– Elbírálásból való kizárás: a döntéshozó által adott
pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történõ ki-
rekesztése – a pályázó által elkövetett – valamely lényeges
formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következ-
tében. A kizárás eseteiben a befizetett pályázati díj vissza-
igénylésére nincs lehetõség.

– Eljárásrend: eljárásrend alatt jelen összefüggésben a
Támogatónak, illetve Megbízottjának a pályázati rendszer
mûködtetésével összefüggõ valamennyi, vagyis a benyúj-
tott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szer-
zõdéskötéssel, a finanszírozással, az ellenõrzéssel, vala-
mint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos el-
járási cselekményeinek összességét értjük.

– Hiánypótlás: amennyiben a pályázó – önhibáján kí-
vül – a pályázat valamely mellékletét nem nyújtja be, le-
hetséges a melléklet hiánypótlása.

– Kiegészítés: a formai hiánypótlást követõen kért, a
bevezetés szakmai és pénzügyi tartalmának egyes nem ki-
elégítõen kifejtett pontjaihoz kapcsolódó, további részle-
tezõ bemutatás, illetve számszaki hibajavítás.

– Melléklet: a pályázatban rögzített, egyes tényt (ténye-
ket) alátámasztó, és így a pályázat elbírálását megalapozó
dokumentum.

– Pályázat: a pályázó által benyújtott dokumentumok
összessége (Pályázati Formanyomtatvány, valamint mel-
lékletek) amelyek alapját képezik a pályázó, illetve a beve-
zetés bírálatának;

– Pályázat benyújtásának idõpontja: a pályázatot tar-
talmazó boríték, csomag postán történõ feladásának napja.

– Pályázati díj: a pályázó által a pályázat benyújtásakor
fizetni szükséges, jogszabályban, illetve a Pályázati Útmu-
tatóban meghatározott pénzösszeg. A pályázati díj megfi-
zetésének elmulasztása, vagy az arról szóló igazolás pályá-
zathoz be nem csatolása esetén az adott pályázat a döntés-
hozatalból kizárásra kerül.

– Pályázati Dosszié: a Minisztérium által megalkotott,
a pályázat benyújtására szolgáló azon teljes dokumentá-
ció, amely tartalmazza a Pályázati Formanyomtatványt és
az Útmutatót;

– Pályázati Felhívás: e dokumentumban kerül közzété-
telre a Minisztérium által meghatározott pályázati konst-
rukció;

– Pályázati Formanyomtatvány: e dokumentum tar-
talmazza a pályázó, valamint a bevezetés adatait, valamint
a bevezetés egyes részeinek vagy egészének bemutatását.
A dokumentum kitöltése a pályázó feladata;

Támogatási szerzõdésminta

A szerzõdésminta tájékoztatásul szolgál.
Az egyes támogatások során a szerzõdésminta
egyediesítésre kerül, amelynek során a Támogató
a mintától eltérhet!

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
Pályázati azonosító:
Iktató szám:

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS

amely létrejött egyrészrõl a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13–15., bank-
számlaszám …………………..), mint támogató, (a továb-
biakban: Támogató)

másrészrõl

Pályázó neve,
(címe, adószáma: ……………………… bankszámla-

száma: ……………………………, a cég képviselõjének
neve: …………………, mint kedvezményezett (a továb-
biakban: Kedvezményezett)

a továbbiakban együttesen: Szerzõdõ Felek,

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:

II.

A szerzõdés tárgya

1. Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy Támogató – „A Tõzs-
dei bevezetésre készülõ vállalkozások támogatása fejezeti
kezelésû elõirányzatból nyújtható támogatások felhaszná-
lásával kapcsolatos eljárási rendrõl” szóló 56/2006.
(VIII. 3.) GKM rendelet (továbbiakban: R), valamint „Az
államháztartás mûködési rendjérõl” szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) rendel-



kezései alapján pályázatot írt ki a tõzsdei bevezetésre ké-
szülõ vállalkozások támogatására. Felek a Kedvezménye-
zett …………… azonosítószám alatt nyilvántartásba vett
pályázata, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter
vagy az általa kijelölt személy döntése alapján, a döntés-
ben megfogalmazottak szerint kötik meg a támogatási
szerzõdést.

2. Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy a Támo-
gató a Kedvezményezett fent említett pályázatában fog-
laltak szerint egyszeri, vissza nem térítendõ – pénzügyi tá-
mogatást nyújt a Kedvezményezett részére, amely kizáró-
lag a pályázatban megnevezett tõzsdei bevezetés meg-
valósítására fordítható.

A bevezetés:
a) visszaigényelhetõ áfával csökkentett összköltsége:

ezer Ft.
b) befejezésének határideje:

III.

A támogatás összege és a felhasználási feltételek

3. Támogató vállalja, hogy a bevezetés megvalósításá-
hoz egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást nyújt. A tá-
mogatás a bevezetés visszaigényelhetõ áfával csökkentett
összköltségének ……%-a, de legfeljebb ………… Ft,
azaz ……………………… forint.

4. Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy az elõzõ
pontban megjelölt támogatási összeget Kedvezményezett
a szerzõdés l. pontjában részletezett bevezetés ráfordításai-
ra kizárólag a számviteli jogszabályoknak megfelelõen
használhatja fel, igazodva a jelen szerzõdés 1. számú mel-
lékletében részletezett bevezetés költségvetés-összetétel-
hez.

5. Kedvezményezett felelõssége tudatában kijelenti,
illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

a) 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása nincs, il-
letve nem áll csõd- vagy felszámolási eljárás, illetve végel-
számolás alatt,

b) az államháztartás alrendszereibõl folyósított támoga-
tásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs és a
támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ 3 éven be-
lül nem is volt,

c) haladéktalanul írásban bejelenti Támogató részére,
ha a támogatási szerzõdés fennállásának tartama alatt elle-
ne csõd vagy felszámolási eljárás illetve végelszámolás in-
dul,

d) amennyiben a jelen szerzõdés 1. pontjában részlete-
zett bevezetés megvalósítása meghiúsul, vagy tartós aka-
dályba ütközik, ezt Támogatónak haladéktalanul írásban
bejelenti,

e) az adólevonási jogosultságában bekövetkezett válto-
zást a támogatási szerzõdés módosítása végett haladékta-
lanul írásban bejelenti Támogató részére,

f) amennyiben a jelen szerzõdés 1. pontjában részlete-
zett bevezetés megvalósítása Kedvezményezettnek fel
nem róható okból meghiúsul vagy tartós akadályba ütkö-
zik, az elõzõekben írt bejelentési kötelezettség teljesítésén
túl az igénybe nem vett támogatásról lemond,

g) a tõzsdei terméklistára való felkerüléstõl számított 2
évig a tõzsdén marad,

h) a bevezetést a jelen szerzõdés 1. pontjában meghatá-
rozott határidõben megvalósítja,

i) pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag az alábbi
pénzforgalmi jellegû bankszámlája(i) áll(nak) rendelke-
zésre:

Bank neve Bankszámlaszáma
………………………… …………………………
………………………… …………………………

A támogatási összeg folyósítása a fent elsõként megje-
lölt bankszámlára történik.

6. A jelen szerzõdés szempontjából köztartozásnak mi-
nõsülnek az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tör-
vényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek
költségvetéseibõl ellátandó feladatok fedezetére elõírt fi-
zetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenõrzése
és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe
tartozik. Köztartozásnak minõsül továbbá az is, ha az ál-
lamháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogo-
sulatlanul igénybe vett támogatás és járulékai megfizetését
az arra hatáskörrel rendelkezõ szerv elrendeli, és azt a
kötelezett az elõírt határidõig nem teljesíti.

7. Kedvezményezett tudomásul veszi, illetve hozzájáru-
lását adja ahhoz, hogy

a) a szerzõdéskötést követõen kialakuló 60 napon túl
meg nem fizetett köztartozás esetén a támogatás folyósítá-
sa felfüggesztésre kerül, illetve három alkalommal történõ
felfüggesztés esetén visszatartásra kerülhet,

b) a támogatás a) pontban meghatározott felfüggeszté-
se, illetve visszatartása a Kedvezményezett jelen szerzõ-
désben vállalt kötelezettségeit nem érinti,

c) felszámolási eljárás alatt álló szervezet részére támo-
gatás nem folyósítható,

d) támogatás nem folyósítható azon szervezet részére,
amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ
két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával
vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság mun-
kavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási enge-
dély nélküli foglalkoztatása miatt jogerõsen bírság megfi-
zetésére kötelezett,

e) a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adó-
számát, társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalom-
biztosítási folyószámlaszámát a Támogató, illetve a Ma-
gyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások tel-
jesítése illetve az adósság bekövetkezése tényének és
összegének megismeréséhez,
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f) az Magyar Államkincstár keretében mûködõ, alapve-
tõen pénzügyi szemléletû megfigyelõ rendszer, az OTMR
jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók,
elõirányzat-kezelõk, Monitoring Bizottságok) számára
hozzáférési lehetõséget biztosítson a pénzügyi adatbázis-
hoz,

g) az Magyar Államkincstár a köztartozások figyelem-
mel kísérése érdekében a Kedvezményezett megnevezésé-
re, székhelyére, az adószámára és társadalombiztosítási
azonosító jelére, valamint a társadalombiztosítási folyó-
számla számára vonatkozó adatokat megküldi az Adó– és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és szervei, a Vám– és Pénz-
ügyõrség Országos Parancsnoksága (VPOP) valamint az
ONYF részére,

h) az APEH és szervei, a VPOP és szervei, valamint az
ONYF megyei igazgatási szervei az Magyar Államkincs-
tár tájékoztatása alapján számszerû adatot szolgáltatnak az
utalványozónak és az OTMR-nek, amikor a Kedvezmé-
nyezettnek 60 napot meghaladó, esedékessé vált és meg
nem fizetet köztartozása alakul ki, illetõleg azt megfizette
vagy arra idõközben fizetési könnyítést (halasztást, rész-
letfizetést) kapott, és ezen adatszolgáltatás alapján a Ked-
vezményezett 60 napon túli köztartozása esetén – a köztar-
tozás fennálltáig – a Támogató köteles felfüggeszteni az
esedékes támogatások folyósítását,

i) a pályázó nevét, a pályázat tárgyát, a megítélt támoga-
tás összegét és mértékét a Támogató nyilvánosságra hoz-
za,

j) a támogatás rendeltetés- és szerzõdésszerû felhaszná-
lását a Támogató vagy megbízottja a jelen szerzõdés V. fe-
jezetében foglaltak szerint ellenõrizze,

k) adólevonási kötelezettségében bekövetkezõ olyan
változás esetén, amelynek következtében általános forgal-
mi adó levonási joga keletkezik, a változás és annak Tá-
mogató felé történõ bejelentése közötti idõszakban a támo-
gatás összegébõl az áfatartalom figyelembe vételével meg-
határozott támogatásrészt a Támogató a további támoga-
tásból levonja, illetõleg a fenti idõszakra vonatkozóan ezt
az összeget visszafizettesse,

l) a támogatás csekély összegû (de minimis) támogatás-
nak minõsül,

m) a Kedvezményezett új bankszámla nyitásáról köteles
3 napon belül tájékoztatást adni, egyidejûleg a bankszám-
lára vonatkozó azonnali beszedési megbízáshoz szükséges
felhatalmazói nyilatkozat számlavezetõ bank által vissza-
igazolt eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolati
példányát is haladéktalanul átadni Támogató részére.

IV.

A támogatás folyósítása, ütemezése

8. A támogatás folyósítása
a) A támogatás folyósítása a teljesítés igazolása mellett

a benyújtott számlák, kifizetést igazoló dokumentumok
alapján utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik.

b) Kedvezményezett a támogatás folyósítását – részel-
számolás esetén is – a pályázathoz csatolt költségvetéssel
és jelen szerzõdés 1. számú mellékletével összhangban
álló, a Kedvezményezett nevére és címére szóló és a pályá-
zat benyújtását követõen teljesített kifizetéseket igazoló
költségszámláknak az eredetivel mindenben megegyezõ
példányai csatolásával, illetve a kifizetéseket igazoló költ-
ségszámlák alapján a jelen szerzõdés 1. számú mellékleté-
ben rögzített ütemezés szerint veheti igénybe.

c) Szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy a támo-
gatás folyósítása (a jelen szerzõdés 1. számú mellékleté-
ben megjelölt ütemezés szerint szakaszosan) az elszámo-
lás(oka)t követõ 30 napon belül, a Kedvezményezett bank-
számlájára történõ utalással történik.

d) A folyósítási igényt Kedvezményezettnek a Támoga-
tóhoz kell benyújtania.

e) A támogatás igénybevételének kezdõ napja jelen
szerzõdés hatálybalépésének napja, végsõ idõpontja a be-
vezetés befejezését követõ 60. nap.

f) A támogatás összegét a Magyar Államkincstár folyó-
sítja a Támogató által utalványozásra feljogosított rendel-
kezésére és utalványozása alapján.

g) A számlákon Kedvezményezettnek aláírásával kell
igazolni a szolgáltatás igénybevételét. Csatolni kell a
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat (a számlák má-
solatai mellé csatolnia kell az átutalást igazoló banki szám-
lakivonatot, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bi-
zonylatot), illetõleg készpénzkifizetés esetén a pénztári ki-
adási bizonylat másolatát, a vállalkozói szerzõdéseket,
megrendeléseket, a támogatási összeg igénybevételére be-
jelentett személy(ek) által aláírt rendelkezõ levelet. A Tá-
mogató képviselõje az elszámolás céljából benyújtott – a
támogatott jogcímeknek megfelelõen csoportosított –
számlamásolatok átvételét a számla eredeti példányán alá-
írásával igazolja

h) Amennyiben a támogatás vetítési alapjául szolgáló
bevezetés költsége a tervezetthez képest csökken, a támo-
gatás összegét megfelelõ arányban csökkenteni kell. Ha a
bevezetés megvalósításához a pályázati felhívásban meg-
határozott lehetséges legnagyobb támogatási összeg került
jóváhagyásra, a Támogató jogosult a támogatás csökkenés
mértékének meghatározására.

9. Pénzügyi beszámoló

Kedvezményezett köteles legkésõbb a bevezetés befeje-
zését követõ 60. napon a 3. számú melléklet szerinti pénz-
ügyi beszámolót benyújtani a Támogató részére. Ezen idõ-
pontig Kedvezményezett legfeljebb három idõpontban
számolhat el. Kedvezményezett a támogatás utolsó részle-
tével, amely a teljes támogatás legalább 10%-a a pénzügyi
beszámoló benyújtásával egyidejûleg számol el.

A pénzügyi beszámoló a bevezetés megvalósítását tanú-
sító, bizonylatokkal alátámasztott elszámolást tartalmazó
dokumentum. Az esetlegesen fennmaradó, fel nem hasz-
nált támogatás összegérõl írásban le kell mondani.



10. Zárójegyzõkönyv
Kedvezményezettnek a támogatási szerzõdésben vállalt

valamennyi kötelezettség teljesítését követõen a kötele-
zettségek megvalósulásának eredményérõl záró beszámo-
lót kell benyújtania Támogató részére. A benyújtást köve-
tõen szerzõdõ felek 30 napon belül a 4. számú melléklet
szerinti zárójegyzõkönyvet kötelesek elkészíteni.

V.

A támogatás rendeltetésszerû felhasználásának
ellenõrzése

11. A szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy a Tá-
mogató, az általa meghatalmazott, illetve a külön jogsza-
bályban feljogosított szervek jogosultak az igénybevett tá-
mogatás rendeltetésszerû felhasználását és elszámolásait
bármikor ellenõrizni.

11.1. Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen szerzõdés
tárgyát képezõ bevezetés költségeit és a folyósított támo-
gatás összegét az ellenõrzés céljára elkülönítetten tartja
nyilván és az elszámolás dokumentációit a zárójegyzõ-
könyv aláírásának napjától számított 5 éven keresztül
megõrzi.

11.2. Felek tudomásul veszik, hogy a költségvetési
pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintet-
tel a Szerzõdés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti ti-
tok címén nem tagadható meg. Tudomásul veszik továbbá,
hogy jelen szerzõdés alapján a költségvetési pénzeszközök
felhasználását az Állami Számvevõszék, illetve a Kor-
mányzati Ellenõrzési Hivatal is jogosult ellenõrizni.
A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató
ezen szerzõdéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsé-
gének eleget tegyen.

VI.

A szerzõdésszegés és jogkövetkezményei

12. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen
szerzõdés korábbi pontjaiba ütközõ magatartáson túl szer-
zõdésszegésnek minõsül, ha

a) Kedvezményezett a pályázathoz csatolt, továbbá a je-
len szerzõdés 5. pontjában tett bármely nyilatkozata valót-
lannak bizonyul, vagy e nyilatkozatainak bármelyikét
visszavonja, illetõleg írásbeli bejelentési kötelezettségét
nem, vagy 30 napon túli késedelemmel teljesíti,

b) hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy Kedvezmé-
nyezett a támogatás igényléséhez valótlan, hamis adatokat
szolgáltatott, vagy a pályázat során valótlan nyilatkozatot
tett, illetõleg akár a jelen szerzõdés megkötésekor, akár az
elszámolások során vagy az ellenõrzéskor hamis adatokat
szolgáltat vagy valótlan nyilatkozatot tesz,

c) a jelen szerzõdés 5. pontjának d), e) és f) alpontjaiban,
illetve a jelen szerzõdés 7. pontjának m) alpontjában elõírt
bejelentési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget,

d) Kedvezményezett a jelen szerzõdés V. fejezetében
rögzített ellenõrzéseket akadályozza,

e) Kedvezményezett a jelen szerzõdés 6. pontjában fog-
lalt bármely hozzájárulását visszavonja,

f) Kedvezményezett a jelen szerzõdés VII. fejezetében
részletezett biztosítékadási kötelezettségének nem tesz
eleget,

g) Kedvezményezett a támogatást részben vagy egész-
ben nem rendeltetésszerûen használja fel,

h) a támogatott bevezetés meghiúsulását vagy tartós
akadályoztatását elõidézõ körülmény a Kedvezményezett-
nek felróható okból következett be.

13. Szerzõdésszegés esetén Támogató a jelen szerzõ-
déstõl eláll, és a támogatást egyidejûleg visszavonja. Eb-
ben az esetben a szerzõdés a megkötése idõpontjára
visszamenõ hatállyal megszûnik, a Kedvezményezett a
már folyósított támogatást az elállás idõpontjában érvé-
nyes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ, és a
támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig fel-
számított kamattal növelve az elállás idõpontjától számí-
tott 15 napon belül köteles visszafizetni a Támogatónak a
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220139-
50000005 sz. bankszámlájára.

VII.

Szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek

14. Kedvezményezett jelen szerzõdés megkötéséhez a
támogatás visszafizetésének biztosítékaként közjegyzõi
okiratba foglalt tartozáselismerõ nyilatkozatot tesz a Tá-
mogató javára.

A tartozáselismerõ nyilatkozatot Kedvezményezett a
10. pont szerinti zárójegyzõkönyv jóváhagyásáig nem
vonhatja vissza.

A Kedvezményezett jelen szerzõdés hatálya alatt vala-
mennyi bankszámlájára vonatkozóan felhatalmazza a Tá-
mogatót arra, hogy amennyiben a szerzõdés alapján fenn-
álló bármely kötelezettségét nem teljesíti, akkor bank-
számláját azonnali beszedési megbízással a nem teljesítés
idõpontjáig kifizetett támogatás és annak kamatai összegé-
vel megterhelje. Az azonnali beszedési megbízásra vonat-
kozó Felhatalmazó levél jelen szerzõdés 2. sz. mellékletét
képezi. A Támogató a visszavont támogatásra és a kama-
tok megfizetésére irányuló követelést azonnali beszedési
megbízás útján érvényesíti, a jelen szerzõdés 2. számú
mellékletét képezõ Felhatalmazó levél(ek) alapján.
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VIII.

A szerzõdés egyéb rendelkezései

15. Jelen szerzõdés alapján a kedvezményezett az
EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (ún.
de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
69/2001/EK bizottsági csoportmentességi rendelet hatálya
alá tartozó csekély összegû támogatásban részesül. A tá-
mogatás támogatástartalma ………… forint. Egy vállal-
kozásnak, bármely forrásból, csekély összegû támogatási
jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három
év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 100 000 euró-
nak megfelelõ forintösszeget.

16. Kedvezményezett, vagy Támogató kérésére, indo-
kolt esetben, a támogatási cél sérelme nélkül a jelen szer-
zõdés közös megegyezéssel módosítható. Kedvezménye-
zett a szerzõdés módosítására irányuló kérelmét írásban,
megfelelõ indokolással ellátva köteles Támogató részére
eljuttatni.

17. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a támogatás a
szerzõdésben foglaltaktól eltérõen került felhasználásra,
úgy a szerzõdõ felek ezt a körülményt haladéktalanul köte-
lesek jegyzõkönyvben rögzíteni.

18. A Szerzõdõ Felek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a jelen szerzõdésbõl fakadó jogvitákat közvetlen tár-
gyalás és egyeztetés útján peren kívül megkísérlik ren-
dezni. Ennek eredménytelensége esetére a pertárgy értéké-
re és a mindenkor hatályos hatásköri szabályokra tekintet-

tel Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fõvá-
rosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyv, a Korm. rendelet, valamint az R.
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

20. A mellékletek és a pályázat a szerzõdés elválasztha-
tatlan részét képezik.

Szerzõdõ felek a jelen … számozott oldalból, illetve
20 pontból álló, hat egymással szó szerint megegyezõ ere-
deti példányban készült szerzõdést figyelmesen elolvas-
ták, az abban foglaltakat megértették és azt, mint szerzõdé-
ses akaratukkal mindenben egyezõt cégszerûen aláírták.

Mellékletek:
Nyilatkozat a köztartozás-mentességhez
1. sz.: Adatlap a bevezetés forrásairól és költségeinek

összetételérõl (szerzõdéskötéshez)
2. sz.: Felhatalmazó levél(ek) (szerzõdéskötéshez)
3. sz.: Pénzügyi beszámoló (szerzõdéskötést követõen)
4. sz.: Monitoring beszámoló (szerzõdéskötést követõen)
5. sz.: Nyilatkozat a támogatást megelõzõen kapott cse-

kély összegû (de minimis típusú) támogatásokról (szerzõ-
déskötéshez)

Budapest, 2006.

…………………………
Kedvezményezett

…………………………
Támogató megbízásából

NYILATKOZAT
a köztartozás-mentességrõl

Alulírott…………………..………………..…………………...………………………………
mint a ………………… képviselõje, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy társaságunknak az állami

adóhatóság (APEH), a székhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal, vámhatóság hatáskörébe tar-
tozó, lejárt köztartozása nincs vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) en-
gedélyezett.

Kelt, ………………………………………
………….……………..………

Kedvezményezett
………….……………..………

képviseletében: ………….……………..………
P. H.

Elõttünk mint tanúk elõtt:

1, …………………………………………
aláírás

…………………………………………
olvasható név

…………………………………………
állandó lakcím

…………………………………………
személyi igazolvány száma

2, …………………………………………
aláírás

…………………………………………
olvasható név

…………………………………………
állandó lakcím

…………………………………………
személyi igazolvány száma



1. sz. melléklet
KÖLTSÉGVETÉS, ÜTEMEZÉS

Szerzõdés száma: TKVT-2006-
Pályázó neve:

A bevezetés költségei és forrásai

Elszámolható költségek (áfa nélküli nettó költségek)

adatok forintban

Elszámolható költségek …… év

immateriális javak

szakértõi díjak

PR, Marketingköltségek

PSZÁF eljárási díj, tájékoztató költsége

KELER-nek fizetett díjak

vissza nem igényelhetõ áfa

Összes elszámolható költség (a projekt megvalósításához)

Források

adatok forintban

Forrás Összes

I. Saját forrás összesen /a) + b) + c)/

Ebbõl: a) számlapénz

b) bankhitel

c) egyéb forrás : ……………….

II. Igényelt támogatás

III. Egyéb támogatás összesen / d) + e)/

Ebbõl:

d) központi: …………………...

d) regionális: …………………..

e) helyi: ………………………..

Összes forrás a projekt megvalósításához

Kelt, ……………………………………….

……………………………………
Kedvezményezett

……………………………………
képviseletében:

……………………………………
Támogató

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
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2. sz. melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

…………………………………..

…………………………………..
(számlavezetõ neve és címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyúj-
tandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következõkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése:

Számlatulajdonos székhelye:

Felhatalmazással érintett bankszámla száma:

Jogosult neve: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Jogosult székhelye/címe: 1055 Budapest Honvéd u. 13-15.

Jogosult bankszámla száma: 10032000-01220139-50000005

Jogosult számlavezetõjének megnevezése: Magyar Államkincstár

A felhatalmazás érvényessége ….. év, ………………. hó ….. naptól ….. év, ……………. hó ….. napig*
visszavonásig*

További feltételek: felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza *

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap

……………………………………
Számlatulajdonos

Záradék:

………………………………………………………………………………… Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos
számlavezetõ bankja tudomásul vesszük, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Számlatulajdonossal szemben
fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap

……………………………………
Hitelintézet
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5. sz. melléklet

Nyilatkozat a jelen szerzõdés alapján nyújtott támogatást megelõzõen kapott csekély összegû
(de minimis típusú) támogatásokról

Szerzõdés száma: TKVT-2006-
Név:

Kijelentem, hogy a jelen szerzõdéshez kapcsolódó támogatási döntést megelõzõ 3 év folyamán csekély összegû (de
minimis típusú) támogatást kizárólag az alábbi idõpont(ok)ban, az alábbi forrásokból, az alábbi összeggel és céllal vet-
tem igénybe.

(adatok Ft-ban)

Sorszám
Támogatás megítélésének idõ-

pontja
Forrás neve Támogatás célja Támogatás összege

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Összesen

Megjegyzés: A nyilatkozat kitöltése akkor is kötelezõ, amennyiben Kedvezményezett a jelen szerzõdés alapján nyúj-
tott támogatást megelõzõen nem vett még igénybe csekély összegû (de minimis típusú) támogatást.

Kelt, ……………………………………….

………………..…………
Kedvezményezett

……………………
képviseletében: ……………………
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II. melléklet
Tájékoztató a Támogatási Szerzõdés megkötésének feltételeirõl

A támogatási összeg folyósításához Támogatási Szerzõdés megkötése szükséges, amely a Kedvezményezett és a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztérium között jön létre. A szerzõdés elõkészítése, illetve annak megkötése során a Gazdasá-
gi és Közlekedési Minisztérium jár el.

A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezett eredeti példányban vagy közjegyzõ által
hitelesített másolatban a következõ dokumentumokat rendelkezésre bocsássa:

1. Hitelességet igazoló iratok:
A Pályázó jogi státuszát, mûködését igazoló okirat (30 napnál nem régebbi cégkivonat; vállalkozói igazolvány, stb.).
2. Nyilatkozat arról, hogy lejárt köztartozása a Pályázónak nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyí-

tést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett – a következõ szervektõl:
Állami Adóhatóság (APEH)
A pályázó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság
A pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzati adóhatóság
Vámhatóság
Illetékhivatal
(Ahol nem bocsát ki a hatóság ilyen tartalmú igazolást, ott a Kedvezményezett eskü alatt tett nyilatkozatának, vagy ha

ilyen nyilatkozat nem ismert az adott országban, akkor a Kedvezményezett által az illetékes bíróság vagy hatóság elõtt
tett eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített nyilatkozatának csatolása szükséges.)

3. Az azonnali beszedési megbízáshoz szükséges felhatalmazói nyilatkozatok a számlavezetõ Bank által visszaiga-
zolt eredeti 6-6 példánya, valamennyi bankszámla vonatkozásában.

4. Közjegyzõi okiratba foglalt tartozáselismerõ nyilatkozat a Támogató javára.
5. Hitelfelvétel esetén hitelszerzõdés, a pályázathoz csatolt hitelígérvényre vonatkozóan.
6. Nyilatkozatot a banktitok kiadásáról szóló felhatalmazásról.
7. Csökkentett mértékû támogatás esetén:
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó csökkentett támogatási összeggel is vállalja a bevezetés megvalósítását,
A támogatási szerzõdés mellékletét képezõ „Adatlap a projekt forrásairól és költségeinek összetételérõl” és a pályáza-

ti formanyomtatvány „projekt forrásairól és költségeinek összetételérõl” szóló rész megfelelõen kitöltve,
A források igazolása (különös tekintettel az igényelt és a megítélt támogatási összeg különbözetére)
– Az igényelt és megítélt támogatási összeg különbözetének saját forrásból történõ biztosítása esetén a teljes (meg-

növelt) saját forrásra vonatkozó eredeti vagy bank által hitelesített másolt bankszámlakivonat, illetve eredeti
banki igazolás. Amennyiben a pályázó a bevezetést a pályázat benyújtását követõen megkezdte, ez esetben az arra vo-
natkozó eredetivel mindenben egyezõ kifizetett számlák másolata, ahol is kérjük, a másolaton tüntesse fel, hogy az „az
eredetivel mindenben megegyezõ”, és ezt cégszerû aláírásával is igazolja.

– Az igényelt és megítélt támogatási összeg különbözetének nem saját forrásból történõ biztosítása esetén:
= Hitelfelvétel esetén hitelszerzõdés.
= Egyéb költségvetési támogatás esetén a támogatásról szóló döntés.
= Lízing esetén a lízingszerzõdés.
= Szponzori támogatás esetén a szponzorálási szerzõdés vagy megállapodás.
= Tagi kölcsön esetén a banki átutalásról szóló megbízás.

A felsorolt dokumentumokat, továbbá a Támogatási Szerzõdést és mellékleteit cégszerûen aláírva a Támogatási
Szerzõdés kézhezvételétõl számított 30 napon belül kell eljuttatni az alábbi címre:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály

1024 Budapest, Margit krt. 85.

Tájékoztatjuk, hogy a Támogatási Szerzõdés tervezettel meg nem küldött 3. számú (Pénzügyi beszámoló), és 4. számú
(Monitoring beszámoló) mellékleteket a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által is aláírt szerzõdéssel egyidejûleg
postázzuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidõtõl számított 30 napon belül a támogatási szerzõdés a
Kedvezményezett hibájából nem jön létre, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 87. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási döntés érvényét veszti.
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III. melléklet

KÉRELEM A TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA

A pályázó neve

A projekt tárgya

A pályázat azonosító jele

Melyik adat módosítására
vonatkozik a kérelem?
Kérjük, tegyen X-et.

A módosítani kívánt adat az
érvényes támogatási szerzõdés1

szerint.*

A módosítani kívánt adat a
módosítási kérelem szerint.*

� A pályázó neve

� Székhelye

� Adószáma

� Cégjegyzékszáma

� Bankszámlaszáma(i)

� Képviselõjének neve

� Kezdési idõpontja (év, hó)

� Megvalósulásának határideje

� Összes költsége (Ft)

� Költség-összetétele ** **

� Forrás-összetétele ** **

� Egyéb:

* Kérjük, töltse ki a módosítani kívánt adat sorát.
** Amennyiben a bevezetés költség- illetve forrásösszetételét kívánja módosítani, csatolja az érvényes támogatási

szerzõdés és a módosítási kérelem szerinti költségvetést (a támogatási szerzõdés 1. sz. mellékletét) és a pályázati forma-
nyomtatvány 4. számú „A projekt költségei és forrásai” adatlapot cégszerûen aláírva.

A módosítási kérelem indoklása:

1 A támogatási szerzõdés megkötése elõtt a pályázat szerint.
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IV. melléklet

Vonatkozó jogszabályok listája

1. 1992. évi XXXVIII. törvény Az államháztartásról

2. 2005. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl

3. 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet Az államháztartás mûködési rendjérõl

4. 56/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet A Tõzsdei bevezetésre készülõ vállalkozások támogatása fejezeti kezelésû elõ-
irányzatból nyújtható támogatások felhasználásával kapcsolatos eljárási rendrõl

5. 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl

6. 2004. évi XXXIV. törvény A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról

7. 2003. évi CXXIX. törvény A közbeszerzésekrõl

8. 1997. évi CXLIV. törvény A gazdasági társaságokról

9. 1959. évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl

10. 2000. évi C. törvény A számvitelrõl

11. 1992. évi XXII. törvény A Munka Törvénykönyvérõl;
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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

I. A pályázó szervezet bemutatása

1. Alapadatok (A sötét háttérrel kiemelt sorokon kívül minden sor kitöltése kötelezõ!)

Pályázó megnevezése1:

Alapítás idõpontja (év, hó, nap)

Adószám:

Fõ tevékenység (TEÁOR)2:

Gazdálkodási forma kó3:

Minõsítési kód4:

Számlavezetõ pénzintézet neve:

Számlaszáma:

Székhely cím:

ország, megye:

irányítószám:

helység:

utca, házszám:

Postai cím (ha nem azonos a székhellyel)

ország, megye:

irányítószám:

helység:

utca, házszám:

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása

1 A cégkivonatban (rövidített) elnevezése szerint.
2 A TEÁOR kódot a cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett fõtevékenység alapján kell meghatározni. A TEÁOR kód „A gazdasá-
gi tevékenységek egységes osztályozási rendszere ’98” a TEÁOR ’98 vagy, a TEÁOR’03 c. KSH kiadványokban szereplõ kódszámokkal adható meg.
3 A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a 13-15. számjeggyel. A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.)
KSH közleménye alapján határozandó meg.
4 A szervezet minõsítési kódja az „Adatlap – a támogatási döntésrõl” c. melléklet I/1. pontjával megegyezõen.
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Vezetõ neve:

beosztása:

telefonszáma (körzetszámmal):

faxszáma:

e-mail címe.

Kapcsolattartó neve:

beosztása:

telefonszáma (körzetszámmal):

faxszáma:

e-mail címe.

Befizetett eljárási díj összege Ft

Banki terhelés idõpontja:

Terhelt bankszámla száma:

Amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külsõ céget bízott meg ezzel, akkor adja meg a megbízott
cég adatait.

A pályázatot készítette:

telefonszáma (körzetszámmal):

faxszáma:

e-mail címe:

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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2. Gazdálkodási adatok

2.1. A gazdálkodási adatokat a jóváhagyott, pályázathoz csatolt beszámoló alapján töltse ki.

Megnevezés 2003 2004 2005

Értékesítés nettó árbevétele (ezer Ft)

Mérleg szerinti eredmény (ezer Ft)

Saját tõke (ezer Ft)

Mérleg fõösszeg (ezer Ft)

Összes foglalkoztatott átlaglétszáma (fõ):

2.2. Amennyiben a vállalkozásban további vállalkozás(ok) tulajdonrésszel rendelkeznek, akkor kérjük a következõ
táblázat kitöltését.

„I.” Vállalkozás megnevezése:

„I.” tulajdoni hányada: %

„II.” Vállalkozás megnevezése:

„II.” tulajdoni hányada: %

„III.” Vállalkozás megnevezése:

„III.” tulajdoni hányada: %

„IV.” Vállalkozás megnevezése:

„IV.” tulajdoni hányada: %

„V.” Vállalkozás megnevezése:

„V.” tulajdoni hányada: %

„VI.” Vállalkozás megnevezése:

„VI.” tulajdoni hányada: %

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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2.3. Amennyiben a vállalkozás mûködési ideje egy évnél rövidebb, kérjük az alábbi táblázatok kitöltését a 2006. évre
vonatkozó tervadatokkal.

2006. év

Értékesítés nettó árbevétele (ezer Ft)

Mérleg szerinti eredmény (ezer Ft)

Saját tõke (ezer Ft)

Mérleg fõösszeg (ezer Ft)

Összes foglalkoztatott átlaglétszáma (fõ):

3. A pályázó bemutatása

3.1. Mutassa be röviden a pályázó vállalkozást!
– Mutassa be, hogy a pályázó milyen tevékenységeket végez, illetve milyen szolgáltatásokat nyújt
– Gyártókapacitás és berendezések, elõállított termékek, fõbb partnerek, fõbb szállítók és vevõk, beszállítói és relá-

ciós kapcsolatok bemutatása
– A forgalmazott termékek illetve a szolgáltatások fõ jellemzõi, azok minõsége, a meglévõ kapacitások mennyisége,

azok kihasználtsága
– Fejlesztések az elmúlt tíz évben

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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3.2. Mutassa be röviden a pályázó a vállalkozás jövõjét meghatározó lehetõségeket.

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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3.3. Mutassa be vállalkozása piaci helyzetét, ismertesse, hogy miként alakult piaci részesedése az elmúlt 2-3 év folya-
mán! (piaci igények, fõbb versenytársak, összehasonlítás a szakmában tevékenykedõ cégekkel, referenciák.

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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3.4. A vállalkozás személyi háttere, a vezetés és alkalmazottak létszáma, szakmai felkészültsége.

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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II. A bevezetés

1. A bevezetés idõtartama és ütemezése

1.1. A bevezetés idõtartama.

A bevezetés kezdete (év, hó, nap): ���� �� ��
A tervezett befejezése (év, hó, nap): ���� �� ��

1.2. Jelölje meg a bevezetés legfontosabb tevékenységeinek idõbeni ütemezését!

Tevékenység megnevezése: Kezdetének idõpontja Befejezésének idõpontja

Tevékenység megnevezése: Kezdetének idõpontja Befejezésének idõpontja

év hó év hó

1.

2.

3.

4.

5.

6.

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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1.3. A bevezetéssel kapcsolatos egyéb (a pályázó által fontosnak tartott) információk bemutatása

2. A bevezetés várható eredményei

2.1. Ismertesse a bevezetés eredményét!

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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2.2. A létrehozandó új munkahely(ek), és létszámbõvítés bemutatása! Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén
hogyan alakul a létszám változása! Jelölje a bevezetés megvalósításáért felelõs személyt. (egy fõ felelõs megjelölése kö-
telezõ!)

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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3. A bevezetés költségei és forrásai.

Az adatokat ezer forintra kerekítve kérjük megadni, tizedes értékek feltüntetése nélkül, azonban a százalék-értékeket
két tizedes jegyig írja ki.

Ellenõrizze, hogy a projekt összes költsége sor és összes forrása sor megegyezik-e!

Az 4. táblázatban az adatokat az „B” jelû melléklet alapján kell szerepeltetni az adatokat

4. A bevezetés részletes költségvetése

Megnevezés
Nettó költségek

(ezer Ft)5
Áfaköltségek

(ezer Ft)
Bruttó költségek

(ezer Ft)

I. Immateriális javak összesen

II. 1–4. Egyéb költségek összesen

II. Összesen

5 A táblázat ezen oszlopának egyes összesen tételeinek meg kell egyeznie a bevezetés költségei táblázat megfelelõ pontjával.

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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A bevezetés költségei

Megnevezés (ezer Ft)

I. Immateriális javak

II. Egyéb költségek

1. Szakértõi díjak

2. PR, marketingköltségek

3. PSZÁF eljárási díj,
tájékoztató költsége

4. KELER-nek fizetett díjak

III. Vissza nem igényelhetõ áfa

IV. A projekt összes költsége (I.–III.)

V. Visszaigényelhetõ áfa

VI. Támogatás miatt vissza nem
igényelhetõ áfa

A bevezetés forrásai

Megnevezés (ezer Ft) %

I. Saját forrás

II. Bankhitel

III. Igényelt támogatás

IV. Egyéb költségvetési támogatás

V. Külföldi segélybõl kapott
támogatás

VI. Alapítványtól kapott támogatás

VII. Egyéb forrás

VIII. Összes forrás (I.–VII.)



Áfamegoszlás

Vissza nem igényelhetõ áfa

Bevezetés összköltsége

Visszaigényelhetõ áfa

Támogatás miatt vissza nem igényelhetõ áfa

P. H.
……………………………………………

A pályázó cégszerû aláírása

III. Nyilatkozatok

1. A pályázó nyilatkozata

1. Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának idõpontjában
a) az APEH irányában adótartozásom nem áll fenn
b) a VPOP irányában vámtartozásom nem áll fenn
c) a pályázó székhelye szerinti önkormányzat irányában tartozásom nem áll fenn
d) környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóságtól határozatban elõirt teljesítetlen kötelezett-

ségem nincs.
Tudomásul veszem/vesszük, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet

meg, az esedékes támogatás folyósítása az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 92. §-ának (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az ese-
dékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ
módon – visszatartásra kerülhet.

2. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy
nem szerzõdésszerû teljesítése, illetve a szerzõdéstõl való elállás miatt visszavont támogatás – a jegybanki alapkamat
kétszeres mértékével növelt – összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás-
ra vonatkozó felhatalmazói nyilatkozat kiállítása alapján történjen.

3. Hozzájárulok, hogy szükség esetén a támogatási szerzõdésében vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerzõ-
désszerû teljesítése, illetve a szerzõdéstõl való elállás miatt visszavont támogatás – jegybanki alapkamat kétszeres mér-
tékével növelt – összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése érdekében a biztosítékként elfogadásra ke-
rülõ ingatlanon a támogatás idejére és a támogatás összegének és járulékai erejéig a támogató jelzálogjogot jegyeztessen
be az ingatlan-nyilvántartásba.

4. Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy:
– az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból (pl. visszatérítendõ támogatás az Idegenforgalmi Alap-

ból) eredõ lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott célelõirányzatból vagy jogelõdjétõl korábban
kapott támogatás felhasználásának szerzõdésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,

– a pályázat benyújtásának idõpontjában nem folyik ellenünk csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továb-
bá amennyiben csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat elbírálásáig, illetve a támoga-
tási szerzõdés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük,

Kelt: …………………………………
P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása

974 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 17. szám



– a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ 2 nap tá ri éven be lül ál lam igaz ga tá si szerv ha tá ro za tá ban, il let ve an nak bí ró sá gi fe -
lül vizs gá la ta ese tén a bí ró ság, mun ka vál la ló be je len tés nél kü li vagy mun ka vál la lá si en ge dély nél kü li fog lal koz ta tá sa mi -
att jog erõ sen bír ság meg fi ze te té sé re nem kö te le zett,

– a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um je len elõ irány za tá ból az adott be ve ze tés hez tá mo ga tást nem kaptam,
– az el múlt há rom év vo nat ko zá sá ban ré szem re cse kély össze gû tá mo ga tá si jog cí men oda ítélt tá mo ga tás tá mo ga tás -

tar tal ma nem ha lad ja meg a 100 000 eu ró nak megfelelõ forintösszeget,
– a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ en a be ve ze tés meg va ló sí tá sát nem kezdtem meg,
– a pá lyáz atom ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hitelesek.

5. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ en a pá lyá zat ban fog lal ta kat elõ ze tes — hely szí ni és do -
ku men tu mok alap ján — el len õr zés ke re té ben, il le tõ leg a pá lyá zat ked ve zõ el bí rá lá sa ese tén a pá lyá zat ban fog lal tak meg -
va ló sí tá sá nak szak sze rû sé gét, va la mint a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek ellenõrizzék. 

6. Tu do má sul ve szem, hogy vál lal ko zá som (az ál ta lam kép vi selt in téz mény) leg fel jebb 5 év re ki zár ha tó az adott cél -
elõ irány zat tá mo ga tá si rend sze ré bõl, ha az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott fel té te lek bõl legalább egy bekövetkezik:

– szer zõ dé ses kö te le zett sé ge i met nem tel je sí tem,
– be je len té si kö te le zett sé gem nek ha la dék ta la nul nem te szek ele get, ha a be ve ze tés meg hi ú sul, tar tós aka dály ba üt kö -

zik, vagy a szer zõ dés ben vál lal tak hoz képest késedelmet szenved.

7. Ki je len tem, hogy a tá mo ga tást ki zá ró lag a pá lyá za ti cél nak meg fe le lõ en hasz ná lom fel, a be ve ze tést kö ve tõ en  a
tár sa ság 2 évig a tõzs dén ma rad. Az adott elõ irány zat ból nyúj tan dó tá mo ga tá sok pá lyá za ti fel hí vás ban és út mu ta tó ban, a
Korm. ren de let ben, a Tõzs dei be ve ze tés re ké szü lõ vál lal ko zá sok tá mo ga tá sa fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból nyújt ha tó
tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos el já rá si rend rõl szó ló 56/2006. (VI II. 3.) GKM ren de let ben fog lal ta kat tu do -
má sul vet tem. Amennyi ben a cég hely ze té ben vál to zás áll be, il let ve a pá lyá za ti cé lok meg va ló sí tá sát aka dá lyo zó bár -
mely ese mény kö vet ke zik be, úgy a Gaz da sá gi és Közlekedési Minisztériumot haladéktalanul értesítem.

8. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a pá lyá zat ked ve zõ el bí rá lá sa ese tén a ked vez mé nye zett ne ve, cí me, a tá mo ga tás tár -
gya, a tá mo ga tás össze ge és ará nya a Korm. ren de let ben sza bá lyo zott módon nyilvánosságra kerüljön.

9. Hoz zá já ru lok ah hoz, il let ve tu do má sul ve szem, hogy 
a) a köz tar to zá sok – az Áht. 13/A. § (4) be kez dé sé ben és a Korm. ren de let 92. §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze -

rin ti – fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az adó szá mo mat vagy adó azo no sí tó je le met, tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je le -
met, tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mo mat a KINCS TÁR, il let ve a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz -
nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té se, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,

b) a Korm. ren de let 83. §-a (2) be kez dé sé nek j) pont ja ér tel mé ben az Ma gyar Ál lam kincs tár (Kincs tár) ke re té ben mû -
kö dõ, alap ve tõ en pénz ügyi szem lé le tû meg fi gye lõ rend szer, az Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer (OTMR) a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott jo go sul tak (dön tés ho zók, elõ irány zat-ke ze lõk, Mo ni tor ing Bi zott sá gok) szá má ra hoz zá fé -
ré si le he tõ sé get biz to sít has son a pénz ügyi adat bá zis hoz.

c) a Korm. ren de let 87. §-ának (8) be kez dé se ér tel mé ben a KINCS TÁR a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se  érde -
kében a Korm. ren de let 8. szá mú mel lék le te sze rin ti, meg ne ve zé sem re, szék he lyem re, adó szá mom ra, adó azo no sí tó je -
lem re, tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lem re és tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mom ra vo nat ko zó ada to kat
elekt ro ni kus úton me gyei bon tás ban meg kül di az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a to váb bi ak ban: APEH), a
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága, valamint az ONYF részére.

d) a Korm. ren de let 92. §-ának (4) be kez dé se ér tel mé ben az APEH, a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá -
ga és szer vei, va la mint az ONYF me gyei igaz ga tá si szer vei a KINCS TÁR b) pont sze rin ti tá jé koz ta tá sa alap ján  szám -
szerû ada tot szol gál tas sa nak az utal vá nyo zó nak, az OTMR-nek és a Kincs tár nak, ami kor 60 na pot meg ha la dó, ese dé kes -
sé vált és meg nem fi ze tett köz tar to zá som ala kul ki, il le tõ leg azt meg fi zet tem, vagy ar ra idõ köz ben fi ze té si könnyí tést
(ha lasz tást, rész let fi ze tést) kap tam. Az OTMR-nek és a Kincs tár nak nyúj tott tá jé koz ta tás elekt ro ni kus mó don és fo lya -
ma to san történik.

Kelt: …………………………………
P. H.

……………………………………………
A pá lyá zó cég sze rû alá írá sa

17. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 975



10. Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében – az Áht. 13/A. §-ának (4) bekezdése
és a Korm. rendelet 92. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint

– adószámomat és
– társadalombiztosítási azonosító jelemet
a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az

adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

11. Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás (pl. más célelõirányzatból) elmaradása esetén a hiányzó pénzössze-
get saját forrásból biztosítom.

Kelt: …………………………………
P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása

2. Nyilatkozat állami támogatásokról

Kérjük, nyilatkozzon, hogy a pályázó mikor, milyen forrásból, milyen célra és mekkora összegû állami támoga-
tást kapott az elmúlt 3 évben.

Ssz. Forrás neve
Támogatás megítélése

idõpontja
Támogatás célja

Támogatás összege
(ezer Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Összesen:

Kelt: …………………………………
P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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3. Áfa-nyilatkozat

Az adóügyi helyzettõl függõen csak egy nyilatkozat tölthetõ ki!

1. A pályázó nem alanya az áfának.
Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt: …………………………………… P. H. …………………………………………
a pályázó cégszerû aláírása

2. A pályázó az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik.
Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt: …………………………………… P. H. …………………………………………
a pályázó cégszerû aláírása

3. A pályázó alanya az áfának, de azt a jelen támogatáshoz kapcsolódóan (1992. évi LXXIV. törvény – az
általános forgalmi adóról 38. § értelmében) csak részben igényelheti vissza.
Az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt: …………………………………… P. H. …………………………………………
a pályázó cégszerû aláírása

4. A pályázó alanya az áfának és a jelen szerzõdéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg az áfa
visszaigénylését. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben
az arányosítással korrigált értékben vehetõk figyelembe.

Kelt: …………………………………… P. H. …………………………………………
a pályázó cégszerû aláírása

Kelt: …………………………………
P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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IV. KKV Nyilatkozat

1. KKV-nak minõsül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 fõnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg (12.296,5 millió Ft), vagy mérlegfõössze-

ge legfeljebb 43 millió eurónak megfelelõ forintösszeg (10.574,99 millió Ft), továbbá
c) megfelel a 2. pontban foglalt feltételeknek.
A b) pontban megjelölt mutatók a Magyar Nemzeti Bank 2004. december 31-én érvényes hivatalos középárfolyamán

(245,93 Ft/euró) kerültek kiszámításra.

2. A vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tõke vagy szavazati
joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.

3. Nem kell alkalmazni a 2. pontban meghatározott korlátozást az alábbi befektetõk részesedése esetében:
– állami befektetõ társaságok,
– finanszírozáshoz való hozzáférés elõsegítése céljából rendszeresen kockázatitõke-befektetést folytató egyének vagy

csoportok, akik vagy amelyek a tõzsdén nem jegyzett vállalkozások alaptõkéjébe fektetnek be, azzal a feltétellel, hogy az
érdekeltségük az adott vállalkozásban kevesebb, mint 1 250 000 eurónak megfelelõ forintösszeg,

– szövetkezeti üzletrészt hasznosító gazdasági társaság,
– felsõoktatási intézmények, nem felsõoktatási intézmény keretében mûködõ oktatási és szaktanácsadási intézmé-

nyek, a felsõ- vagy középfokú oktatás gyakorlati háttereként termelõ tevékenységet folytató tangazdaságok és tanüze-
mek, nonprofit kutatási központok, valamint nem felsõoktatási intézmények szervezeteként – költségvetési formában
mûködõ – egyéb kutatóhelyek,

– a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 53. pontjában meghatározott intézményi befekte-
tõk,

– az évi 10 millió eurónak megfelelõ forintösszeget meg nem haladó költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal
rendelkezõ helyi önkormányzatok.

4. Az 1. pontban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló
vagy egyszerûsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfõösszeg alapján kell
meghatározni. Az egyéni vállalkozás minõsítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az
egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás
minõsítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállal-
kozás KKV-nak történõ minõsítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell
rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás mûködési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves
szintre kell vetíteni.

Éves beszámolóval, egyszerûsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelem-
adóról szóló törvényben elõírt bevallással nem rendelkezõ újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó
üzleti tervet kell figyelembe venni.

5. Önálló vállalkozás esetében az 1. pontban meghatározott adatokat kizárólag az adott vállalkozás nyilvántartása
alapján kell meghatározni.

6. Azon vállalkozás esetében, amelynek partner vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, az 1. pontban meghatározott
adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell
meghatározni.

7. A 6. pontban említett adatokhoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban levõ vállalkozá-
sok adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai az adott vállalkozásnak, vagy közvetlenül az adott vállalkozás tulajdoná-
ban vannak. Az összesítés során az adatokat a tõkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok közül a nagyobbiknak megfe-
lelõ arányban kell figyelembe venni. Keresztrészesedés esetén a magasabb százalékot kell alkalmazni.

8. A 6. és 7. pontban említett adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a vállalkozáshoz közvetlenül vagy közvetve
kapcsolódó vállalkozások adatait, ha az adatok összevont (konszolidált) éves beszámolóban nem szerepelnek.

Kelt: …………………………………
P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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9. A 6. és 7. pont alkalmazásakor az adott vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévõ vállalkozások adatait a
vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások nyilvántartásai
alapján kell meghatározni. A partnervállalkozások adatainak meghatározása során a partnervállalkozások adataihoz tel-
jes mértékben hozzá kell adni a partnervállalkozásokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait is,
ha ezek az adatok a partnervállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolóiban nem szerepelnek.

10. A 6. és 8. pont alkalmazásakor az adott vállalkozáshoz kapcsolódó vállalkozások adatait a vállalkozások össze-
vont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatároz-
ni. A kapcsolódó vállalkozások adatainak meghatározása során a kapcsolódó vállalkozások adataihoz arányosan hozzá
kell adni a kapcsolódó vállalkozással olyan partnervállalkozási kapcsolatban levõ vállalkozások adatait, amelyek köz-
vetlenül tulajdonosai a kapcsolódó vállalkozásnak, vagy közvetlenül a kapcsolódó vállalkozás tulajdonában vannak, ki-
véve, ha ezek az adatok az összevont (konszolidált) beszámolóiban legalább a 7. pontban megjelölt százalékkal arányo-
san már szerepelnek.

Önálló vállalkozás: amely nem minõsül az alábbiak alapján partnervállalkozásnak, illetve kapcsolódó vállalkozásnak.

Partnervállalkozás: amely az alábbiak alapján nem minõsül kapcsolódó vállalkozásnak, és amelyben más vállalkozás-
nak vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen, illetve amelynek más vállalkozásban kizárólagosan vagy több kapcso-
lódó vállalkozással együttesen a tulajdoni részesedése – jegyzett tõkéje vagy szavazati joga alapján – legalább 25%.

Kapcsolódó vállalkozások: amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak:
a) a vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének (részvényeinek) vagy a szavazatának a többségével

rendelkezik, vagy
b) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezetõ tisztségviselõk vagy a felügyelõ bizottság

tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy
c) egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött szerzõdés vagy a létesítõ

okirat rendelkezése alapján –függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jog-
tól – döntõ irányítást, ellenõrzést gyakorol, vagy

d) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban – más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján –
a szavazatok többségét egyedül birtokolja.

e) Kapcsolódó vállalkozásnak minõsülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több vállalkozáson keresztül
állnak egymással az a)-d) pontokban felsorolt kapcsolatban.

f) Kapcsolódó vállalkozásnak minõsülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy kö-
zösen fellépõ természetes személyek egy csoportja révén az a)-e) pontokban meghatározott jellegû kapcsolatban állnak
egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos
piacokon folytatják. (Szomszédos piac: az adott terméknek vagy szolgáltatásnak az a piaca, amely a termék vagy szol-
gáltatás végsõ fogyasztóhoz való eljuttatására létrehozott termelési, értékesítési folyamatban vertikálisan az adott piacot
megelõzõ vagy követõ szinten helyezkedik el.

A befektetõk érdekeltségének tekintetében – az elõzõekben ismertetett partner-, illetve kapcsolódó vállalkozásoktól
eltérõen – önálló vállalkozásnak minõsül az a vállalkozás, amellyel a 3. pontban meghatározott befektetõk külön-külön
és együttesen sem állnak az a)-e) pontokban meghatározott kapcsolatban, vagy amelynek a befektetõi sem közvetlenül,
sem közvetve nem vesznek részt az irányításban, vagy amelynek a befektetõi nem vállalkozásként mûködnek. Ellenkezõ
esetben a vállalkozás kapcsolódó vállalkozásnak minõsül.

Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázat „K” jelû mellékletében az összes partner-
és kapcsolódó vállalkozás felsorolásra került.

Kelt: …………………………………
P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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Ellenõrzõ lista

A pályázat beküldését megelõzõen, kérjük, ellenõrizze a pályázat teljességét. Csatolás esetén pipálja ki az alábbi pon-
tokat, majd lássa el aláírásával és mellékelje a listát.

Pályázati formanyomtatvány

� Minden kérdés megválaszolásra került.

� A nyilatkozatok aláírásra kerültek: (1. A pályázó nyilatkozata; 2. Nyilatkozat az állami támogatásokról;
3. A pályázóra vonatkozó áfa nyilatkozat)

� Minden oldal el van látva a pályázó cégszerû aláírásával.

Az „A, C” jelû pótolható mellékletek pályázó önhibáján kívüli be nem csatolása esetén kérjük, nyilatkozzon a hiány

tényérõl és annak indokáról. (Következõ oldalon található adatlapon)

Jelzés Mellékleti lista Mellékelve

A. Árajánlatok

B. „Adatlap – a támogatási döntésrõl” címû formanyomtatvány

C. Jogi státusz igazolása (cégkivonat)

D. Nyilatkozat a tulajdonosi összetételrõl

E. Jóváhagyott, utolsó éves beszámoló

F. A pályázó hivatalos képviselõjének aláírási címpéldánya

G. A program megvalósításához szükséges források rendelkezésre állását igazoló
ígérvények

H. Eljárási díj befizetésérõl szóló átutalási megbízás terhelési értesítõjének bank által
hitelesített másolata

I. Igazolás a Tõzsdeképes Cégek Klubjához történõ csatlakozásról

A pályázat összeállítása

� A pályázati formanyomtatvány 1 eredeti és 2 másolati példányban, valamint elektronikusan 2 db floppy
vagy 1 db compact disc (CD) lemezen rendelkezésre áll.

� Minden melléklet 1 eredeti és 2 másolati példányban, rendelkezésre áll.

� A mellékletek a megadott sorrendben, a betûjelzés feltüntetésével kerültek csatolásra.

� A formanyomtatványt és a mellékletek eredeti példányait tartalmazó dosszié borítója „E” betûvel van
megjelölve.

� Az eredeti és másolati példányok le vannak fûzve.

Kelt: …………………………………
P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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Nyilatkozat – NEM CSATOLT MELLÉKLETRÕL

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Pályázati Felhívására a pályázat részeként a(z)

jelû melléklet a Pályázó önhibáján kívüli okból nem került csatolásra, mivel

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, 200 ….…….………………

………………………………………
(cégszerû) aláírás

Pályázó*
Pályázó képviselõje* VAGY

Dokumentumot kiállító szerv*

* Nem megfelelõ megjelölés áthúzandó.

Kelt: …………………………………

P. H.

……………………………………………
A pályázó cégszerû aláírása
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(Az igénylõ tölti ki!) I.

Adatlap – a támogatási döntésrõl

I/1. Az igénylõ azonosító adatai A pályázat egyedi azonosítója (a kezelõ szervezet tölti ki): ………………

Az igénylõ minõsítési kódja (kérjük a megfelelõ számot beírni): Megnevezése: ………………………

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkezõ mezõgazdasági õs-
termelõ)

2. Mikrovállalkozás* (10 fõnél kevesebb, foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelõ forintösszegû nettó árbevé-
tel vagy mérlegfõösszeg)

3. Kisvállalkozás* (50 fõnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelõ forintösszegû nettó árbevétel
vagy mérlegfõösszeg)

4. Középvállalkozás* (250 fõnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelõ forintösszegû nettó árbe-
vétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelõ forintösszegû mérlegfõösszeg)

5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6. Nonprofit szervezetet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl.: alapítvány, Kht.)

Megjegyzés:
* A kis- és középvállalatokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján;
– A 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részese-

dése – tõke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, kivéve a kis- és kö-
zépvállalatokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 19. § 1. pontjában meghatározott befektetõket;

– A 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában
éves beszámoló vagy egyszerûsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfõ-
összeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minõsítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám
alapján történik.

Az igénylõ neve (M): .....................................................................................................................................................

Az igénylõ székhelye, ir.szám: ……………… település: ………………………………………………………………

cím: …………………………………………………… utca ………………… hsz. …………………………… hrsz.

Az igénylõ telephelye**, ir.szám: ……………… település: …………………………………………………………

cím: …………………………………………………… utca ………………… hsz. …………………………… hrsz.

Az igénylõ postai címe**, ir.szám: ……………… település: …………………………………………………………

cím: …………………………………………………… utca ………………… hsz. …………………………… hrsz.

** (A telephely és a postai cím csak abban az esetben töltendõ ki, ha eltér a székhely címétõl.)

Telefonszám: 06-xxxxxxxx
Az igénylõ adószáma (M) (2., 3., 4., 5., 6., 7. minõsítési kód esetén töltendõ ki, 8+1+2 formátummal): ________ _ __
Az igénylõ adóazonosító jele (M) (1. minõsítési kód esetén töltendõ ki, 10 hosszúságban): __________
Az igénylõ egyéb azonosítói: __________
Regisztrációs szám (mezõgazdasági tevékenységet folytató igénylõ esetén): __________
Önkormányzati törzsszám (önkormányzatok esetében): __________
Társadalombiztosítási azonosító jel (1. minõsítési kód esetén töltendõ ki): ___ – ___ – ___
Társadalombiztosítási törzsszám (2., 3., 4., 5., 6., 7. minõsítési kód esetén töltendõ ki) : _________________
Statisztikai szám (2., 3., 4., 5., 6., 7. minõsítési kód esetén, teljes hosszúságban kitöltendõ) : _________________

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelez-
ze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezõ(k) adatait. Az (M) jelû mezõk kitöltése minden esetben kötelezõ!
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I/2. A vállalkozás gazdálkodási adatai

(2., 3., 4., 5. minõsítési kód esetén töltendõ ki, a legutolsó éves mérlegbeszámoló alapján)
Mérlegév: ____
Nettó árbevétel: _______________ E Ft
Mérleg szerinti eredmény: _______________ E Ft
Saját tõke: _______________ E Ft
Teljes munkaidõs (statisztikai) létszám: ____ fõ

I/3. A fejlesztés eredményei a pályázat benyújtását követõ 5. évben
Nettó árbevétel: _______________ E Ft
– ebbõl fejlesztés miatt: _______________ E Ft
A megvalósításra kerülõ projekt naturális adatai (pl. állatlétszám, terület stb.):
– ebbõl a fejlesztést jellemzõ naturális adatok (pl. állatlétszám, területnövekedés stb.):
Teljes munkaidõs (statisztikai) létszám: ____ fõ
– ebbõl fejlesztés miatt új létszám: ____ fõ
– ebbõl fejlesztés miatt megtartott létszám: ____ fõ

I/4. A program/projekt azonosító adatai
A program/projekt céljának szöveges megnevezése (M):
……………………………………………………………………………
Igényelt összeg: _______________ E Ft

A megvalósítási hely (M) pontos címe, ir.szám: ……………… település: ……………………………………………

cím: …………………………………………………… utca ………………… hsz. …………………………… hrsz.

A támogatási konstrukció megnevezése (M):
…………………………………………………………………………………………

* Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendõ ki:

* A támogatási konstrukció megnevezése (M):
…………………………………………………………………………………………

* A támogatási konstrukció megnevezése (M):
…………………………………………………………………………………………

* A támogatási konstrukció megnevezése (M):
…………………………………………………………………………………………

* A támogatási konstrukció megnevezése (M):
…………………………………………………………………………………………

…………………………………
dátum

P. H.
……………………………

az igénylõ aláírása
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