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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
10/2008. (III. 18.) EüM

rendelete

az egynapos sebészeti és a kúraszerûen
végezhetõ ellátások szakmai feltételeirõl szóló

16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet
módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

Az egy na pos se bé sze ti és a kú ra sze rû en vé gez he tõ el lá -
tá sok szak mai fel té te le i rõl  szóló 16/2002. (XII. 12.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-a (2) be kez dé -
sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés sze rin ti já ró be teg-szak el lá tást nyúj tó
szol gál ta tó biz to sít ja:]

„e) a mû té tet köve tõen az zal össze füg gõ szö võd mény
fel lé pé se ese tén a be teg el lá tá sát

ea) a be avat ko zás szak mai be so ro lá sa sze rin ti ak tív
fek võ be teg hát tér rel ren del ke zés ese tén sa ját in téz mé nyé -
ben, vagy

eb) a be avat ko zás szak mai be so ro lá sa sze rin ti ak tív
fek võ be teg hát tér hi á nyá ban elõ ze tes szer zõ dés alap ján
olyan fek võ be teg-el lá tás ra al kal mas in téz mény ben, amely
a be avat ko zás szak mai be so ro lá sa sze rin ti ak tív osz tállyal
is ren del ke zik és az egy na pos se bé sze ti el lá tást vég zõ in té -
zet tõl sze mély gép ko csi val (men tõ vel) – át la gos for gal mat
figye lembe véve – 30 per cen be lül el ér he tõ;”

2.  §

Az R. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A kú ra sze rû el lá tást vég zõ in téz mény biz to sít ja:]

„b) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé -
ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let ál tal az adott szak má ra meg ha tá ro zott
fel té te lek nek meg fe le lõ ke ze lõ és meg fi gye lõ he lyi sé ge -
ket,”

3.  §

(1) E ren de let 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
veszti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

28/2008. (III. 18.) FVM
rendelete

a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok
 támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban és (4) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) és 3.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár -
va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port: a gyü mölcs- és

zöld ség ága zat te kin te té ben kü lön le ges sza bá lyok meg ál la -
pí tá sá ról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irány elv, va la -
mint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a
2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK ren -
de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 2202/96/EK ren de let ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2007. szep tem ber 26-i
1182/2007/EK ta ná csi ren de let (a továb biak ban: ta ná csi
ren de let) 7. cik ke sze rint,

b) ér té ke sí tett ter mék ér té ke: a gyü mölcs- és zöld ség -
ága zat ban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az
1182/2007/EK ren de let re vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2007. de cem ber 21-i
1580/2007/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban: bi zott -
sá gi ren de let) 52. cik ke sze rint,

c) el is me ré si terv: a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso -
por tok és ter me lõi szer ve ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról
 szóló 19/2008. (II. 19.) FVM ren de let (a továb biak ban:
FVM ren de let) 4.  §-a sze rint ér ten dõ ek,
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d) köz tá mo ga tás: az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló
1997. évi CXIV. tör vény, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl és az ez zel össze füg gõ
tör vénymódosításokról  szóló 2003. évi LXXIII. tör vény,
va la mint a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la -
mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez
kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. 
tör vény (a továb biak ban: Tv.) alap ján nyúj tott tá mo ga tás.

2.  §

Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás for rá sa a 2008. év ben a
Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény XII. Föld mû ve lés ügyi és
 Vidékfejlesztési Mi nisz té ri um fe je zet, 10. cím, 4. al cím,
8. jog cím cso port, 1. Egyes spe ci á lis szö vet ke ze tek (TÉSZ, 
BÉSZ) 5. ki emelt elõ irány za ta, va la mint az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Ga ran cia Alap.

3.  §

A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok el is me ré si ter -
vük vég re haj tá sa ér de ké ben a ta ná csi ren de let 7. cikk
(3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti mû kö dé si tá mo ga tást
ve het nek igény be a ta ná csi ren de let 7. cikk (5) be kez dé sé -
ben, va la mint a bi zott sá gi ren de let 45. cik ké ben fog lal tak -
nak meg fele lõen.

4.  §

(1) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok el is me ré si
ter vük vég re haj tá sá hoz be ru há zá si tá mo ga tást ve het nek
igény be a ta ná csi ren de let 4. cikk (1) be kez dé sé nek d) és
e) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek való meg fe le lés
ér de ké ben a bi zott sá gi ren de let 46. cik ké ben fog lal tak nak
meg fele lõen.

(2) A be ru há zá si tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten -
dõ tõ ke tá mo ga tás, amely nek a bi zott sá gi ren de let 49. cikk
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ké hez adott és
ugyan ott sza bá lyo zott tag ál la mi hoz zá já ru lás mér té ke a
szám lá val iga zolt net tó be ru há zá si költ sé gek öt szá za lé ka.

(3) Fi gye lem mel a bi zott sá gi ren de let 60. cik ké re, a leg -
na gyobb el szá mol ha tó ki adás mér té ke új be ru há zás ese tén
az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi -
nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te -
lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
ren de let alap ján köz zé tett Épí té si Nor ma Gyûj te mény nek
meg fele lõen ké szí tett költ ség ve tés-össze sí tõ sze rin ti té te -
les költ ség ve tés, vagy az ugyan azon ren de let alap ján köz -
zé tett Gép ka ta ló gus ban sze rep lõ re fe ren cia árak sze rint ke -
rül meg ha tá ro zás ra. Hasz nált be ru há zá sok és a gép ka ta ló -

gus ban nem sze rep lõ esz kö zök te kin te té ben az el is me ré si
terv ben jó vá ha gyott össze gek az irány adó ak.

(4) Hasz nált be ren de zé sek, il let ve in gat la nok ese té ben a 
bi zott sá gi ren de let 48. cik ké nek al kal ma zá sá ban a tá mo ga -
tá si összeg bõl le kell von ni az el adó vagy bár mely ko ráb bi
tu laj do nos, il let ve hasz ná ló ál tal – be ren de zés ese té ben a
meg elõ zõ hét év ben, in gat lan ese té ben a meg elõ zõ tíz év -
ben – ka pott köz tá mo ga tás össze gét.

(5) A tá mo ga tás sal meg va ló sí tott be ru há zás a ter me lõi
szer ve zet ként való el is me rés meg szer zé sét kö ve tõ öt évig
nem ide ge nít he tõ el.

5.  §

(1) A bi zott sá gi ren de let 47. cik ké ben sza bá lyo zott ké -
rel met a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz
(a továb biak ban: MVH) kell be nyúj ta ni. A ké re lem be -
nyúj tá sá ra vo nat ko zó for ma nyom tat ványt és ki töl té si út -
mu ta tót az MVH a hi va ta los hon lap ján leg ké sõbb e ren -
delet ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har minc na pon be lül te szi
köz zé.

(2) A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH bí rál ja el és a tá -
mo ga tást a ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott hat hó na pon
be lül fi ze ti ki.

6.  §

(1) E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás – ide ért ve a
be ru há zá sok el is me ré si terv nek meg fe le lõ, a ter me lõ ta gok 
ál tal meg ter melt áru ér de ké ben tör té nõ hasz no sí tá -
sát – jog sze rû sé gé nek el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to -
kat az MVH lát ja el.

(2) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze -
té se te kin te té ben a Tv. 69.  §-ának ren del ke zé sei az irány -
adó ak.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály be lé pé sé vel egy ide jû leg a zöld ség-
gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról
 szóló 13/2007. (III. 1.) FVM ren de let és az azt mó do sí tó
74/2007. (VII. 27.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let 7.  §-ának (2) be kez dé se e ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(4) Fi gye lem mel a ta ná csi ren de let 55. cik ké nek (4) be -
kez dé sé re, a 2200/1996/EK ta ná csi ren de let 14. cik ke
alap ján elõ ze tesen el is mert ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve ze te -
ket a ta ná csi ren de let 7. cik ké nek meg fe le lõ zöld ség-gyü -
mölcs ter me lõi cso por tok nak kell te kin te ni.
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8.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1182/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber
26.) a gyü mölcs- és zöld ség ága zat te kin te té ben kü lön le ges
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról, a 2001/112/EK és a
2001/113/EK irány elv, va la mint a 827/68/EGK, a
2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az
1782/2003/EK és a 318/2006/EK ren de let mó do sí tá sá ról, to -
váb bá a 2202/96/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

b) a Bi zott ság 1580/2007/EK ren de le te (2007. de cem -
ber 21.) a gyü mölcs- és zöld ség ága zat ban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK ren de let re vo nat ko zó
vég re haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

29/2008. (III. 18.) FVM
rendelete

a feldolgozóipari célú málna- 
és földieper-termesztés támogatásáról

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

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port: a gyü mölcs- és

zöld ség ága zat te kin te té ben kü lön le ges sza bá lyok meg ál la -
pí tá sá ról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irány elv, va la -
mint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a
2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK ren -
de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 2202/96/EK ren de let ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2007. szep tem ber 26-ai
1182/2007/EK ta ná csi ren de let 7. cik ke sze rint,

b) ter me lõi szer ve zet: a ta ná csi ren de let 3. cik ke sze rint
ér ten dõ.

2.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás for rá sa az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap.

(2) E ren de let alap ján tá mo ga tást ve het nek igény be a
fel dol go zó ipa ri szer zõ dés ke re té ben mál nát és föl di ep ret
ter me lõk.

3.  §

(1) A kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá -
mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a 2019/93/EGK,
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK,
1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK,
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló, 2003. szep tem ber 29-i
1782/2003/EK ta ná csi ren de let (a továb biak ban: köz vet -
len tá mo ga tá si ren de let) 110v. cik ké ben sza bá lyo zott bo -
gyós gyü möl csök át me ne ti tá mo ga tá sá nak fel té te le, hogy
az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí me i ben
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá a pi hen -
te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát ille -
tõen ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza bá -
lyo zá sá ról  szóló 1973/2004/EK ren de let (a továb biak ban:
vég re haj tá si ren de let) 171da cik ké ben hi vat ko zott szer zõ -
dés nek tar tal maz nia kell az ott meg ha tá ro zot ta kon túl:

a) a szer zõ dõ fe lek nek a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék -
fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb
in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl
 szóló 2007. évi XVII. tör vény (a továb biak ban: Tv.)
28.  §-ában meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós szá mát;

b) a szer zõ dõ fe lek kö te le zett ség vál la lá sát arra vo nat -
ko zó an, hogy ab ban az eset ben, ha olyan kö rül mény me rül
fel, amely nek kö vet kez té ben a szer zõ dés ben vál lalt va la -
mely kö te le zett ség tel je sí té se elõ re lát ha tó an aka dály ba üt -
kö zik, a fe lek kö te le sek egy mást ha la dék ta la nul írás ban
ér te sí te ni, ki vé ve, ha az aka dályt a má sik fél nek is is mer nie 
kel lett;

c) az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör -
vény 29.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek nek meg fele lõen
meg ál la pí tott fi ze té si ha tár idõt és az an nak el mu lasz tá sá -
ból ere dõ jog kö vet kez mé nye ket;

d) a szer zõ dés ben kép vi selt ké rel me zõk re giszt rá ci ós
szá mát és a jo go sult fa jok kal be ül te tett te rü let azo no sí tá sá -
ra al kal mas hely raj zi- vagy blokk azo no sí tó szá mot.

(2) A szer zõ dõ fe lek egy fe lõl az e ren de let alap ján jó vá -
ha gyott el sõd le ges fel dol go zók, más fe lõl pe dig zöld -
ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok, il let ve ter me lõi szer ve -
ze tek, va la mint az e ren de let alap ján jó vá ha gyott fel vá sár -
lók le het nek.

(3) Amennyi ben a fel vá sár ló egy ben fel dol go zó is, úgy
a vég re haj tá si ren de let 171da cik ké ben hi vat ko zott szer zõ -
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dés le het szál lí tá si kö te le zett ség vál la lás is, ami nek tar tal -
maz nia kell a 3.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban hi vat ko -
zott in for má ci ó kat.

4.  §

(1) A mál na- és föl di eper-fel dol go zó üze mek (a továb -
biak ban: fel dol go zó) a fel dol go zó ipa ri tá mo ga tá si rend -
szer be a vég re haj tá si ren de let 171db cik ké ben meg ha tá ro -
zott jó vá ha gyás irán ti ké re lem nek a Me zõ gaz da sá gi és Vi -
dék fej lesz té si Hi va tal hoz (a to váb bi ak ban: MVH) a tárgy -
év áp ri lis 30-ig tör té nõ be nyúj tá sá val je lent kez het nek.

(2) A jó vá ha gyás hoz a fel dol go zó nak ren del kez nie kell:
a) a Tv. 28.  §-a sze rin ti re giszt rá ci ós szám mal;
b) a mál na, il let ve az eper fel dol go zá sá ra al kal mas

üzem ér vé nyes mû kö dé si en ge dé lyé vel, il let ve a 2004.
má jus 1-je után lé te sí tett élel mi szer-elõ ál lí tók ese tén az
ille té kes me gyei (fõ vá ro si) Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá -
si Hi va tal nak be nyúj tott írá sos be je len tés má so la tá val;

c) a mál na, il let ve az eper fel dol go zá sá ra vo nat ko zó an
a HACCP rend szer al kal ma zá sát iga zo ló ér vé nyes do ku -
men tum mal.

(3) Amennyi ben a fel dol go zó nem ren del ke zik a (2) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti re giszt rá ci ós szám mal, a nyil ván -
tar tás ba vé te lét leg ké sõbb a jó vá ha gyás irán ti ké re lem be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg kér he ti.

(4) Ha a fel dol go zó nem tesz ele get az e ren de let ben elõ -
írt kö te le zett sé ge i nek, ak kor az MVH a fel dol go zó üzem -
ként tör té nõ jó vá ha gyás ról  szóló ha tá ro za tát vissza von ja
vagy an nak ha tá lyát a mu lasz tás évét kö ve tõ évre fel füg -
gesz ti.

(5) A fel dol go zók jó vá ha gyás irán ti ké re le mé nek be -
nyúj tá sá ra vo nat ko zó for ma nyom tat ványt és ki töl té si út -
mu ta tót az MVH a hi va ta los hon lap ján leg ké sõbb e ren de -
let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül te szi köz zé.

(6) Az MVH – fi gye lem mel a vég re haj tá si ren de let
171db cik ké nek (4) be kez dé sé re – a jó vá ha gyott fel dol go -
zók ne vét és cí mét leg ké sõbb a jó vá ha gyás meg adá sát kö -
ve tõ nyolc na pon be lül köz zé te szi.

5.  §

(1) A mál na- és föl di eper-fel vá sár lók (a továb biak ban:
fel vá sár ló) a fel dol go zó ipa ri tá mo ga tá si rend szer be a vég -
re haj tá si ren de let 171db cik ké ben meg ha tá ro zott jó vá ha -
gyás irán ti ké re lem nek az MVH-hoz a tárgy év áp ri lis 30-ig 
tör té nõ be nyúj tá sá val je lent kez het nek.

(2) A jó vá ha gyás hoz a fel vá sár ló nak ren del kez nie kell:
a) a Tv. 28.  §-a sze rin ti re giszt rá ci ós szám mal;
b) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port ként vagy ter me -

lõi szer ve zet ként tör té nõ el is me rés sel vagy a vég re haj tá si
ren de let 171db cik ke sze rin ti jó vá ha gyás sal;

c) a mál na, il let ve a föl di eper fel vá sár lá sá hoz, il let ve
meg fe le lõ el he lye zé sé hez szük sé ges tá ro ló- és hû tõ ka pa -
ci tás sal.

(3) A fel vá sár ló an nak a ter me lõ nek, aki a fel vá sár ló nak
nem tag ja vagy rész vé nye se, a fel vá sár lói te vé keny sé gé ért
a vég re haj tá si ren de let 171da cik ké ben hi vat ko zott szer zõ -
dés tel je sí té sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé ge in túl
ügy vi te li dí jat szá mol hat fel, amely azon ban nem ha lad -
hat ja meg a köz vet len tá mo ga tá si ren de let 110v cik ké nek
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás 15%-át.

(4) A fel vá sár ló jó vá ha gyás irán ti ké rel mé nek be nyúj tá -
sá ra vo nat ko zó for ma nyom tat ványt és ki töl té si út mu ta tót
az MVH a hi va ta los hon lap ján leg ké sõbb e ren de let ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül te szi köz zé.

(5) Az MVH – fi gye lem mel a vég re haj tá si ren de let
171db cik ké nek (4) be kez dé sé re – a jó vá ha gyott fel vá sár -
lók ne vét és cí mét leg ké sõbb a jó vá ha gyás meg adá sát kö -
ve tõ nyolc na pon be lül köz zé te szi.

6.  §

(1) A tá mo ga tást a vég re haj tá si ren de let 171d  cik ké nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott ké rel me zõk az egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tá si ké re lem ben a GYU02, il let ve GYU04
hasz no sí tá si kód meg je lö lé sé vel igé nyel he tik. A tá mo ga -
tá si ké re lem be nyúj tá sá ra, a tá mo ga tás igény be vé te lé re és
a tá mo ga tá si ké re lem alap ján le foly ta tan dó el já rás ra a
tárgy év re vo nat ko zó SAPS jog sza bály ren del ke zé se it
meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) A vég re haj tá si ren de let 171da cik ké ben sza bá lyo -
zott szer zõ dés vagy szál lí tá si kö te le zett ség vál la lás má so -
la ti pél dá nyát leg ké sõbb a tárgy év jú li us 31-ig kell be nyúj -
ta ni.

7.  §

(1) E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás jog sze rû sé gé nek
el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat az MVH lát ja el.

(2) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze -
té se te kin te té ben a Tv. 69.  §-ának ren del ke zé sei az irány -
adó ak.

8.  §

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

9.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:
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a) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá -
mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a
2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le te (2004. no vem -
ber 20.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa.
 címeiben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá
a pi hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát
 illetõen ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza -
bá lyo zá sá ról,

c) a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le te (2004. ápr ilis 21.) a 
kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si
rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend -
sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 1782/2003/EK ta ná csi ren de let
ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in -
teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
8/2008. (III. 18.) GKM

rendelete

az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési
hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat
fejlesztésével összefüggõ egyes feladatok ellátásáról,
továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat

szolgáló egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásának szabályairól

Az ál la mi tu laj don ba tar to zó or szá gos köz le ke dé si há ló -
zat tal, va la mint az or szá gos köz le ke dé si há ló zat fej lesz té -
sé vel össze füg gõ egyes fel ada tok el lá tá sá ról  szóló ren del -
ke zé sek te kin te té ben a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988.
évi I. tör vény 48.  § (3) be kez dés b) pont 4. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va, to váb bá a köz le ke dé si há ló zat-fi nan szí ro -
zá si cé lo kat szol gá ló egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 
fel hasz ná lá sá nak sza bá lyai te kin te té ben az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 124.  § (9) be kez -

dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let 2.  § 2. pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) és j) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tai kö zül az aláb bi elõ irány za tok ra ter jed ki:

a) Út pénz tár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat (25. cím,
29. al cím, a továb biak ban: Út pénz tár),

b) Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té se fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány zat (25. cím, 28. al cím, a továb biak ban: gyors -
for gal mi út-fej lesz té si elõ irány zat),

c) Szol nok új vá ro si híd épí té sé nek elõ ké szí té se fe je ze -
ti ke ze lé sû elõ irány zat (25. cím, 30. al cím, 40. jog cím cso -
port),

d) Hat ár ki kö tõk mû köd te té se fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat (25. cím, 30. al cím, 39. jog cím cso port).

Az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési
hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat

fejlesztésével összefüggõ feladatok ellátásáról

2.  §

(1) Az ál la mi tu laj don ba tar to zó or szá gos köz út há ló zat,
va la mint or szá gos pá lya há ló zat (a továb biak ban együtt:
or szá gos köz le ke dé si há ló zat), to váb bá ezek fej lesz té sé -
nek fi nan szí ro zá si cél ja it szol gá ló, e ren de let ha tá lya alá
tar to zó egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ke ze lé sé vel,
mû köd te té sé vel, va la mint fel hasz ná lá sá val kap cso la tos,
e ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada to kat a köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ki je lö lé se
alap ján a Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont
(a továb biak ban: KKK) vég zi.

(2) A KKK mint va gyon ke ze lõ mû köd te ti az or szá gos
köz út há ló zat – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben
vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósult és meg valósuló 
or szá gos köz utak – va gyon nyil ván tar tá sát a 3.  §-ban és a
4.  §-ban meg ha tá ro zott gaz da sá gi tár sa sá gok köz re mû kö -
dé sé vel.

3.  §

(1) Az 1.  § a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sa so rán a ter vez te tés kö ré -
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ben a há ló zat fej lesz té si ter vek, az ezek hez kap cso ló dó
meg valósíthatósági ta nul má nyok, for gal mi ta nul má nyok,
dön tés-elõ ké szí tõ ta nul má nyok el ké szít te té sé vel kap cso -
la tos fel ada to kat a KKK vég zi.

(2) A Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zárt kö rû en Mû -
kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: NIF Zrt.) fel adat -
kö ré be tar to zó, az 1.  § a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re meg valósítandó pro -
jek tek ta nul mány ter ve it a NIF Zrt. ké szít te ti el, ezt köve -
tõen a KKK – vé le mé nyé vel el lát va – be nyújt ja a mi nisz ter 
szá má ra jó vá ha gyás ra.

(3) A kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke
be vo ná sá val meg valósult és meg valósuló be ru há zá sok ki -
vé te lé vel, az or szá gos köz uta kon az új nyom vo na lon meg -
valósuló lé te sít mé nyek be ru há zá sa, a 11,5 t ten gely ter he -
lés re tör té nõ bur ko lat meg erõ sí té sek vagy a meg lé võ lé te -
sít mé nyek ka pa ci tás bõ ví tés sel járó fej lesz té se te kin te té -
ben az egyes be ru há zá sok meg valósítását a mi nisz ter
hagy ja jóvá. Ezt köve tõen, az 1.  § a) és b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
val össze füg gés ben, az ál la mi meg ren de lõi (épít te tõi) fel -
ada to kat – be le ért ve az elõ ké szí tést, a te rü let biz to sí tást, a
KKK fel adat kö ré be nem utalt ter vez te tést, a köz be szer zé si 
el já rá sok le foly ta tá sát, a szer zõ dés kö té se ket, a szer zõ dé -
sek tel je sí té sé nek iga zo lá sát – a NIF Zrt. vég zi, il let ve vé -
gez te ti.

(4) A NIF Zrt. a föld te rü le te ket (ide ért ve a kon cesszi ós
szer zõ dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val meg -
valósuló pro jekt fej lesz té sek hez kap cso ló dó föld te rü le te -
ket is) a Ma gyar Ál lam ne vé re és ja vá ra, va la mint ki zá ró -
lag a fej lesz tés és épí tés idõ sza ká ra – a Ma gyar Nem ze ti
Va gyon ke ze lõ Zrt.-vel (a továb biak ban: MNV Zrt.) kö tött
va gyon ke ze lé si szer zõ dés alap ján – a sa ját va gyon ke ze lé -
sé be szer zi meg.

(5) Az 1.  § a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó an az
or szá gos köz utak fej lesz té se kö ré ben a be fe je zett be ru há -
zá sok hoz fel hasz nált in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé -
sét (te rü let ren de zést) és az ah hoz kap cso ló dó fel ada to kat a 
KKK vég zi el, vagy azt meg bí zás alap ján más sal el vé gez -
tet he ti.

(6) Az el ké szült or szá gos köz uta kat is ma gá ban fog la ló
föld te rü let va gyon ke ze lõi jo gát, il let ve az egyes pro jek -
tek kel kap cso lat ban lét re ho zott vagy meg szer zett egyéb
esz kö zö ket mint ál la mi va gyont – az el ké szült or szá gos
köz utak ide ig le nes vagy vég le ges for ga lom ba he lye zé sét
kö ve tõ 6 hó na pon be lül – a NIF Zrt. el szá mo lá si kö te le -
zett ség mel lett át ad ja az MNV Zrt. ré szé re, amely 1 hó na -
pon be lül va gyon ke ze lé si szer zõ dést köt a KKK-val.

(7) A (6) be kez dés ben fog lalt va gyon át adá si és -át vé te li
kö te le zett ség nem vo nat ko zik a kon cesszi ós szer zõ dés ke -
re té ben meg valósult be ru há zá sok ra. Eb ben az eset ben a
kon cesszi ós tár sa ság a kon cesszi ós szer zõ dés meg szû né -
se kor adja át az ál la mi va gyont az MNV Zrt. ré szé re.

4.  §

(1) Az 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben a gyors for gal mi 
utak nél kü li or szá gos köz út há ló zat üze mel te té si és kar ban tar -
tá si fel ada ta it, va la mint a fel újí tá si mun kák kal kap cso la tos
te vé keny sé get a KKK-val kö tött szer zõ dés alap ján a Ma gyar
Köz út Ál la mi Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ, Mû sza ki és Informá -
ciós Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban: Ma gyar Köz út
Kht.) vagy a köz úti köz le ke dés rõl szó ló 1988. évi I. tör vény
(a to váb bi ak ban: Kkt.) 33.  § (1) be kez dés b) pont bb) al pont ja 
sze rin ti ver se nyez te té si el já rás ban ki vá lasz tott szer ve zet vég -
zi. A Ma gyar Köz út Kht. vagy a ver se nyez te té si el já rás ban
ki vá lasz tott szer ve zet ál tal vég zett fel ada tok mû sza ki el len õr -
zé sét a KKK lát ja el.

(2) Az 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben a gyors for -
gal mi utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben
vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósult és meg valósuló 
or szá gos köz utak – üze mel te té si, kar ban tar tá si és fel újí tá si 
fel ada ta it a KKK-val kö tött szer zõ dés alap ján az Ál la mi
Au tó pá lya Ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság
(a to váb bi ak ban: ÁAK Zrt.) vagy a Kkt. 33.  § (1) be kez dés
b) pont bb) al pont ja sze rin ti ver se nyez te té si el já rás ban ki -
vá lasz tott szer ve zet vég zi. Az ÁAK Zrt. vagy a ver se nyez -
te té si el já rás ban ki vá lasz tott szer ve zet ál tal vég zett fel ada -
tok mû sza ki el len õr zé sét a KKK lát ja el.

(3) Az 1.  § a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sa so rán az út ügyi mû sza -
ki-gaz da sá gi szol gál ta tá sok kal kap cso la tos te vé keny sé get
a KKK vagy a KKK dön té sé nek meg fele lõen a NIF Zrt. és
a Ma gyar Köz út Kht. a 10.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel adat meg osz tás ban vég zi, il let ve vé gez te ti.

A KKK-nak az elõirányzatok felhasználásával
 összefüggõ felügyeleti, ellenõrzési jogkörével

kapcsolatos egyéb feladatok

5.  §

(1) A KKK – hely szí ni el len õr zés és egyez te tés cél já -
ból – a 3.  §-ban és a 4.  §-ban meg ha tá ro zott gaz da sá gi tár -
sa sá gok kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint ve -
ze tett, to váb bá az e ren de let ben sza bá lyo zott fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val és el szá mo lá sá val
kap cso la tos nyil ván tar tá sa i ba, szer zõ dé se i be, to váb bá a
hi vat ko zott elõ irány za tok ter ve zé sét, fel hasz ná lá sát és a
fel ada tok vég re haj tá sát érin tõ va la mennyi ok ira tá ba be te -
kint het, ab ból ada to kat, tá jé koz ta tást kér het, azok ról má -
so la tot ké szít het.

(2) A kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben meg valósult és
meg valósuló or szá gos köz utak kal össze füg gés ben a KKK:

a) a kon cesszi ós szer zõ dés ben, va la mint a mi nisz ter ál -
tal ki ál lí tott meg bí zó le vél ben fog lal tak sze rint el lát ja a
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kon cesszi ós szer zõ dés alap ján épí tett há ló za ti ele me ken a
konc esszor ál tal vég zett üze mel te té si fel ada tok nak és a
konc esszor je len té se i nek el len õr zé sét,

b) az el len õr zé sek alap ján a kon cesszi ós szer zõ dé sek
meg fe le lõ tel je sí té sé rõl üze mel te té si-fenn tar tá si tel je sí té si
je len tést ké szít,

c) hely szí ni szem le és a bur ko lat ál la pot ada tai alap ján
el lát ja a konc esszor éves fel újí tá si prog ram já nak vé le mé -
nye zé sét.

(3) A KKK a ki vi te le zés mi nõ sé gé nek el len õr zé sé re a
mi nisz ter ál tal ki je lölt, a meg ren de lõi és a ki vi te le zõi mi -
nõ ség vizs gá la ti la bo ra tó ri u mok tól füg get len, akk re di tált
út épí té si la bo ra tó ri u mot von hat be.

Az Útpénztár

6.  §

(1) Az Út pénz tár – a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben
vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósult és meg valósuló 
or szá gos köz le ke dé si há ló zat és azok tar to zé kai ki vé te lé -
vel – az or szá gos köz le ke dé si há ló zat fel újí tá sát, kar ban -
tar tá sát (a továb biak ban együtt: fenn tar tá sát), üze mel te té -
sét és fej lesz té sét szol gál ja. Az Út pénz tár fel hasz nál ha tó a
kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke be vo ná -
sá val, va la mint egyéb for rás ból meg valósult és meg -
valósuló or szá gos köz le ke dé si há ló za ti ele mek és azok tar -
to zé kai fej lesz té sé hez szük sé ges ki zá ró la gos ál la mi fel -
ada tok (te rü let szer zés, mi nõ ség vizs gá la tok) fi nan szí ro zá -
sá ra is.

(2) Az Út pénz tár fel hasz nál ha tó az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel ada tok szük ség sze rint tel jes körû
vagy – egyéb, az Út pénz tá ron kí vü li for rá sok társ fi nan szí -
ro zá sa mel lett – rész le ges fi nan szí ro zá sá ra.

7.  §

(1) Az Út pénz tár ki adá sa i nak fe de ze té ül szol gá ló, a
(2) be kez dés b)–f) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí men ke -
let ke zõ pénz esz kö zö ket a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze -
tett „GKM Út pénz tár elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám -
la” meg ne ve zé sû, 10032000-01220139-59000002 szá mú
szám la ja vá ra kell be fi zet ni.

(2) Az Út pénz tár for rá sai:
a) a köz pon ti költ ség ve tés bõl a 6.  § (1) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott cél ra nyúj tott ál la mi tá mo ga tás,
b) a Kkt. 33/A.  §-ában meg je lölt hasz ná la ti díj ból és pót -

díj ból szár ma zó, va la mint egyéb ad mi niszt ra tív be vé tel,
c) ha tör vény más ként nem ren del ke zik, az Út pénz tárt

ke ze lõ, mû köd te tõ költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé ben 
lévõ, ki zá ró la gos ál la mi tu laj do nú te rü le tek – be le ért ve az
or szá gos köz utak vég le ges ha tá ra in be lü li te rü le te ket, az
or szá gos köz utak épí té se és kor sze rû sí té se cél já ból ál la mi

tu laj don ba vett föld te rü le tek azon te rü let ré sze it, ame lyek
az or szá gos köz utak vég le ges ha tá ra in kí vül es nek, az épí -
tés és kor sze rû sí tés idõ tar ta ma alatt hasz nált fel vo nu lá si
te rü le te ket, a föld mû vek épí té sé hez, az út épí té si anya gok,
ke ve ré kek elõ ál lí tá sá hoz hasz nált te rü le te ket és anyag nye -
rõ he lye ket, va la mint a nyom vo nal-mó do sí tás sal együtt
járó köz út épí té sek és -kor sze rû sí té sek nyo mán az or szá gos 
köz út vég le ges ha tá ra in kí vül re ke rü lõ te rü let ré sze ket és
fel ha gyott köz út sza ka szo kat, fi gye lem mel az ál la mi va -
gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény 23–28.  §-ában fog -
lal tak ra – hasz no sí tá sá ból szár ma zó be vé tel,

d) az Út pénz tár cél ja i ra tel je sí tett egyéb hoz zá já ru lás és 
tá mo ga tás,

e) az Út pénz tár ren del te té sé nek meg fe le lõ fel hasz ná -
lás ra át vett pénz esz köz, kü lö nö sen ado mány, se gély, más
ön kén tes be fi ze tés, pá lyá za ti, ne ve zé si el já rá si díj, ké se -
del mi ka mat, köt bér,

f) az Út pénz tár fej lesz té si cél ja i ra a he lyi ön kor mány -
za tok, ezek tár su lá sai, gaz dál ko dó szer ve ze tek, ma gán sze -
mé lyek ál tal – a ve lük kö tött szer zõ dés alap ján – át adott
hoz zá já ru lás és tá mo ga tás.

(3) A Kkt. 33/A.  §-ában meg je lölt hasz ná la ti díj ból és
pót díj ból szár ma zó, ál ta lá nos for gal mi adó val csök ken tett
be vé te lek ked vez mé nye zett je az Út pénz tár.

8.  §

(1) Az Út pénz tár fel hasz nál ha tó:
a) az or szá gos köz le ke dé si há ló zat – ki vé ve a kon -

cesszi ós szer zõ dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke be vo ná sá -
val meg valósult és meg valósuló or szá gos köz utak – mû -
tár gyai és tar to zé kai fej lesz té sé re, ezen be lül új út és híd
épí té sé re, út- és híd re konst ruk ci ós mun ká ra, to váb bá a
rész ben eu ró pai uni ós tá mo ga tás ból meg valósuló fej lesz -
té sek ked vez mé nye zet ti ön ré szé nek fi nan szí ro zá sá ra;

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott fej lesz té si fel ada tok hoz 
kap cso ló dó te rü let biz to sí tá si, ter ve zé si, elõ ké szí té si, kör -
nye ze ti kár-men te sí té si, gaz da sá gos sá gi és mi nõ ség vizs gá -
la ti fel ada tok el lá tá sá ra;

c) a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke
be vo ná sá val meg valósult és meg valósuló or szá gos köz -
utak fej lesz té sé hez a te rü let biz to sí tá si fel ada tok ra, va la -
mint szük ség ese tén az ezen utak hoz tar to zó elõ ké szí té si és 
mi nõ ség vizs gá la ti fel ada tok el lá tá sá ra;

d) az or szá gos köz utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ -
dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósult
és meg valósuló or szá gos köz utak – fenn tar tá sá ra, ezen be -
lül a ter ve zést, az elõ ké szí tést, a kör nye ze ti kár-men te sí tést 
és a mi nõ ség vizs gá la tot is ma gá ba fog la ló

da) út- és híd fel újí tá si mun kák ra, va la mint
db) út- és híd kar ban tar tás ra;
e) az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott mun kák nál a szük -

sé ges köz mû vek át épí té sé re, ki épí té sé re, a köz le ke dé si lé -
te sít mé nyek meg valósításához szük sé ges aka dály men te sí -
tés re;

2126 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/45. szám



f) az or szá gos köz utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ -
dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósult
és meg valósuló or szá gos köz utak – üze mel te té sé re, amely
ma gá ban fog lal ja az út ügyi mû sza ki-gaz da sá gi szol gál ta -
tá so kat (út vo nal-en ge dé lye zés, hat ár ki ren delt sé gek,
ÚTINFORM, Or szá gos Köz úti Adat bank, Ön kor mány za ti 
Utak Adat bank ja, mi nõ ség vizs gá lat, út ügyi szak gyûj te -
mény mû köd te té se, szak mai ok ta tá si fel ada tok, kör nye zet -
vé del mi te vé keny ség, szak mai ki ad vá nyok, út ügyi ku ta tá -
si, mû sza ki fej lesz té si te vé keny ség, kí sér le ti épí tés, há ló -
za ti adat fel vé tel ké szí té se, mû sza ki sza bá lyo zá si fel ada -
tok, út ügyi nem zet kö zi kö te le zett sé gek kel össze füg gõ te -
vé keny ség és szak ér tõi te vé keny ség) mint köz pon ti üze -
mel te té si te vé keny sé ge ket is;

g) a mû köd te té sé vel össze füg gõ – az azt mû köd te tõ
költ ség ve té si szerv mû kö dé si ki adá sai ter hé re el nem szá -
mol ha tó – köz pon ti szak mai, pénz ügyi-szám vi te li és jogi
fel ada tok ra, így:

ga) az Út pénz tár ter ve zé sé vel és elõ ké szí té sé vel, a
szer zõ dés kö tés és tel je sí tés el len õr zé sé vel,

gb) a kö te le zett ség-nyil ván tar tás sal és az Út pénz tár be -
vé te le i nek és ki adá sa i nak – fel ügye le ti szer vi en ge dély hez
kö tött – mó do sí tá sa i val,

gc) a szer zõ dé sek tel je sí té se iga zo lá sá nak ér vé nye sí té -
sé vel, el len jegy zé sé vel, az utal vá nyo zás sal, a kincs tá ri
kap cso la tok és a pénz ügyi tel je sí té sek biz to sí tá sá val,

gd) a könyv ve ze tés sel, a költ ség ve té si in for má ció szol -
gál ta tá si és be szá mo lá si fel ada tok el lá tá sá val, az Út pénz -
tár ral össze füg gõ egyéb szak mai és pénz ügyi adat szol gál -
ta tás sal,

ge) a hat ár ki kö tõk mû kö dé sé vel,

gf) az or szá gos köz út há ló zat fej lesz té sé vel, fenn tar tá -
sá val és üze mel te té sé vel össze füg gõ köz ér de kû tá jé koz ta -
tá sok biz to sí tá sá val

kap cso la tos költ sé gek fe de ze té re;

h) az or szá gos köz út há ló za ton ér vé nye sí ten dõ díj po li -
ti ka ki ala kí tá sát meg ala po zó elõ ké szí tõ mun kák le foly ta -
tá sá nak és szer ve zé sé nek költ sé ge i re;

i) a hasz ná la ti díj és pót díj, va la mint a túl súly díj és pót -
díj be sze dé sé vel, va la mint az ah hoz szük sé ges be ru há zá -
sok kal kap cso la tos ki adá sok ra;

j) az or szá gos köz út há ló zat – ki vé ve a kon cesszi ós
szer zõ dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val meg -
valósult és meg valósuló or szá gos köz utak – fej lesz té si
prog ram já nak vég re haj tá sá ért fe le lõs NIF Zrt. ki adá sa i ra;

k) a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke
be vo ná sá val meg valósult és meg valósuló or szá gos köz -
utak fej lesz té se so rán nyúj tott mû sza ki el len õri, il let ve ta -
nács adói te vé keny ség el vég zé sé ért járó díj ra;

l) a ki zá ró la gos ál la mi tu laj dont ké pe zõ or szá gos köz -
út há ló zat (ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben vagy
ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósult és meg valósuló or -
szá gos köz utak), az utak mû tár gyai és tar to zé kai, va la mint
a hoz zá tar to zó föld te rü le tek va gyon ke ze lé sé vel, ezen be -
lül kü lö nö sen a ke zelt va gyon na tu rá lis jel lem zõi és ér té ke, 

to váb bá ezek vál to zá sai meg ha tá ro zá sá val, nyil ván tar tá sá -
val és hasz no sí tá sá val össze füg gõ ki adá sok ra;

m) költ ség ve té si tá mo ga tá si és sa ját be vé te li elõ irány -
za tai össze gé nek leg fel jebb 4%-a a he lyi köz utak or szá gos 
köz utak hoz csat la ko zó, azt te her men te sí tõ ré sze, jár dák,
to váb bá a te le pü lé si ön kor mány za tok kez de mé nye zé se és
rész vé te le mel lett a te le pü lé se ket össze kö tõ vagy be kö tõ
utak épí té sé nek és fej lesz té sé nek – ide ért ve a rév- és
komp köz le ke dést érin tõ fej lesz té se ket is – a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott el já rá si rend sze rin ti pá lyá za ti
rend szer ben is vég re hajt ha tó tá mo ga tá sá ra;

n) a ke rék pár utak pá lyá za ti fel ada ta i ra, így:
na) a ke rék pár utak, ke rék pá rút-há ló za tok nyom vo nal -

ter ve zé sé re, épí té si en ge dély meg szer zé sé hez szük sé ges
ter ve zé si fel ada tok, épí té si en ge dély be szer zé sé re,

nb) a tu risz ti kai és köz le ke dés biz ton sá gi ke rék pár utak
épí té sé re,

nc) a do ku men tál ha tó an 10 év nél ré geb ben épült, a je -
len le gi út ügyi mû sza ki elõ írásoknak nem meg fe le lõ szé -
les sé gû, rossz ál la pot ban lévõ, en ge dély kö te les ke rék pá rút 
fej lesz té sé re,

nd) a do ku men tál ha tó an 10 év nél ré geb ben épült, a je -
len le gi út ügyi mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ szé les sé gû, 
rossz ál la pot ban lévõ ke rék pá rút fel újí tá sá ra, ab ban az
eset ben ha a 2005 után épült vagy fel újí tott, jól kar ban tar -
tott ál la pot ban lévõ, na gyobb ke rék pá ros há ló zat tal ren -
del ke zõ, je len tõs ön erõt, tá mo ga tót, ci vil hát te ret fel mu ta -
tó ön kor mány za ti szer ve ze tek, tár su lá sok, egye sü lé sek
vál lal ják az üze mel te tés sel és kar ban tar tás sal kap cso la tos
fel ada to kat,

ne) a ke rék pá ros inf ra struk tú ra fej lesz tés sel kap cso la -
tos egyéb ta nul má nyok ké szí té sé re;

o) pon ton híd üze mel te té sé nek tá mo ga tá sá ra, va la mint
rév- és komp fej lesz tés sel kap cso la tos fel ada tok ra.

(2) Az (1) be kez dés o) pont já ban meg ha tá ro zott rév- és
komp köz le ke dés fej lesz té se alatt az ál la mi vagy ön kor -
mány za ti tu laj don ban álló rév- és komp le já rók, rév hez,
komp hoz ve ze tõ utak épí té sét, fej lesz té sét, fel újí tá sát, va -
la mint az ál la mi vagy ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ vízi 
jár mû vek ese té ben a ví zi köz le ke dés za var ta lan sá gát biz to -
sí tó új, kor sze rû tech no ló gia be ve ze té sét kell ér te ni.

(3) Az Út pénz tárt az (1) be kez dés a)–o) pont ja sze rin ti
rész le te zés ben kell összeg sze rû en meg ter vez ni, és an nak
fel hasz ná lá sá ról be szá mol ni.

(4) Az (1) be kez dés n) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat
vég re haj tá sa so rán kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pá -
lyá za ti rend szer mû köd te té sé vel kap cso la tos ren del ke zé -
se ket kell al kal maz ni.

9.  §

(1) Az Út pénz tár mû köd te té sé vel össze füg gõ fel ada to -
kat, va la mint az elõ irány zat nak az ál lam ház tar tás szer ve -
ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa -
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já tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Áhsz.) sze rin ti szám vi te li fel ada ta it a
KKK lát ja el.

(2) A KKK az Út pénz tár mû köd te té sé vel össze füg gõ
fel ada ta it a Ma gyar Köz út Kht., a NIF Zrt. és az ÁAK Zrt.
köz re mû kö dé sé vel lát ja el.

(3) Az el szá mo lás te kin te té ben
a) az üze mel te tés, a kar ban tar tás, va la mint a mû kö dé si

tá mo ga tás mû kö dé si ki adás nak,
b) a fel újí tá si és fej lesz té si ki adás fel hal mo zá si ki adás nak

mi nõ sül.

10.  §

(1) A NIF Zrt. a 3.  § (3) és (4) be kez dé sé ben, a 8.  §
(1) be kez dés j) és k) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé -
gé vel kap cso la tos rá for dí tá sai el len té te le zé sé re – a
KKK-val kö tött szer zõ dés alap ján – az Út pénz tár ból biz to -
sí tott tá mo ga tás ban ré sze sül het.

(2) A 4.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a 4.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fenn tar tá si fel ada tok kö zül a fel újí tá -
si te vé keny ség te kin te té ben

a) a gyors for gal mi utak nél kü li or szá gos köz utak fel -
újí tá si fel ada ta i nak meg valósítására a kül sõ ki vi te le zõk kel 
a vál lal ko zá si szer zõ dé se ket a Ma gyar Köz út Kht. köti
meg a KKK-val kö tött meg bí zá si szer zõ dés alap ján, vagy a 
fel újí tá si fel ada to kat sa ját ka pa ci tá sa fel hasz ná lá sá val a
Ma gyar Köz út Kht. vég zi a KKK-val kö tött vál lal ko zá si
szer zõ dés ke re té ben,

b) a gyors for gal mi utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ -
dés ke re té ben vagy ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósult
és meg valósuló or szá gos köz utak – fel újí tá si mun kái meg -
valósítására a kül sõ ki vi te le zõk kel a vál lal ko zá si szer zõ -
dé se ket az ÁAK Zrt. köti meg a KKK-val kö tött meg bí zá si 
szer zõ dés alap ján.

(3) A 4.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a 4.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott üze mel te té si és fenn tar tá si fel ada tok
kö zül a kar ban tar tá si fel ada tok te kin te té ben

a) a gyors for gal mi utak nél kü li or szá gos köz uta kon az
üze mel te té si és kar ban tar tá si fel ada tok el lá tá sa az Út pénz -
tár ból biz to sí tott mû kö dé si ke ret bõl  valósul meg a KKK és 
a Ma gyar Köz út Kht. vagy a Kkt. 33.  § (1) be kez dés
b) pont bb) al pont ja sze rin ti ver se nyez te té si el já rás ban ki -
vá lasz tott szer ve zet kö zött lét re jött tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint,

b) a kon cesszi ós utak nél kü li gyors for gal mi utak üze -
mel te té si és kar ban tar tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ra a KKK
köt szer zõ dést az ÁAK Zrt.-vel vagy a Kkt. 33.  § (1) be -
kez dés b) pont bb) al pont ja sze rin ti ver se nyez te té si el já -
rás ban ki vá lasz tott szer ve zet tel.

(4) A 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott út ügyi mû sza -
ki-gaz da sá gi szol gál ta tá sok kal kap cso la tos fel ada tok kö zül

a) a szak mai ki ad vá nyok kal, a mû sza ki sza bá lyo zá si
fel ada tok meg valósításával, az út ügyi ku ta tás sal és mû sza -

ki fej lesz tés sel, az út ügyi nem zet kö zi kö te le zett sé gek kel
össze füg gõ te vé keny sé get, va la mint az egyéb szak ér tõi te -
vé keny sé get a KKK lát ja el,

b) a mû sza ki sza bá lyo zá si fel ada to kat a KKK a mi nisz -
ter ál tal ki je lölt szak mai szer ve zet be vo ná sá val lát ja el,

c) az út vo nal-en ge dé lye zés re, va la mint a hat ár ki ren -
delt sé gek kel, az ÚTIN FORM-mal, az Or szá gos Köz úti
Adat bank kal kap cso la tos fel ada tok ra, a kör nye zet vé del mi
te vé keny ség re, az Ön kor mány za ti Utak Adat bank ja, a mi -
nõ ség vizs gá lat és az út ügyi szak gyûj te mény mû köd te té sé -
re, va la mint a szak mai ok ta tá si fel ada tok igény be vé te lé re a 
KKK és a Ma gyar Köz út Kht. kö zött az ezen fel ada tok ra
kö tött köz hasz nú vál lal ko zá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint ke rül sor,

d) a Ma gyar Köz út Kht. a há ló za ti adat fel vé te li fel ada -
ta i nak meg valósítására a KKK-val kö tött meg bí zá si szer -
zõ dés alap ján a kül sõ ki vi te le zõk kel a vál lal ko zá si szer zõ -
dé se ket köti meg,

e) a kí sér le ti épí té si fel ada tok meg valósítására a KKK
és a NIF Zrt. kö zött kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak
sze rint ke rül sor.

11.  §

(1) A KKK mint az Út pénz tár ke ze lõ je, mû köd te tõ je a
7.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se ér de ké ben a
Kkt. 33.  § (2) be kez dé se alap ján kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott hasz ná la ti díj és pót díj be sze dé sé re ki je lölt
bi zo má nyos sal szer zõ dést köt.

(2) A bi zo má nyos kö te les a hasz ná la ti díj ból és pót díj -
ból szár ma zó, va la mint egyéb ad mi niszt ra tív be vé te le ket
az Út pénz tár ja vá ra be fi zet ni a KKK ál tal ki bo csá tott
szám la alap ján.

(3) A bi zo má nyost meg il le tõ ju ta lé kok ról, költ sé gek rõl
és költ ség áta lány ról, va la mint a meg bí zott vi szont el adók
ju ta lé ka i ról a bi zo má nyos szám lát bo csát ki.

12.  §

Az Út pénz tár ter hé re éven túli kö te le zett ség vál la lást a
mi nisz ter en ge dé lyez het az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992.
évi XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 47.  §-ára és
49.  § r) pont já ra fi gye lem mel.

A gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzat

13.  §

(1) A gyors for gal mi út-fej lesz té si elõ irány zat a gyors -
for gal mi út há ló zat fej lesz té si fel ada ta i nak fi nan szí ro zá sá -
ra szol gál.
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(2) A gyors for gal mi út-fej lesz té si elõ irány zat fel hasz ná -
lá si ter vét pro jek ten kén ti rész le te zés ben a mi nisz ter fo gad -
ja el.

(3) A gyors for gal mi út-fej lesz té si elõ irány zat ból tá mo -
ga tott elõ ké szí té si és be ru há zá si fel ada tok fi nan szí ro zá sá -
nak alap ját ké pe zõ, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Ámr.) 5. mel lék le te sze rin ti Fi nan szí ro zá si Alap ok -
mány (a továb biak ban: Alap ok mány) el ké szí té sé rõl a NIF
Zrt. gon dos ko dik. Az Alap ok mány te kin te té ben kö te le -
zett ség vál la lás ra a mi nisz ter jo go sult, amely jo go sult sá got
nor ma tív sza bály zat ban meg ha tá ro zott sze mély re ru ház -
hat ja át. Az Alap ok mány alap ján a fel ada tok meg -
valósítására irá nyu ló vál lal ko zá si szer zõ dé se ket a kül sõ
ki vi te le zõk kel a NIF Zrt. köti meg.

(4) Az elõ irány zat Ámr. sze rin ti pénz ügyi fel ada ta it a
NIF Zrt. lát ja el. En nek ke re té ben olyan ana li ti kus nyil ván -
tar tást ve zet, amely biz to sít ja a fel hasz ná lás pro jek ten kén -
ti nyo mon kö ve té sét.

(5) Az elõ irány zat nak az Áhsz. sze rin ti szám vi te li fel -
ada ta it a KKK lát ja el, va la mint a NIF Zrt. ál tal biz to sí tott
ada tok és szám vi te li bi zony la tok alap ján tel je sí ti az adat -
szol gál ta tá si, be szá mo lá si kö te le zett sé ge it.

(6) A NIF Zrt. és a KKK a fel hasz ná lá si terv pro jek ten -
kén ti eset le ges mó do sí tá sa it, a kö te le zett ség vál la lás és az
elõ irány zat-fel hasz ná lás ada ta it – a Ma gyar Ál lam kincs tár 
(a továb biak ban: Kincs tár) szám la ki vo na ta má so la tá nak
figye lembe véte lével – ha von ta, leg ké sõbb a tárgy hót kö -
ve tõ hó nap 10-éig kö te les egyez tet ni.

(7) A gyors for gal mi út-fej lesz té si elõ irány zat ból szár -
ma zó tá mo ga tás fel hasz nál ha tó a nem költ ség ve té si for rás -
ból meg valósuló gyors for gal mi be ru há zá sok elõ ké szí té sé -
nek fi nan szí ro zá sá ra is a fel hasz ná lá si terv sze rint.

(8) A gyors for gal mi út-fej lesz té si elõ irány zat ter hé re
éven túli kö te le zett ség vál la lást a mi nisz ter en ge dé lyez het
az Áht. 47.  §-ára és 49.  § r) pont já ra fi gye lem mel.

Szolnok új városi híd építésének elõkészítése 
fejezeti kezelésû elõirányzat

14.  §

(1) A Szol nok új vá ro si híd épí té sé nek elõ ké szí té se fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat Szol nok új vá ro si híd épí té sé vel
kap cso la tos fej lesz té si fel adat elõ ké szí té sé nek tá mo ga tá -
sá ra szol gál.

(2) A Szol nok új vá ro si híd épí té sé nek elõ ké szí té se fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá si ter vét pro jek ten -
kén ti rész le te zés ben a mi nisz ter fo gad ja el.

(3) A Szol nok új vá ro si híd épí té sé nek elõ ké szí té se fe je -
ze ti ke ze lésû elõ irány zat ból tá mo ga tott elõ ké szí té si fel -
ada tok fi nan szí ro zá sá nak alap ját ké pe zõ Alap ok mány el -

ké szí té sé rõl a KKK gon dos ko dik. Az Alap ok mány te kin -
te té ben kö te le zett ség vál la lás ra a mi nisz ter jo go sult, amely
jo go sult sá got nor ma tív sza bály zat ban meg ha tá ro zott sze -
mély re ru ház hat ja át.

(4) A Szol nok új vá ro si híd ép té sé nek elõ ké szí té se fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat Ámr. sze rin ti pénz ügyi fel ada ta it
a KKK lát ja el. En nek ke re té ben olyan ana li ti kus nyil ván -
tar tást ve zet, amely biz to sít ja a fel hasz ná lás pro jek ten kén -
ti nyo mon kö ve té sét.

(5) A Szol nok új vá ro si híd épí té sé nek elõ ké szí té se fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat nak az Áhsz. sze rin ti szám vi te li
fel ada ta it a KKK lát ja el.

(6) A Szol nok új vá ro si híd épí té sé nek elõ ké szí té se fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség -
vál la lást a mi nisz ter en ge dé lyez het az Áht. 47.  §-ára és
49.  § r) pont já ra fi gye lem mel.

Határkikötõk mûködtetése fejezeti kezelésû 
elõirányzat

15.  §

(1) A hat ár ki kö tõk mû köd te té se fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat a mo há csi, a drá va sza bol csi hat ár ki kö tõk és a sze -
ge di me den cés ki kö tõ mint egyéb vízi lé te sít mény – a ví zi -
köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény ben fog lal tak -
nak meg fe le lõ – mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada tok el -
lá tá sá ra szol gál. A hat ár ki kö tõk mû köd te té se fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány zat fel hasz nál ha tó a ki vi te le zõi ga ran cia ál -
tal nem érin tett kar ban tar tá si, fel újí tá si és ha tó sá gi fel ada -
tok el lá tá sá nak biz to sí tá sá ra is.

(2) A fel ada tok el lá tá sá ra irá nyu ló üze mel te té si szer zõ -
dé se ket – ér ték ha tár függ vé nyé ben a köz be szer zé si el já -
rást köve tõen – a KKK köti meg az üze mel te tõ vel.

(3) A hat ár ki kö tõk mû köd te té se fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat Ámr. sze rin ti pénz ügyi fel ada ta it, va la mint az
Áhsz. sze rin ti szám vi te li fel ada ta it a KKK lát ja el.

(4) A hat ár ki kö tõk mû köd te té se fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség vál la lást a mi nisz ter 
en ge dé lyez het az Áht. 47.  §-ára és 49.  § r) pont já ra fi gye -
lem mel.

Záró és átmeneti rendelkezések

16.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a köz út há ló zat fi nan szí ro zá si cé lo kat 
szol gá ló egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sá nak sza bá lyo zá sá ról, va la mint az or szá gos köz út há ló -
zat tal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról szó ló 46/2007.
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(IV. 4.) GKM ren de let. E be kez dés ha tá lyát vesz ti e ren de -
let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon.

(3) A 2008-ban tör vényi elõ irány zat tal nem ren del ke zõ
Új ke rék pár utak és lé te sít mé nyek, A 44-es fõút el ké szült
Bé kés csa ba el ke rü lõ sza ka sza in élet ve szé lyes cso mó pon -
to kon kör for ga lom lé te sí té se, va la mint M44 Kecs ke -
mét–Ti sza kürt–Szar vas–Bé kés csa ba au tó út elõ ké szí té se
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ma rad vá nya i nak fel hasz -
ná lá sá ra a köz út há ló zat fi nan szí ro zá si cé lo kat szol gá ló
egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
sza bá lyo zá sá ról, va la mint az or szá gos köz út há ló zat tal
össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról  szóló 46/2007. (IV. 4.)
GKM ren de let elõ írásait kell al kal maz ni.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
7/2008. (III. 18.) HM

rendelete

a honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó
egészségügyi intézményekben történõ

 egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri
 alkalmassági vizsgálatok végzésérõl 

és azok térítési díjairól

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 
2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség Dr. Radó
György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont ra (a továb biak -
ban: MH HEK), va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Ál -
la mi Egész ség ügyi Köz pont ra (Hon véd, Ren dé sze ti és Va -
sút egé sz ség ügyi Köz pont) ter jed ki (a továb biak ban
együtt: egész ség ügyi in téz mé nyek).

2.  §

(1) A sze mé lyi ál lo mány egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai,
mun ka kö ri al kal mas sá gi vizs gá la ta it az egész ség ügyi in -
téz mé nyek az egyes köz pon to sí tott egész ség ügyi szol gál -

ta tók ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé rõl, va la -
mint a kü lön meg ha tá ro zott sze mé lyek te kin te té ben fenn -
ál ló egész ség ügyi el lá tás rend jé rõl  szóló 175/2007.
(VI. 30.) Korm. ren de let 7.  §-a alap ján, a ren del ke zés re
álló ka pa ci tá suk ará nyá ban vég zik.

(2) A vizs gá la tok ra ren del ke zés re álló ka pa ci tá sok ról az 
egész ség ügyi in téz mé nyek ve ze tõi egyez tet nek egy más -
sal.

3.  §

A vizs gá la to kat a meg ren de lõ szer ve ze tek (a továb -
biak ban: Meg ren de lõ) meg ke re sé sét köve tõen az egész -
ség ügyi in téz mény ve ze tõ je (pa rancs no ka, fõ igaz ga tó -
ja) ter ve zi.

4.  §

(1) A vizs gá la tok té rí tés kö te le sek. Ezen vizs gá la to kért
fi ze ten dõ dí jak mér té két a mel lék let tar tal maz za.
Amennyi ben a mel lék let ben sze rep lõ vizs gá la tok alap ján
az egész ség ügyi kö ve tel mé nyek fel mé ré se csak ki egé szí tõ 
szak or vo si és di ag nosz ti kai vizs gá la tok kal ítél he tõ meg,
az egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai, mun ka kö ri al kal mas sá gi
vizs gá la tok el bí rá lá sá hoz szük sé ges ki egé szí tõ szak or vo si
és di ag nosz ti kai vizs gá la tok díja meg egye zik az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal fi ze tett fi nan szí ro zás
össze gé vel.

(2) A Meg ren de lõ, va la mint az egész ség ügyi in téz mé -
nyek az el vég zett vizs gá la tok kal fél éven te el szá mol nak.
Az el szá mo lás alap ján az egész ség ügyi in téz mé nyek – a
(4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – fél éven ként szám lát
kül de nek a Meg ren de lõ ré szé re.

(3) Az egész ség ügyi in téz mé nyek a szám lát az I. fél évi
vizs gá la tok ról jú li us 15-ig, a II. fél évi vizs gá la tok ról – jú -
li us 1. és no vem ber 30. kö zöt ti idõ szak ra vonatko -
zóan – de cem ber 15-ig kül dik meg. A de cem ber hó nap ban
el vég zett vizs gá la tok té rí té si dí ját a tárgy évet kö ve tõ év
I. fél évi el szá mo lás ki egé szí té se ként kell figye lembe
 venni.

(4) A Ma gyar Hon véd ség ré szé re ter ve zett vizs gá la tok
költ ség ve té si elõ irány za ta it az MH HEK az éves in téz mé -
nyi költ ség ve té sé ben ter ve zi.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet
 a 7/2008. (III. 18.) HM rendelethez

I. Hivatásos állományba vétel

Vég le ge sí tés és át he lye zés elõt ti al kal mas sá gi vizs gá lat
Ok ta tá si in téz mé nyek be tör té nõ je lent ke zés elõt ti

al kal mas sá gi vizs gá lat

Fsz. Vizs gá lat meg ne ve zé se
Té rí tés díja

(Ft)

EGÉSZSÉGI al kal mas ság-vizs gá lat

1. Szak or vo si vizs gá la tok 9 000

2. La bo ra tó ri u mi vér- és vi ze let vizs gá la tok 1 000

3. EKG vizs gá lat 800

4. Au dio ló gi ai vizs gá lat 500

5. Eü. anyag költ ség 500

Össze sen 11 800

Drog szû rés 3 000

Fsz. Vizs gá lat meg ne ve zé se
Té rí tés díja

(Ft)

PSZICHIKAI al kal mas ság-vizs gá lat

1. Pszi cho ló gi ai vizs gá lat 1 500

2. Teszt-, mû szer költ ség 500

3. Anyag költ ség 200

Össze sen 2 200

I. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Pszi chi kai)

14 000

I. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Drog + Pszi chi kai)

17 000

II. Külszolgálaton részt vevõk alkalmassági
 vizsgálata

Fsz. Vizs gá lat meg ne ve zé se
Té rí tés díja

(Ft)

EGÉSZSÉGI al kal mas ság-vizs gá lat

1. Szak or vo si vizs gá la tok 9 000

2. La bo ra tó ri u mi vér- és vi ze let vizs gá la tok 1 000

3. EKG vizs gá lat 800

4. Au dio ló gi ai vizs gá lat 500

5. Eü. anyag költ ség 500

6. HIV 3 000

7. HCV 1 000

8. HBsAg 500

9. Vér cso port-meg ha tá ro zás 3 000

Össze sen 19 300

Drog szû rés 3 000

Fsz. Vizs gá lat meg ne ve zé se
Té rí tés díja

(Ft)

PSZICHIKAI al kal mas ság-vizs gá lat

1. Pszi cho ló gi ai vizs gá lat 1 500

2. Teszt-, mû szer költ ség 500

3. Anyag költ ség 200

Össze sen 2 200

Fsz. Vizs gá lat meg ne ve zé se Té rí tés díja

FIZIKAI al kal mas ság-vizs gá lat

1. Anyag- és ad mi niszt rá ci ós költ ség 700

Össze sen 700

II. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Pszi chi kai + Fi zi kai)

22 200

II. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Drog szû rés + Pszi chi kai + Fi zi kai)

25 200

III. A speciális szolgálatok állományába jelentkezõk
alkalmasságvizsgálati díjai

Fsz. Vizs gá lat meg ne ve zé se
Té rí tés díja

(Ft)

EGÉSZSÉGI al kal mas ság-vizs gá lat

1. Szak or vo si vizs gá la tok 9 000

2. La bo ra tó ri u mi vér és vi ze let vizs gá la tok 1 000

3. Au dio ló gi ai vizs gá lat 500

4. Spi ro met ria 1 500

5. Ter he lé ses EKG 4 000

6. Ge rinc rönt gen 5 000

7. Eü. anyag költ ség 500

Össze sen 21 500

Drog szû rés 3 000

Fsz. Vizs gá lat meg ne ve zé se
Té rí tés díja

(Ft)

PSZICHIKAI al kal mas ság-vizs gá lat

1. Pszi cho ló gi ai vizs gá lat 1 500

2. Teszt, mû szer költ ség 500

3. Anyag költ ség 200

Össze sen 2 200

III. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Pszi chi kai)

23 700

III. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Drog szû rés + Pszi chi kai)

26 700
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IV. A PÁV vizsgálatra jelentkezõ gépjármûvezetõk
alkalmasságvizsgálati díjai

Fsz. Vizs gá lat meg ne ve zé se
Té rí tés díja

(Ft)

1. I. fokú pá lya al kal mas ság-vizs gá la ti el já rás
PÁV I–IV ka te gó ri á ban, ka te gó ri án ként

8 310

2. II. fokú pá lya al kal mas ság-vizs gá la ti el já rás
PÁV I–IV ka te gó ri á ban, ka te gó ri án ként

12 620

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
6/2008. (III. 18.) KvVM

rendelete

a Magyar Köztársaság területén megvalósuló
 együttes végrehajtási projekttevékenységekkel

kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének
 részletes szabályairól

Az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és an nak
Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré rõl  szóló
2007. évi LX. tör vény 14.  § (6) be kez dés b) pont já ban fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és
an nak Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré -
rõl  szóló 2007. évi LX. tör vény 13.  § (1) be kez dé se sze rin ti 
fel ügye le ti dí jat (a továb biak ban: fel ügye le ti díj) át uta lá si
meg bí zás sal, egy összeg ben kell tel je sí te ni a Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Ma gyar Ál lam kincs tár nál
ve ze tett 10032000-01468216-00000000 szá mú elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra.

(2) Az át uta lá si meg bí zá son a köz le mény ro vat ban fel
kell tün tet ni a be fi ze tés jog cí mét.

(3) A be fi ze tett fel ügye le ti díj ról a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter szám lát ál lít ki, ame lyet a fel ügye le ti díj
be fi ze té sét kö ve tõ har minc na pon be lül meg küld a fel -
ügye le ti díj be fi ze tõ jé nek.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
7/2008. (III. 18.) KvVM

rendelete

a Természetvédelmi Õrszolgálat Szolgálati
Szabályzatáról  szóló

 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról

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

1.  §

A Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat Szol gá la ti Sza bály za -
tá ról  szóló 9/2000. (V. 19.) KöM ren de let (a továb biak ban: 
Ren de let) 10.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A ter mé szet vé del mi õr köz tiszt vi se lõi jog vi szo nyá -
nak, va la mint ter mé szet vé del mi õri mun ka kö ré nek meg -
szû né se kor be vont szol gá la ti nap ló kat a mun kál ta tó kö te -
les 5 évig meg õriz ni.”

2.  §

A Ren de let 22.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ter mé szet vé del mi õr fog lal koz ta tá sá ról és fog lal -
koz ta tá sá nak meg szû né sé rõl a mun kál ta tó a ter mé szet vé del -
mi õr la kó he lye sze rin ti ille té kes rend õr-fõkapitányságot kö -
te les ha la dék ta la nul írás ban ér te sí te ni.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg a Ren de let

a) 9.  § (2) be kez dé sé ben az „ille té kességi” szö vegrész
he lyé be a „szol gá la ti” szö veg lép,

b) 1. szá mú mel lék let III. al cím (20) be kez dé sé ben az
„az egyen ru há za ti jel zé sek” szö veg rész he lyé be az „a szol -
gá la ti be osz tás-jel zés” szö veg lép.

(2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,

kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye

a 2008. április 1-je és április 30-a között
alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló – több ször mó do sí -
tott – 1995. évi CXVII. tör vény 82. § (2) be kez dé se arra
kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy
ha von ta te gye köz zé a tárgy hó nap ban a fo gyasz tá si nor ma
sze rin ti üzem anyag költ ség-el szá mo lás sal kap cso la to san
al kal maz ha tó üzem anyag árat.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:
 ESZ–95 ól mo zat lan mo tor ben zin 302 Ft/l

Gáz olaj 310 Ft/l

Ke ve rék 325 Ft/l

LPG au tó gáz 187 Ft/l

Ha a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény ha tá lya alá tar to zó
ma gán sze mély az üzem anyag költ sé get a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Az Országos Választási Bizottság
152/2008. (III. 14.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az Sz. P. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny -
ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány -
bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá -

lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím:
1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 15-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kérdés szerepelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon ne ve zes -
sék be a min den ki ál tal kö te le zõ en vá lasz tan dó, üz le ti ala -
pon mû kö dõ, több-pénz tá ras egész ség biz to sí tást?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
153/2008. (III. 14.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. M. K. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 22-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kérdés szerepelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy egész ség biz to sí tá si szol gál -
ta tást csak olyan egész ség biz to sí tá si pénz tá rak nyújt has -
sa nak, ame lyek a Ma gyar Ál lam ki zá ró la gos tulajdonában 
vannak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét rész ben azért ta gad ta meg, mert a kér dés fél re -
ve ze tõ a vá lasz tó pol gá rok szá má ra. A kér dés azt su gall ja,
mint ha a je len le gi ma gyar egész ség biz to sí tá si rend szer ben 
ki zá ró lag ál la mi szer vek nyúj ta ná nak egész ség biz to sí tá si
szol gál ta tá so kat, és fi gyel men kí vül hagy ja, hogy az
egész ség biz to sí tás ban – a kö te le zõ egész ség biz to sí tá son
kívül – önkéntes egészségbiztosítási pénztárak és üzleti
biztosítók is mûködnek.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta to váb -
bá, hogy ered mé nyes nép sza va zás ese tén a je len le gi ve -
gyes jel le gû, több szek to rú egész ség biz to sí tá si rend szer -
nek a kez de mé nye zés sze rin ti át ala kí tá sa vagy a ma gán-,
il let ve ön kén tes biz to sí tók ál la mo sí tá sát igé nyel né, vagy
az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok állami mono -
póliummá nyilvánítását tenné szükségessé.

Az egész ség biz to sí tók ál la mo sí tá sa – te kin tet tel arra,
hogy a tu laj don tel jes kár ta la ní tás nél kü li el vo ná sa az Al -
kot mánnyal össze egyez tet he tet len – egy ér tel mû en és igen
nagy mér ték ben in du kál na költ ség ve té si ki adá so kat. Ez
olyan ál la mi kö te le zett ség vál la lást ten ne szük sé ges sé,
mely köz vet len össze füg gés ben áll, eb bõl kö vet ke zõ en
köz vet le nül ki hat az ál lam ház tar tás köz pon ti költ ség ve té si 
vagy tár sa da lom biz to sí tá si al rend sze ré nek ki adá si ol da lá -
ra. A kér dés te hát eb ben az eset ben – össz hang ban az
 Alkotmánybíróság 59/2004. (XII. 14.) AB dön té sé vel az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban fog lalt ti la -
lom ba üt kö zik.

Ered mé nyes nép sza va zás ese tén a tör vényalkotó az ál -
la mo sí tás he lyett el ren del he ti az egész ség biz to sí tá si szol -
gál ta tá sok ál la mi mo no pó li u mát is. Egy ilyen tar tal mú tör -
vényi sza bá lyo zás azon ban el len té tes az Eu ró pai Kö zös sé -
gek lét re ho zá sá ról  szóló Ró mai Szer zõ dés ren del ke zé se i -
vel, kü lö nö sen a szol gál ta tá sok és a tõke sza bad áram lá sá -
ra vo nat ko zó sza bá lya i val. Az uni ós sza bá lyo zás ugyan is
nem teszi lehetõvé az egészségbiztosítási piac ilyen jellegû 
tagállami korlátozását.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) és c) pont ja in, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a

jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
154/2008. (III. 14.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
dr. M. K. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 22-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kérdés szerepelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy egész ség biz to sí tá si szol gál -
ta tást csak olyan egész ség biz to sí tá si pénz tá rak nyújt has -
sa nak, ame lyek min den rész vé nye a Ma gyar Ál lam ki zá ró -
la gos tulajdonában van?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét rész ben azért ta gad ta meg, mert a kér dés fél re -
ve ze tõ a vá lasz tó pol gá rok szá má ra. A kér dés azt su gall ja,
mint ha a je len le gi ma gyar egész ség biz to sí tá si rend szer ben 
ki zá ró lag ál la mi szer vek nyúj ta ná nak egész ség biz to sí tá si
szol gál ta tá so kat, és fi gyel men kí vül hagy ja, hogy az
egész ség biz to sí tás ban – a kö te le zõ egész ség biz to sí tá son
kí vül – ön kén tes egész ség biz to sí tá si pénz tá rak és üz le ti
biz to sí tók is mû köd nek.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta to váb -
bá, hogy ered mé nyes nép sza va zás ese tén a je len le gi ve -
gyes jel le gû, több szek to rú egész ség biz to sí tá si rend szer -
nek a kez de mé nye zés sze rin ti át ala kí tá sa vagy a ma gán-,
illetve ön kén tes biz to sí tók ál la mo sí tá sát igé nyel né.
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Az egész ség biz to sí tók ál la mo sí tá sa – te kin tet tel arra, hogy 
a tu laj don tel jes kár ta la ní tás nél kü li el vo ná sa az Al kot -
mánnyal össze egyez tet he tet len – egy ér tel mû en és igen nagy
mér ték ben in du kál na költ ség ve té si ki adá so kat. Ez olyan ál la -
mi kö te le zett ség vál la lást ten ne szük sé ges sé, mely köz vet len
össze füg gés ben áll, eb bõl kö vet ke zõ en köz vet le nül ki hat az
ál lam ház tar tás köz pon ti költ ség ve té si vagy tár sa da lom biz to -
sí tá si al rend sze ré nek ki adá si ol da lá ra. A kér dés te hát eb ben
az eset ben – össz hang ban az Al kot mány bí ró ság 59/2004.
(XII. 14.) AB dön té sé vel az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont já ban fog lalt ti la lom ba üt kö zik.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) és c) pont ja in, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. december 7-i ülésérõl

Na pi rend elõtt a mun ka ügyi tár ca ál lam tit ká ra tá jé koz -
ta tást adott az Eu ró pai Fog lal koz ta tá si, Szo ci á lis, Egész -
ség ügyi és Fo gyasz tó vé del mi Ta nács (EPSCO) de cem ber
5–6-i ülé sé rõl: a Ta nács na pi rend jén sze re pelt irány el vek -
rõl, úgy mint a mun ka idõ-irány el vek, mun ka erõ-köl csön -
zés, az EU mig rá ci ós po li ti ká ja. Az ülé sen nem szü le tett
meg ál la po dás, a tag or szá gok to vább foly tat ják az együtt -
mû kö dést és ké szek a komp ro misszum ke re sé sé re, a
2008-as szlo vén el nök ség ide jén is.

Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács meg vi tat ta az
egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról és a kö te le zõ egész ség -
biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai igény be vé te lé nek rend -
jé rõl  szóló (T/4221. számú) tör vényjavaslat mó do sí tó in -
dít vá nya i ról  szóló elõ ter jesz tést.

A kor mány ol dal elõ ter jesz tõ je hang sú lyoz ta, hogy to -
vább ra is fenn ma rad a nem ze ti koc ká za ti kö zös ség, a
szo li da ri tás elvû rend szer, amely ben az el lá tás to vább ra
is min den ki re ki ter jed. A tör vény sze rint a be fi ze tés jö -
ve de lem ará nyos, az igény be vé tel szük ség let sze rin ti el -
osz tá sú.

A mun ka vál la lói ol dal ki fej tet te: a mó do sí tó in dít vá -
nyok nem vál to ztat ták meg a szak szer ve ze ti ál lás pon tot az
egész ség biz to sí tá si rend szer át ala kí tá sá ról, az új egész ség -
pénzt ári rend szer rõl  szóló tör vényjavaslatról. A szak szer -

ve ze ti szö vet sé gek a ko ráb bi ak kal me ge gye zõ en szük sé -
ges nek tar tot ták a tör vényhozás fo lya ma tá nak fel füg gesz -
té sét, és va ló di tár sa dal mi vita le foly ta tá sát igé nyel ték az
egész ség biz to sí tás re form já nak le het sé ges vál to za ta i ról. A 
mun ka vál la lói ol dal is mé tel ten ki fej tet te azon ál lás pont ját, 
amely sze rint az egész ség biz to sí tás ban nincs he lye a pro -
fit nak, sú lyos ag go dal mát fe jez te ki a miatt, hogy az új
rend szer ben nem ma rad meg a nem ze ti koc ká zat kö zös ség,
he lyet te a pénz tá rak koc ká zat kö zös sé ge jön lét re, és rá adá -
sul a vál toz ta tás el ke rül he tet le nül já ru lék eme lés hez ve zet.
Az ol dal a tör vénytervezetet to vább ra is el uta sí tot ta.

A mun kál ta tói ol dal a fel ve tett kér dé sek re adott vá la -
szok figye lembe véte lével a Kor mány ál tal tá mo ga tott mó -
do sí tá so kat tu do má sul vet te.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. december 14-i ülésérõl

Az OÉT meg tár gyal ta a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal a sza -
bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek
te kin te té ben al kal ma zott, a mun ka erõ sza bad áram lá sát
kor lá to zó át me ne ti sza bá lyok ról  szóló kor mány ren de -
let-ter ve ze tet. A kor mány za ti ol dal elõ ter jesz tõ je ki emel -
te, hogy a vál to zá sok 2008. ja nu ár 1-jé vel lép nek ha tály ba, 
és nem tesz nek kü lönb sé get az uni ós mun ka vál la lók kö -
zött asze rint, hogy or szá ga ik mi kor csat la koz tak az Eu ró -
pai Uni ó hoz. Így ugyan azo kat a sza bá lyo kat kell majd al -
kal maz ni a Ma gyar or szág elõtt és a Ma gyar or szág után
csat la ko zott ál la mok (BG, RO) ál lam pol gá ra i ra. A ma gyar 
kor mány azt ja va sol ja, hogy meg nyit ja mun ka erõ-pi a cát a
fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ, szak kép zett mun ka -
vál la lók elõtt, ugyan ak kor meg ma rad na az en ge dé lyez te -
tés a szak kép zet len mun ka vál la lók ese té ben.

A mun ka vál la lói ol dal fon tos nak tart ja a mun ka erõ sza -
bad áram lá sá nak biz to sí tá sát. Az ol dal ezen sza bad ság elv
elvi tá mo ga tá sa mel lett a konk rét ma gyar or szá gi ta pasz ta -
la tok alap ján is úgy lát ta, hogy nincs olyan hely zet, amely
 miatt a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sát kor lá -
toz ni kel le ne. A kül föl di mun ka erõ ma gyar or szá gi köl -
csön zé se te kin te té ben ugyan ak kor fel ve tet te a regisztrá -
ciós kö te le zett ség ki ala kí tá sát a ha zai sza bá lyo zás ban, ami 
kor lá toz hat ja a fe ke te fog lal koz ta tást, s így a ha zai bé rek
csök ken té sét is.

A mun kál ta tói ol dal a ter ve ze tet el fo gad ta. Egy ide jû leg
kér te, hogy a fog lal koz ta tót ne ter hel je kü lön be je len té si kö -
te le zett ség, az APEH a hoz zá be ér ke zett be je len tést köz vet le -
nül küld je meg az ille té kes mun ka ügyi köz pont nak.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(6720 Szeged, Deák Ferenc utca 17.)

h i r d e t m é n y e

A Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga – a föld ren de zõ és föld -
kiadó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. tör vény 4/B.  § (5) be kez dés és 9.  § alap ján – 

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a do ma szé ki Szõ lõ fürt Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Do ma szék, Pe tõ fi Sán dor utca 2., Sport csar nok 

A sor so lás ide je: 2008. áp ri lis 22. (kedd), 9 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Do ma szék (bel te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

86 ki vett/be épí tet len te rü let 0,0331 0,08

217 ki vett/köz te rü let 0,0895 0,21

Te le pü lés: Do ma szék (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

02/12 szán tó 0,2355 2,87

02/22 szán tó 0,4226 3,38

02/80 szán tó 0,1227 1,50

02/103 szán tó 0,1493 1,19

02/104 szán tó 0,0176 0,21

026/13 szán tó 0,2352 1,88

026/32 szán tó 0,3564 2,85

026/33 szán tó 0,1101 1,34

031/51 szán tó 0,0371 0,30

031/68 szán tó 0,0374 0,30

031/100 szán tó 0,0189 0,15 Bá nya szol gal mi jog NKFV
 javára 280 m2 te rü let re

031/245 szán tó 0,0104 0,19

031/272 szán tó, gyep (rét) 1,2187 21,02

031/276 szán tó 0,3542 2,83

031/342 gyü möl csös 0,0845 1,83

037/30 gyep (rét), szán tó 0,2782 3,03

037/44 szán tó, gyep (rét) 2,0189 25,63 Bá nya szol gal mi jog NKFV
 javára
Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

037/55 szán tó 0,3071 3,75 Bá nya szol gal mi jog NKFV
 javára
Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

037/56 szán tó 0,1354 1,65 Bá nya szol gal mi jog NKFV
 javára
Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog ÉGÁZ-
DÉGÁZ Zrt.

037/64 szán tó 0,0159 0,13

045/77 szán tó 0,0402 1,89

045/96 szán tó 1,2204 57,24 Ki ad ha tó: 799/5724 tu laj do ni
há nyad (7,99 Ak)

045/104 szán tó 0,0210 0,98

045/119 szán tó 0,0519 2,43

053/1 szán tó 0,0497 1,34 Bá nya szol gal mi jog NKFV
 javára

058/36 szán tó 0,0539 0,98

064/49 szán tó 0,1541 7,23

064/56 szán tó 0,1254 5,88 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

064/60 szán tó 0,2677 12,56

072/22 szán tó 1,4726 69,06 Ki ad ha tó: 1276/6906 tu laj do ni
há nyad (12,76 Ak)
Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
Egyéb ter he lés: Sze ged és Kör -
nyé ke Víz gaz dál ko dá si Tár su lat

072/32 szán tó 0,4597 16,78

075/91 szán tó 0,2497 6,31 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

075/92 szán tó 0,0752 0,92 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

078/21 szõ lõ 0,1410 5,88

078/58 szán tó 0,2434 2,63

078/101 gyep (le ge lõ) 0,0300 0,23

083/58 szõ lõ 0,0680 2,01

083/132 szán tó 0,4198 3,36 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

083/149 szán tó 0,1083 0,87

083/159 szán tó 0,0464 0,57 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

083/184 szán tó 0,1217 1,48

083/195 szán tó 0,0357 0,44

083/203 szán tó 0,1516 1,21

087/31 szán tó 0,3230 3,94

087/54 szán tó 0,6603 30,97 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

087/55 szán tó 0,5087 6,21 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

087/67 szán tó 0,2492 3,04 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

087/74 szán tó 0,1218 5,71

087/75 szán tó 1,1287 13,77 Ki ad ha tó: 503/1377 tu laj do ni
há nyad (5,03 Ak)
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

087/81 szán tó 0,3851 3,67

087/82 szán tó 0,1035 0,83

087/83 szán tó 1,3193 24,01

094 gyep (le ge lõ) 0,0539 0,73

097 gyep (le ge lõ) 0,1033 1,40

0100/16 szán tó 0,0220 0,27

0102/1 szán tó 0,5291 19,31

0102/8 szán tó 0,1430 6,71

0104/2 szán tó 0,1623 5,92

0106/25 szán tó 1,3687 16,70 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0106/38 szán tó 0,3599 4,39 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0106/49 szán tó 0,0914 1,12

0134/1 szán tó, gyep (rét) 1,3697 9,99 Ki ad ha tó: 696/999 tu laj do ni
 hányad (6,96 Ak)

0134/7 gyep (le ge lõ) 0,4906 3,73

0134/8 ki vett/ud var, gyep (le ge lõ) 0,5244 1,59

0134/16 gyep (rét) 0,1793 2,80

0134/38 gyep (rét), gyü möl csös, szán tó 1,1143 28,04

0134/39 gyep (rét) 0,0200 0,47

0148/46 szõ lõ 0,0698 2,91

0148/47 szán tó 0,1895 2,31

0148/94 szán tó 0,2960 2,37

0148/110 ná das, szán tó 3,1833 34,06

0148/156 szán tó 0,1276 1,56

0148/158 szán tó 0,0321 0,39

0148/178 ki vett/víz ál lás 0,0135 0,03

0148/205 gyep (le ge lõ) 0,5546 4,21

0150/19 szán tó 0,2942 2,35

0159/30 szán tó 0,6823 8,32

0159/52 szán tó 0,3433 4,19

0159/116 szán tó 0,1102 0,88

0165/1 szán tó 0,3879 3,10

0165/7 szán tó 0,3542 2,83

0165/9 szán tó 0,2132 1,71

0171/13 szán tó 0,0425 0,34

0173/6 szán tó 0,1161 1,42

0186 gyep (le ge lõ) 0,0993 1,35

0187 gyep (le ge lõ) 0,1493 2,03

0190/28 gyü möl csös, szán tó 2,6648 11,16 eb bõl: ki vett út: 1,9748 ha
(0,00 Ak)

0190/42 szõ lõ 0,2464 10,27

0190/91 szán tó 0,5244 4,20

0190/175 gyep (rét) 0,0951 1,48

0190/177 ná das 0,6450 6,71

0190/179 ná das, gyep (rét) 0,3883 5,03
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

0190/181 szán tó 0,0916 1,12

0201/57 szán tó 0,4533 3,63 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0201/67 szán tó 0,3440 4,20

0201/96 szán tó, gyep (rét) 0,8399 14,66

0201/99 gyep (le ge lõ) 0,6943 5,28

0201/111 ki vett/mo csár 0,9686 2,32 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi te rü let, láp, il let ve
szikes tó

0201/113 szán tó 0,2215 2,70

0203/20 gyep (le ge lõ), ki vett/víz ál lás 2,3186 4,36 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi te rü let, szikes tó

0203/29 szán tó, ki vett/víz ál lás 1,6302 19,03

0206/23 gyep (rét) 0,6289 9,81

0206/33 gyep (rét), szán tó, gyep (le ge lõ) 5,4968 52,07 Köz sé gi min ta tér

0206/69 szán tó 1,1275 9,02

0206/85 szán tó 0,1006 1,23

0206/101 szán tó 0,0142 0,11

0206/104 szán tó 0,1560 1,90

0206/108 szõ lõ 0,2195 11,44

0206/122 szán tó, gyep (rét) 1,0097 11,68

0206/128 ná das, szán tó, gyü möl csös 0,7675 11,99

0206/131 gyep (rét), ki vett/víz ál lás 1,1496 4,03

0206/135 ná das, gyep (rét), szán tó 1,6086 22,19

0208/40 gyep (rét) 0,1973 4,64

0208/107 szõ lõ 0,1794 7,48

0208/125 szán tó 1,0998 13,42

0208/127 szán tó 0,4740 4,94

0208/129 ná das 0,5931 6,17

0208/130 szán tó 0,2449 2,57

0208/131 szán tó 0,0792 0,63

0208/134 szán tó 0,6540 11,90

0209/24 szán tó, gyep (rét) 0,6898 9,06

0209/26 gyep (le ge lõ) 0,2986 2,27

0209/30 szán tó 0,3302 3,25

0209/31 szán tó 0,0873 0,70

0209/32 gyep (le ge lõ), ki vett/anyag-
gö dör

0,8359 0,93

0209/41 gyep (rét), gyep (le ge lõ) 1,2346 17,18

0212/17 szõ lõ 0,1141 4,76

0212/18 gyep (le ge lõ) 0,2303 3,13

0212/19 szán tó 0,9291 11,34

0212/37 gyep (le ge lõ) 0,1575 1,20

0212/41 szán tó 0,2471 4,50

0212/44 erdõ 0,0705 0,02

0212/49 szán tó 0,4679 4,94

0212/85 szán tó 0,4906 5,99

2008/45. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2139



Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

0216/5 szán tó 0,0238 0,29

0218/7 szán tó 0,1090 0,87

0218/8 szán tó 0,0906 0,72

0218/9 gyü möl csös 0,2230 4,84

0218/21 gyep (rét) 0,1464 2,28

0218/23 szán tó 0,2203 2,69

0218/33 gyep (rét) 0,1211 2,85

0224/77 erdõ 0,1942 1,28

0236/42 szán tó 0,2506 2,00

0236/43 szán tó 0,1618 1,29

0236/44 szán tó 0,1043 0,83

0236/59 szán tó 0,1270 1,02

0236/60 szán tó 0,2802 2,24

0236/84 szán tó 0,9080 7,26

0236/103 szán tó 2,2622 21,31

0236/126 szán tó 0,4126 3,30

0244/49 szán tó, gyep (rét) 2,9401 28,80

0244/68 szõ lõ 0,1647 4,86

0244/81 szán tó 0,0691 0,84

0244/82 szán tó 0,4174 4,76

0244/83 szán tó 0,4869 5,94

0244/86 szán tó 0,3689 4,50

0244/89 ná das, gyep (rét) 0,5398 5,28

0244/96 szán tó 0,2937 3,58

0244/98 szán tó 0,0151 0,18

0244/104 szán tó 0,0223 0,18

0244/107 szán tó 1,0538 10,80 Ki ad ha tó: 515/1080 tu laj do ni
há nyad (5,15 Ak)

0244/109 szán tó 0,4834 4,56

0244/115 szán tó 0,0743 0,91

0244/124 gyep (rét) 0,1509 2,35

0244/126 szán tó, gyep (rét), gyep (le ge lõ) 0,9162 12,95

0244/133 szán tó 0,4107 3,71

0244/136 szán tó 0,4699 5,73

0244/137 szán tó 0,7238 5,79

0244/151 szán tó 0,4681 3,74

0244/153 szán tó 0,3611 2,89

0244/154 szán tó 2,7341 21,87 Ki ad ha tó: 1420/2187 tu laj do ni
há nyad (14,20 Ak)

0244/159 ki vett/víz ál lás, szán tó 0,8661 9,59

0244/178 szán tó 4,4158 36,59 Ki ad ha tó: 461/3659 tu laj do ni
há nyad (4,61 Ak)

0244/188 gyep (rét), ná das, szán tó 6,4984 62,83 eb bõl ki vett árok: 0,4022 ha
(0,00 Ak)

0244/189 szán tó 0,1622 1,98
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

0246/18 szõ lõ 15,1717 757,21 Köz sé gi min ta tér 
eb bõl: ki vett sa ját hasz ná la tú út
0,6379 ha (0,00 AK)

0246/37 szán tó 0,0574 0,46

0246/106 szán tó 1,9332 15,47

0246/146 szõ lõ 13,6822 598,41 Ki ad ha tó: 22653/59841 tulaj -
doni há nyad (226,53 Ak)

0246/158 szõ lõ 11,9372 621,93 Ki ad ha tó: 46846/62193 tulaj -
doni há nyad (468,46 Ak)

0246/160 szán tó 1,0112 12,34

0246/162 szõ lõ 1,1731 41,03 eb bõl ki vett csa tor na: 0,3856 ha 
(0,00 Ak)

0246/163 szõ lõ 1,0608 55,27

0246/249 szán tó 0,1523 1,22

0246/256 szõ lõ 1,0715 55,83

0246/257 szõ lõ 0,2108 10,98

0246/264 szõ lõ 0,8320 43,35

0246/268 szán tó 0,0897 0,72

0246/269 szõ lõ, szán tó 12,0371 535,00 eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út:
1,3292 ha (0,00 Ak)
eb bõl ki vett csa tor na: 0,3105 ha 
(0,00 Ak)

0246/270 szõ lõ 3,3526 174,67

0246/272 szõ lõ 3,4332 178,87

0250/14 szán tó 0,9927 7,94

0250/26 szán tó 0,1752 1,40

0250/54 szán tó 0,5100 4,08

0250/78 szõ lõ 0,2140 8,92

0250/81 szán tó 1,4742 11,79

0250/95 szán tó 0,0308 0,25

0254/4 szán tó 0,4775 3,82

0256/47 gyü möl csös, szán tó 0,2150 3,25

0256/48 szán tó 0,1439 1,76

0256/58 gyep (rét) 1,0665 12,99

0256/104 szán tó 0,1813 1,62 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0256/131 szán tó 0,2478 1,98 Föld mé ré si je lek el he lye zé sét
biz to sí tó hasz ná la ti jog Csong.
Mi. Földhiv.

0256/137 szán tó 0,0724 0,58

0256/149 szán tó 0,2033 1,63

0256/153 szán tó 0,3702 4,52

0256/161 szán tó 0,6968 11,24

0256/165 szán tó 0,4641 5,12 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0256/175 gyep (rét), gyep (le ge lõ), szán tó 1,4527 16,69

0256/179 gyep (rét), szán tó 3,8205 66,46 Ki ad ha tó: 4221/6646 tu laj do ni
há nyad (42,21 Ak)
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

0256/200 gyep (rét), szán tó 4,4719 67,05 Föld mé ré si je lek el he lye zé sét
biz to sí tó hasz ná la ti jog Csong.
Mi. Földhiv.

0256/202 gyep (rét) 0,3366 5,25

0263/2 szán tó, szõ lõ 0,8225 24,30

0263/4 szõ lõ 8,8746 522,55 Köz sé gi min ta tér
eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út:
0,5273 ha (0,00 Ak)

0263/8 szõ lõ 2,0807 130,25

0263/9 gyep (le ge lõ) 0,1739 1,32

0263/10 szõ lõ 4,6150 192,45

0267/13 szán tó 0,1079 0,86

0269/3 szán tó 0,3138 2,51

0274/6 szán tó, gyep (rét) 0,6618 10,86 Ki ad ha tó: 806/1086 tu laj do ni
há nyad (8,06 Ak)
Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0274/14 gyep (rét) 0,5492 8,57

0274/15 gyep (rét) 0,5496 8,57

0274/16 szán tó, gyep (rét) 0,5496 7,45 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0279 ná das 0,1507 4,72

0282/46 szán tó 0,0500 0,40

0290/47 szán tó 0,4881 3,90

0293/20 szõ lõ 0,0762 2,25

0293/35 szán tó, gyep (rét) 1,9656 15,17 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0293/36 szán tó, gyep (rét), gyep (le ge lõ) 1,4728 19,22 eb bõl ki vett árok: 0,0680 ha
(0,00 Ak)
Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0293/57 szán tó 0,1042 1,27

0293/64 szán tó 0,1408 1,72

0293/65 gyep (rét) 0,1636 1,42

0293/68 szán tó 0,0549 0,67

0293/81 szán tó, gyep (le ge lõ) 0,8487 10,20

0293/89 gyep (rét) 0,5292 8,26

0294/1 szán tó, gyep (rét) 1,8118 26,17 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0294/16 szán tó, gyep (le ge lõ) 5,8917 171,73 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0294/22 gyep (rét) 0,4573 7,13 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0295/3 szõ lõ 0,1014 2,99

0295/9 szán tó 0,3373 2,70

0295/17 szán tó 0,4410 5,38

0295/18 szán tó, gyep (rét) 0,7385 10,53

0297/27 szán tó 0,1413 1,72

0297/32 gyep (rét) 0,1612 2,51 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Gáz ve ze ték szol gal mi jog
DÉGÁZ

0297/41 szán tó 0,8797 10,73
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

0301/49 gyep (rét) 0,4980 7,77 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Gáz ve ze ték szol gal mi jog
DÉGÁZ

0301/59 szán tó 0,0899 0,72 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Gáz ve ze ték szol gal mi jog
DÉGÁZ

0301/60 szán tó 0,0047 0,04 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Gáz ve ze ték szol gal mi jog
DÉGÁZ

0301/64 szán tó 0,1846 1,48

0308/107 szán tó 0,6391 5,11

0308/129 szán tó 0,6153 7,51

0308/146 gyep (rét) 0,1552 2,42

0308/153 ná das 0,0180 0,19

0308/162 szán tó 0,1596 1,28 Gáz ve ze ték szol gal mi jog
DÉGÁZ

0308/167 szán tó 0,7130 8,70 Ki ad ha tó: 441/870 tu laj do ni há -
nyad (4,41 Ak)
Gáz ve ze ték szol gal mi jog
DÉGÁZ

0308/168 szán tó 0,0620 0,76 Gáz ve ze ték szol gal mi jog
DÉGÁZ

0308/175 szán tó 0,3350 2,68

0308/178 szán tó 0,4815 5,70

0312/9 gyep (rét) 0,5836 9,10 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0312/13 szõ lõ 0,2250 6,64

0312/18 szán tó 0,0222 0,18

0312/22 gyep (rét) 0,0207 0,11 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0312/23 gyep (rét) 0,6424 3,34 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0313/28 szõ lõ 0,3399 14,17

0313/44 gyep (le ge lõ) 0,0540 0,41

0313/53 gyü möl csös 0,1618 3,51 Gáz ve ze ték szol gal mi jog
DÉGÁZ

0313/189 szán tó 0,0957 0,77 Gáz ve ze ték szol gal mi jog
DÉGÁZ

0313/197 gyep (rét) 0,1450 0,75

0313/211 gyep (rét) 0,1869 0,97 Gáz ve ze ték szol gal mi jog
DÉGÁZ

0313/224 szán tó, gyep (rét) 2,0621 26,67

0316/13 gyep (le ge lõ) 0,0950 0,72

0321/1 szán tó 0,6463 5,34 Föld mé ré si je lek el he lye zé sét
biz to sí tó hasz ná la ti jog Csong.
Mi. Föld hiv.
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0321/15 szán tó 0,4075 3,26

0321/23 szõ lõ 0,0432 1,27

0321/24 szõ lõ 0,1798 5,30

0321/55 szán tó 0,1451 1,16
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

0321/60 szán tó, gyep (le ge lõ) 1,7312 23,79 Ki ad ha tó: 520/2379 tu laj do ni
há nyad (5,20 Ak)

0321/76 szán tó 0,0680 0,54

0321/81 szán tó 0,3668 2,93

0321/100 szán tó 0,0153 0,12

0325/45 gyü möl csös 0,1719 3,73

0325/47 szán tó 0,1828 1,46

0325/48 szõ lõ 0,3474 10,25

0325/94 szán tó 0,2955 2,36

0325/105 szán tó 0,1845 1,48

0325/106 szán tó 0,1130 0,90

0325/109 gyep (rét) 0,4200 6,55

0325/110 gyep (rét) 0,0832 1,30

0325/125 gyep (rét) 1,8164 42,69 Ki ad ha tó: 3067/4269 tu laj do ni
há nyad (30,67 Ak)

0325/167 szán tó 0,1020 0,82

0325/206 szán tó 0,4082 4,98

0325/207 szán tó 0,3165 2,53

0327/57 szõ lõ 0,1182 3,49

0327/89 szán tó 0,2896 2,32

0327/90 szõ lõ 0,1150 4,80

0327/162 szán tó 0,0721 0,58

0327/166 szán tó 0,5778 4,62 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0327/174 szõ lõ, szán tó 0,4809 9,92 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0327/188 gyep (le ge lõ) 0,0986 0,75 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0327/190 szán tó 0,0449 0,36

0327/209 szán tó 0,1278 1,02 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
Gáz ve ze ték szol gal mi jog
DÉGÁZ

0327/213 szán tó 0,0550 0,67

0327/216 szán tó 0,1537 1,23

0327/222 szán tó 0,1802 1,61

0330/24 szán tó 0,0139 0,11

0330/111 szán tó 0,0549 0,67

0335/22 szõ lõ 0,1050 3,10

0344/163 gyü möl csös 0,2183 4,74

0344/165 szán tó 0,3018 2,41

0344/168 gyü möl csös 0,1978 4,29

0344/259 szõ lõ 0,1953 5,76

0344/305 szán tó 0,2268 1,81

0344/322 szán tó 0,0092 0,07

0351/6 szán tó 0,1065 1,30

0353/27 szõ lõ 0,1187 4,95

0353/30 szán tó 0,0731 0,89

0353/35 gyep (rét) 0,6471 10,09 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

0353/44 szán tó 2,7369 21,90

0353/64 szán tó 0,4474 5,46

0353/75 gyü möl csös 0,0519 1,13

0353/86 szán tó, gyep (rét) 0,9434 13,83 Ki ad ha tó: 389/1383 tu laj do ni
há nyad (3,89 Ak)

0353/89 szán tó 0,3129 2,56

0353/94 szán tó 0,6794 8,29

0353/105 szán tó 0,0998 1,22

0353/111 szán tó 0,0360 0,44

0359/111 szán tó 0,3236 3,14

0359/195 szán tó 0,1587 2,89

0359/225 szán tó 0,0826 0,66

0359/227 szán tó 0,0310 0,38

0359/228 szán tó 0,0152 0,19

0359/233 szán tó 0,0145 0,12

0361/7 szán tó 0,2537 2,03

0361/17 gyep (le ge lõ) 2,5818 19,62 Ki ad ha tó: 1625/1962 tu laj do ni
há nyad (16,25 Ak)
Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0361/29 szán tó 0,1743 2,13 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0361/33 szán tó 0,6362 7,76 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0361/47 szán tó 0,2469 2,84 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0361/60 szán tó 0,5844 4,68 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0368/22 szán tó 0,0435 0,53

0368/23 gyü möl csös 0,0180 0,39

0368/34 gyep (rét) 0,0057 0,09

0368/37 gyep (rét) 0,3137 4,89

0368/39 szán tó, gyep (rét), gyep (le ge lõ) 22,6692 195,62 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0368/44 szõ lõ 0,0705 2,94

0368/50 gyep (rét), gyep (le ge lõ) 0,6899 3,46 eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út:
0,3431 ha (0,00 Ak)

0368/52 gyü möl csös 0,4527 9,82

0368/79 szán tó 0,0970 1,18

0368/83 gyep (rét) 0,2828 4,41

0368/91 gyep (rét) 0,0206 0,18

0370/4 szán tó, gyep (le ge lõ) 0,9247 7,40

0370/9 gyü möl csös 0,6603 30,97

0370/38 gyü möl csös, szán tó 0,6800 14,27

0370/42 gyep (rét) 0,4640 7,24

0374/50 gyü möl csös 0,2095 4,55

0374/92 gyü möl csös 0,2980 6,47

0374/211 szán tó 0,6314 5,05
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

0374/240 szán tó 0,5240 6,39

0374/262 szán tó 0,3100 3,78

0374/268 szán tó 0,1602 1,28

0374/277 szán tó 0,0516 0,41

0374/287 szán tó 0,0324 0,40

0374/289 szán tó 0,5551 6,30

0374/293 szán tó 0,1385 1,69

0374/295 szán tó 0,6069 4,86

074/302 ki vett/víz ál lás, szán tó 1,2485 4,01 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi te rü let, szikes tó

0374/310 szán tó 0,0939 0,75

0378/94 szán tó 0,2833 1,65

0378/96 szán tó 0,0894 0,72

0381/30 ki vett/mo csár, gyep (le ge lõ),
szán tó

12,7232 163,59 Ki ad ha tó: 14960/16360 tulaj -
doni há nyad (149,60 Ak)

0382/2 gyep (rét) 0,7131 6,20

0382/5 gyep (rét) 4,0226 35,00

0384/7 gyep (le ge lõ), szán tó 22,0550 297,16 Köz sé gi min ta tér
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út:
0,1447 ha (0,00 Ak)

0384/17 szán tó 0,1072 1,31

0384/34 gyep (le ge lõ) 3,9505 53,73

0386/50 gyep (rét) 0,8862 13,82 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

Te le pü lés: Do ma szék (zárt kert)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

1376/5 kert 0,0131 0,28

1386 szán tó 0,0738 0,90

1388 szõ lõ 0,2604 10,86

1402 gyü möl csös 0,0705 1,53

1404 gyü möl csös 0,0741 1,61

1405 szõ lõ 0,0665 2,77

1412/21 kert 0,0153 0,33

1412/34 szán tó 0,1394 1,28

1412/40 kert 0,0703 1,53

1432/6 szán tó 0,0195 0,16

1444/1 szán tó 0,0401 0,32
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Te le pü lés: Rösz ke (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

071/18 gyep (rét) 0,5481 8,55

0166/3 szán tó 0,2877 3,51

0166/12 szán tó 0,2877 2,30

Te le pü lés: Mó ra ha lom (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

0146/2 szán tó 0,2877 2,30

0146/4 szán tó 0,2877 2,30

0146/5 szán tó 0,0338 0,41

0146/8 szán tó 0,2877 2,30

Te le pü lés: Zá kány szék (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Arany ko ro na Meg jegy zés

0270/11 szán tó 0,0820 0,66

0283/13 szán tó 0,3169 1,90

0296/18 szán tó 1,0858 4,56

0296/59 szán tó 0,0935 0,39

0312/5 szán tó 0,2410 1,01

0312/35 szán tó 0,1166 0,49

0352/10 szán tó 0,0550 0,23

0352/16 szán tó 0,1237 0,30

0352/21 szán tó 0,1618 0,39

0352/37 szán tó 0,0575 0,24

0352/38 szán tó 0,1795 0,43

0352/56 szán tó 0,2097 0,50

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont hoz cí -
mez ve, de a Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz.

Tas ná di Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta lá nak köz le mé nye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig kö zé tet te ken kí vül – az
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek
sor szá mát te szi köz zé:

310983C
165709H
436650F
378495G
803768H
519579C
273259G
453987G
730165E
752073F
175553F
795228E
342003F
844369B
952385D
388418D
613571E
963160C
751292F
583330G
582137G
710760D
984699G
056120H
642567F
770489H
240385H
706106E
195411D
852073C
016482B
924866C
665307H
570364D
356834D
553390E
076985D
744598A
832218G
992413E
624958H
560245H
204300C
472918H
672516D
186749G
307709H

212522E
688124A
563031G
594949E
022717H
243780D
177489G
529358E
902659H
053277E
415392B
932299G
020703F
765802D
138153E
290808F
841914E
132232G
003170G
106684D
554257H
442424E
502519F
775933A
526564C
835910F
039103G
747495H
233460C
877861G
870465A
792073F
481521G
018135C
936021B
278773G
444996F
485859E
699648C
570467F
096054D
776725A
763672F
995481D
549524E
312606C
864529C
343443F
362525G
592273G
864430D
786961D
262573E
905603C
472182A
961978C

2148 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/45. szám



773239D
411156D
115917E
009327D
507589G
144369E
838470E
253656H
285308F
032744C
403011F
203981E
035729H
382860B
619638F
557362G
762983G
054307G
120087B
644231D
620884E
704711E
511023G
479994G
472933G
417051B
785122B
243915H
463277C
018465G
731087A
508241G
760729C
326272G
065387E
922476A
315552D
032827G
835887D
668543G
921504D
438178B
718250D
616554H
108491G
874789D
257547G
175685F
518548F
104248F
677880C
582327A
438520C
907771E
559545G
173401E

642513D
876937G
576053D
096939B
319845B
270847F
765883D
321443B
233714G
646770B
448245H
700613B
429727B
556816B
857938A
736453E
067054F
792892E
501973D
012016F
137748H
072225G
568084H
414889B
544197G
880001F
087707C
955225A
813222A
707622F
540760A
742040E
292977G
736144E
089504G
070928B
019204H
605254D
836869E
816273C
884425F
510756D
720786H
909808D
072623D
332600G
271930C
280867H
858644E
790394B
241492C
035906H
122629E
173965C
833367B
389371C
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171150H
990846E
351750G
526794B
272433C
879959A
238512G
611983G
573901G
374564D
417054D
331119E
632943A
827898F

115866C
371433A
096615G
869942B
240091F
964989E
972982A
374902F
559198F
022392C
766459D

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

08.0818 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.
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